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 چکیده

در ادبیات کار شایسته، از میان برداشتن کار کودک یکی از ارکان اساسی حقوق کار است. بر 
تواند به سالمت جسم، هرگونه کاری که می ،المللی کارسازمان بین 131اساس کنوانسیون 

ب بزند یا امنیت اخالقی او را تهدید کند، کار کودک محسوب شده ذهن و اخالقی کودک آسی
سال انجام شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقر  11و نباید توسط کودکان زیر 

اچار به پذیرش مشارکت شدید و شرایط نامناسب بازار کار، تعداد قابل توجهی از خانوارها را ن
های خانوار بر احتمال و میزان کار کودک این مقاله اثر ویژگی کند. دران در بازار کار میکودک

های کودک، مادر، سرپرست و خانوار به گیرد. برای این منظور ویژگیمورد بررسی قرار می
ستفاده امدل توبیت با متغیر ابزاری  از تحقیقاین اند. در عنوان متغیرهای توضیحی لحاظ شده

درآمد برای خانوار مدل توبیت را با مشکل درونزایی است. مشارکت کودک در ایجاد شده 
در نتیجه از درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده  ،کندروبرو می

 استفاده شده 1331درآمد خانوار در سال  –های خام هزینه است. در این تحقیق از داده
سال هستند. در مجموع نزدیک به  6ی سال و باال 11. گروه مورد بررسی کودکان زیر است
 دار واند. بر اساس نتایج، پسر بودن تأثیر معنیهزار کودک مورد بررسی قرار گرفته 12

بر آن فعال بودن و شاغل مستقیمی در افزایش ساعات کار و احتمال کار کودک دارد. عالوه 
 شود. کودک میبودن سرپرست خانوار و افزایش سطح تحصیالت مادر باعث کاهش کار 

 های سانسور شده، متغیرهای ابزاری، مدل توبیت.کار کودک، داده های کلیدی:واژه

 .JEL :C34 ،J83 ،I31بندی طبقه

                                                 
 ی نویسنده اول در دانشگاه مازندران است.مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترا 1

 نویسندۀ مسئول مکاتبات 

 1-33/ صفحات 1336 پاییز/ 3/ شماره چهارمهای کاربردی اقتصاد/ سال نظریهفصلنامه 
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 مقدمه -1
( که به حداقل سنی مجاز برای انواع 1373) 1المللی کارسازمان بین 131کنوانسیون 

دک در مطالعات این حوزه به پردازد و معیاری برای تعریف اقسام کار کومختلف کار می

کشور از جمله ایران رسید. هرچند، شرایط  161به امضای  1373رود، در سال شمار می

های معیشتی توسط اعضای بزرگسال خانواده، نابسامان اقتصادی و ناتوانی در تأمین حداقل

 باعث شده که کار کودک در بسیاری از کشورها مشاهده شود. 

و بازۀ  گیردت انجام گرفته، کار کودک در مقابل تحصیل وی قرار میدر بسیاری از تحقیقا

؛ 1212، 2گیرد )کانا و همکارانسال را در بر می 11سنی جامعۀ مورد بررسی افراد زیر 

گذاری در سرمایۀ انسانی خود محروم هستند. در (. کودکان کار از سرمایه1227، 3کروگر

ر آن، ب شوند. عالوهکار غیر ماهر وارد بازار کار می نتیجه، در آیندۀ نزدیک به عنوان نیروی

یرند. گشوند گاه در زمرۀ مشاغل غیرقانونی قرار میمشاغلی که کودکان به آنها مشغول می

گری، جابه جایی مواد مخدر به عنوان مثال، تعداد قابل توجهی از کودکان کار برای تکدی

ه، بسیاری از این کودکان با سرمایۀ اجتماعی شوند. در نتیجفروشی به کار گرفته مییا تن

کنند. در نتیجۀ پایین بودن سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اجتماعی، کودکان اندک رشد پیدا می

کار امروز، در آینده پیامدهای مختلفی برای جامعه به همراه خواهند داشت. به عنوان 

رسمی و غیرقانونی، وری نیروی کار، گسترش بخش غیرتوان به کاهش بهرهمثال می

 رسانی به کاالهای عمومی اشاره کرد.بار و آسیبافزایش جرایم خشونت

شود. هرچند، در حال حاضر در ایران طرح آماری مستقلی با محوریت کودکان کار اجرا نمی

توان تصویری درآمد خانوار می –با استفاده از طرح آمارگیری از نیروی کار و طرح هزینه 

 گذاری مناسب برای از میانکودکان کار ترسیم کرد. با این حال، سیاست کلی از وضعیت

برداشتن پدیدۀ کار کودک در کشور، نیازمند آگاهی کامل از ابعاد مختلف این آسیب 

آوری این اطالعات نیز نیازمند طراحی یک طرح آمارگیری تخصصی اجتماعی است. جمع

ن طرحی، قابل اتکاترین منبع برای بررسی و کامل است. در حال حاضر، به دلیل نبود چنی

 درآمد خانوار است.  –وضعیت کودکان کار طرح هزینه 

                                                 
1 International Labor Organization (ILO) 
2 Kana et al. 
3 Kruger 
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 ن است. نظر بههدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر احتمال و میزان کار کودک در ایرا

درآمد خانوار در سال  –های طرح هزینه ، در مقالۀ حاضر از دادههای آماریمحدودیت

رد عوامل مؤثر بر کار کودک استفاده شده است. سوال اصلی در این برای برآو 1331

تحقیق شدت اثر ابعاد مختلف خانوار )کودک، سرپرست، مادر و خانوار( بر احتمال کار 

المللی سازمان بین 111و  131های کردن کودک و میزان کار کودک است. کنوانسیون

کنند. سال را کودک تعریف می 11زیر  سال تعیین کرده و افراد 11کار حداقل سن کار را 

سال اطالق  11( نیز کودک به کلیۀ افراد زیر 1313) 1نامۀ حقوق کودکان یونسکودر پیمان

سال را کودک   11شود. این پژوهش، براساس اسناد بین المللی فوق الذکر افراد زیر می

 ، کودکقانون کار 73 در مادۀ هرچند(. 1333المللی کار، در نظر گرفته است )سازمان بین

سال  11تا  12برای کار افراد بین  12شود، اما در مادۀ سال اطالق می 12به افراد زیر 

خواند. از طرف دیگر این مقاله شرایط خاصی لحاظ کرده و آنها را کارگران نوجوان می

 ،3و گروت ؛ چاکرابارتی1223، 3؛ دوریا1221، 1مشابه با برخی مطالعات مشابه )رانجان

گیرد. شروع سن تحصیلی در ایران پایان ( کار کودک را جانشین تحصیل در نظر می1223

 اند.سال در این مطالعه لحاظ نشده 6 زیرسالگی است. در نتیجه افراد  6

نشان ق در پیشینۀ تحقیشده است. مرور  مبانی نظری و پیشینۀ تحقیقدر این مقاله ابتدا 

در ایران نسبت به  شود که حجم مطالعات انجام گرفته پیرامون کار کودکداده می

نسبت  2مزیت الگوی توبیتشناسی روشدر بخش مطالعات خارجی بسیار کم است. سپس 

ده رود( بحث شپرابیت )که در بیشتر مطالعات کار کودک به کار می –به الگوی الجیت 

شود. در بخش توصیف می طالعهمهای شود. پس از آن دادهو جزئیات برآورد تشریح می

 شود.میارائه گیری و در نهایت نتیجهبعدی نتایج برآورد الگوی توبیت 

 ادبیات موضوع -2

 مبانی نظری عوامل مؤثر بر کار کودک -2-1

در بیشتر مطالعات انجام گرفته دربارۀ مقولۀ کار کودک تصور غالب این است که والدین 

، تمایلی به عرضۀ کار کودکان خود ندارند. به عنوان مثال به شرط وجود گزینۀ جایگزین

                                                 
1 UNESCO 
2 Ranjan 
3 Duryea 
4 Chakrabarty and Grote. 
5 Tobit 
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( مراجعه کرد. این مطالعات سرپرست خانوار را 1213و همکاران ) 1توان به کار باندارامی

انگارند. هرچند، برخی مطالعات نیز نسبت به این مسئله ابراز شک می1فردی خیرخواه

، کروگر، 1227، 2؛ دوماس1226، 3و رانجان ؛ کامبامپاتی1223، 3اند )باهلورتا و هیدیکرده

 (.1212، 6و همکاران ؛ لیما1227

ه گیری خانوار نسبت ب( اولین کسانی بودند که با طراحی مدل تصمیم1331) 7وان و باسو

 1کار کودک این مقوله را برجسته کردند. این مفهوم در ادبیات کار کودک به اصل رفاه

ه دهند کشرط ثبات باقی شرایط، والدین ترجیح می معروف است. بر طبق اصل رفاه، به

وجود 3کودکانشان در بازار کار مشارکتی نداشته باشند. در مقابل اصل رفاه، تناقض ثروت

گیرد که دارد. تناقض ثروت، به طور معمول جوامع روستایی و خانوارهایی را در بر می

 وت را تجربه می کنند بر رویفعالیت اصلی آنها کشاورزی است. خانوارهایی که تناقض ثر

کنند که در مالکیت آنها است. براساس نظریۀ تناقض ثروت، افزایش زمینی زراعت می

اندوختۀ زمین، زمانی که درجۀ نقدشوندگی زمین اندک باشد، تمایل برای عرضۀ کار 

(. در این حالت دو عامل 1212دهد )لیما و همکاران، کودک در خانوار را افزایش می

گذارند. از یک سو افزایش اندوختۀ زمین، ارزش گیری خانوار اثر میبل بر تصمیممتقا

برد. افزایش ارزش دارایی به خانوار امکان واکنش بهتری نسبت های خانوار را باال میدارایی

؛ بینسوانگر و 1221، 12و همکاران دهد )بیگلیبینی نشده را میهای پیشبه شوک

 کندتیجه، تمایل خانوار برای عرضۀ کار کودک کاهش پیدا می(. در ن1317، 11اینتایرمک

(. در مقابل، افزایش اندوختۀ زمین هزینۀ فرصت کار نکردن 1213، 11)باندارا و همکاران

دهد. به بیان دیگر، با گسترش زمین قابل کشت، کودکان بر روی زمین را افزایش می

یما و کنند )لت ارزش بیشتری پیدا میکودکان خانوار به عنوان کارگران بالقوۀ ارزان قیم

                                                 
1 Bandara  
2 Alturist  
3 Bahlotra and Heady 
4 Kambhampti and Ranjan 
5 Dumas 
6 Lima et al. 
7 Van and Basu. 
8 Luxury Axiom 
9 Wealth Paradax  
10 Beegle et al. 
11 Binswanger and McIntire. 
12 Bandera et al. 
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( و اثر 1331(. اثر اول در ادبیات کار کودک به اثر درآمدی )وان و باسو، 1212همکاران، 

؛ دوماس، 1226و رانجان،  ؛ کامبامپاتی1223دوم به اثر جانشینی )باهلورتا و هیدی، 

ۀ خیرخواهی ( معروف است. البته، درج1212؛ لیما و همکاران، 1227؛ کروگر، 1227

، 1زنی اعضای خانوار )کشاورز و همکاران( و میزان قدرت چانه1211، 1اعضای خانوار )فان

ناقض . تاست( در میزان دو اثر جانشینی و درآمدی مؤثر 1331، 3؛ کشاورز و برهانی1333

د نیز قابل انکشاورزی که کودک و والدین به یک کار مشغولثروت در خانوارهای غیر

 تسدین به معنای گسترش فعالیت آنهادر این حالت افزایش ساعات کار وال تعمیم است.

 کودک حکم کارگر بالقوۀ ارزان قیمت را داشته و اثر جانشینی قابل رویت است.و 

فارغ از اختالف نظر موجود در رابطه با عرضه یا عدم عرضۀ کار کودک در خانوارهای 

بته در نبود نقدشوندگی زمین زراعی )لیما و روستایی که از دارایی زمین برخوردارند و ال

(، در رابطه با علل عرضۀ کار کودک اتفاق نظرهایی نیز وجود دارد. 1212همکاران، 

 شود،ترین عاملی که برای بروز پدیدۀ کار کودک در ادبیات مربوطه مشاهده میمرسوم

فقیر نسبت به (. خانوارهای 1213؛ باندارا و همکاران، 1331فقر است )وان و باسو، 

(. در 1212، 3و فرولیک پذیری بیشتری دارند )لندماناهای اقتصادی و طبیعی آسیبشوک

. شودنتیجه، تمایل بیشتری به عرضۀ کار کودک در میان خانوارهای فقیر مشاهده می

های اقتصادی نیز خود به عنوان عاملی اثرگذار در بروز کار کودک قابل تصور البته شوک

(. در صورت 1226؛ بیگلی و همکاران، 1213، 6؛ دیلون1227، 2یی و همکارانهستند )دور

گردد. عرضۀ های اقتصادی، خانوار به دنبال راهی برای کاهش آثار شوک میبروز شوک

( که در نبود 1221، 1؛ پورتنر1311، 7رود )کینها به شمار میکار کودک یکی از این راه

(، دسترسی به 1212اجتماعی )لندمان و فرولیک،  هایهای جایگزین همچون بیمهگزینه

( و انواع دارایی که امکان نقدشوندگی 1213منابع مالی برای وام گرفتن )باندارا و همکارن، 

( در میان خانوارهای 1317؛ بینسوانگر و مک اینتایر، 1221دارند )بیگلی و همکاران، 

                                                 
1 Fan 
2 Keshavarz et al. (2014) 
3 Keshavarz and Borhani (2012) 
4 Landmana and Frolich. 
5 Duryea et al. 
6 Dillon 
7 Cain  
8 Portner 
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بارها در ادبیات کار کودک مورد  کند. این مسئلهفقیر احتمال بروز آن افزایش پیدا می

؛ 1333، 1؛ تاونسند1337، 1آزمون قرار گرفته است )به عنوان مثال به چادهاری و راوالیون

 مراجعه شود( 1333، 3و مورداک 1313، 3زلدس

در ادبیات اقتصاد کار، برای عرضه کار کودک عالوه بر موارد مذکور، دالیل دیگری نیز 

توان به بازارهای ناقص اشاره کرد. به عنوان مثال ن دالیل میبیان شده است. از جملۀ ای

های پیش روی خانوار ( فرصت1221در حضور بازار اعتبارات ناقص )بیگلی و همکاران، 

برای وام گرفتن کاهش پیدا کرده و در نتیجه احتمال استفاده از کار کودک به عنوان بیمه 

تواند ( نیز می1212ر زمین و کار )دوماس، . نقص در بازایابدمیدر مقابل شوک افزایش 

باعث افزایش احتمال عرضۀ کار کودک شود. در رابطه با زمین کاهش درجۀ نقدشوندگی 

(. این تمایز باعث 1212کند )لیما و همکاران، زمین آن را از دیگر اقسام دارایی متمایز می

شود. از طرف دیگر میافزایش هزینۀ فرصت کار نکردن کودکان در خانوارهای روستایی 

یابد. در بازار کار ناقص در حضور بازار کار ناقص نیز احتمال عرضۀ کار کودک افزایش می

قدرت چانه زنی برابر نبوده و عمومًا نیز این عدم توازن قدرت به نفع کارفرما است 

ضۀ (. در این شرایط از یک طرف با کاهش دستمزدها خانوار ناچار به عر1331، 5)ابراهیمی

دن تر بوارزانبه توجه کار کودک برای پوشش نیازهای اولیه خود شده؛ و از طرف دیگر با 

 (.1213دهد )دوماس، ، کارفرما نیز تقاضای خود برای کار کودک را افزایش میکار کودک

 شدهتحقیقات انجام -2-2

 های خارجی  پژوهش -2-2-1

پس از انقالب صنعتی بود. هرچند در این داری هدف اصلی این نویسنده نقد نظام سرمایه

دهد که چندین ( صفحات زیادی را به بررسی کودکانی اختصاص می1167مسیر، مارکس )

 ها مشغول به کار هستند.های طوالنی را در کارخانهنوبت و در هر نوبت ساعت

دک ر کواشارات غیر مستقیمی به کا« ای در باب خانوادهرساله»( نیز در کتاب 1311) 6بکر

درآمد و فقیر، کودک به عنوان های کمدهد که به خصوص در خانوادهدارد. وی نشان می

شود. در نتیجه تصمیم به فرزندآوری با امید مشارکت ای قلمداد مییک کاالی سرمایه
                                                 

1 Chadhuri and Ravallion 
2 Townsend 
3 Zeldes 
4 Morduch 
5 Faez (2012) 
6 Becker 
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اولین کسانی بودند که کار  (1331وان و باسو ) کودک در معیشت خانوار همراه است.

ل مورد توجه قرار دادند. آنها در مقالۀ خود با استفاده از یک الگوی کودک را به طور مستق

تعادل جزئی و سپس تعمیم آن به یک الگوی تعادل عمومی، طالقی میان رفتار تولیدکننده 

دهند. برای این منظور و با هدف لحاظ و خانوار در یک دورۀ زمانی را مورد بررسی قرار می

ز یک کودک و یک بزرگسال تشکیل شده است که طی کار کودک در الگو، هر خانوار ا

کنند. شرایطی تنها بزرگسال و طی شرایطی هر دو کار خود را در بازار کار عرضه می

شود که یکی در (، در این الگو دو تعادل آشکار می1331براساس نتایج وان و باسو )

بسیار اندک و با دستمزدهای باال و بدون بروز کار کودک است و دیگری در دستمزدهای 

 افتد.حضور کار کودک اتفاق می

های کار کودک در مناطقی که از رشد اقتصادی باالیی ( ویژگی1331) 1سوامیناتان

شود که دهد. او در منطقۀ غربی هند متوجه میبرخوردار هستند را مورد بررسی قرار می

( نشان 1331میناتان )رشد با افزایش در تعداد کودکان کار همراه بوده است. تحلیل سوا

ی های طوالنهای ساده و تکراری مشغولند که نیاز به سالدهد که کودکان به فعالیتمی

درآمد بوده، با مصرف مواد مخدر در ارتباط است و جزء آموزش و تجربه ندارد. کار آنها کم

 به رسد که رشد اقتصادیرود. در نهایت به این نتیجه میآور به شمار میمشاغل زیان

( به بررسی نقش 1333) 1موهلینگ کند.تنهایی برای از میان بردن کار کودک کفایت نمی

های ساله بین سال 12تا  12درصدی نرخ فعالیت کودکان  72قوانین ایالتی در کاهش 

و  1322، 1112های سرشماری ایالتی پردازد. او با استفاده از دادهمی 1332و  1112

داقل سن برای اشتغال در بخش تولید در محدود کردن های حنقش محدودیت 1312

کند. ابزار پژوهشی به کار رفته در این تحقیق یک کاربست این کودکان را بررسی می

است تا بتوان اثر قوانین را از دیگر عوامل جدا کرد. « 3تفاضل در تفاضل در تفاضل»الگوی 

 تند.های شغلی کودکان هسخابنتایج نشانگر اثر بسیار ضعیف قوانین حداقل سن بر انت

دهد که فقر چگونه در کنار قیود اعتباری پدیدۀ ( در مقالۀ خود نشان می1333رانجان )

دهد که ممنوعیت نماید. او نشان میکار کودک را در کشورهای در حال توسعه تشدید می

 عادل جزئیتواند رفاه خانوار را کاهش دهد. وی برای این کار از یک الگوی تکار کودک می

                                                 
1 Swaminathan 
2 Moeheling 
3 Difference in Difference in Difference 
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( ممنوعیت قانونی تنها بخش رسمی را تحت 1333کند. مبتنی بر کار رانجان )استفاده می

دهد. حال آنکه، بسیاری از این کودکان در بخش غیر رسمی مشغول به کار تأثیر قرار می

 هستند. همچنین کودکان فعال در بخش غیررسمی با خطرات بیشتری روبرو هستند.

های کلیدی آن را در پرو و پاکستان نیروی کار کودک و مؤلفه( مشارکت 1222) 1ری

شوند که نقشی کلیدی در می« جانشینی»و « رفاه»کند. نتایج شامل اصول بررسی می

کنند. نتایج، تفاوتی کیفی را میان برآوردهای پرو و پاکستان مطالعات کار کودک ایفا می

شوند و درآمد و متغیرهای مرتبط با یدهند. در مورد پاکستان هر دو اصل رد منشان می

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 

کنند. ودک ایفا میهای بنیادین نقش کلیدی در تعدیل کار کتحصیالت زنان و زیرساخت

مزد کودکان به ویژه در پاکستان به سمت پسرها تورش دارد. همچنین در پاکستان 

کنند، مزد کمتری نسبت به مشاهده شده که کودکانی که هم کار کرده و هم تحصیل می

 اند.کنند که تحصیل را رها کردهکودکانی کسب می

ان انجام دادند، الگوی تعادل عمومی با و 1331( در ادامه کاری که در سال 1221باسو )

د کنکند. وی در این الگو مفهوم نمودار دستمزدستانی را مطرح میتری طراحی میکامل

دسی و پاالگه  آورد.دست میو در یک مدل تعادل عمومی نتایج تعادل چندگانه را به

روز دهند که شکست در هماهنگی مبتنی بر فناوری، ب( در کار خود نشان می1221)

اند تودهد. بر اساس کار آنها، کار کودک میقوانین محدودکنندۀ کار کودک را توضیح می

گذاری در گیری والدین برای سرمایهدر اثر نبود یک مکانیزم هماهنگی میان تصمیم

یازمند های نگذاری در فناوریگیری بنگاه در سرمایهسرمایۀ انسانی کودکانشان و تصمیم

های قانونی در بسیاری از موارد برای هدایت انتظارات به سمت مداخلهمهارت حاصل شود. 

گذاری در سرمایۀ انسانی و فناوری نیازمندِ مهارت مفید یک خروجی پَرِتو همراه با سرمایه

ای مثبت میان نابرابری رابطهاستفاده از یک الگوی تعادل عمومی ( با 1221رانجان ) است.

 هایدهد که تحریمکند. در نهایت نشان میکودک پیدا می در توزیع درآمد و پدیدۀ کار

کنند قادر به کاهش بروز پدیدۀ تجاری بر علیه کشورهایی که از کار کودک استفاده می

 کار کودک نخواهد بود.

                                                 
1 Ray 
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دهند که شواهد تجربی مشخصی دال بر افزایش کار ( نشان می1221) 1سیانو و روزاتی

اساس نظریۀ  ش از کار آنها وجود نداشته است. برکودک بر اثر گسترش تجارت تا پی

تجارت و علم اقتصاد در سطح خانوار، تجارت یا به کاهش کار کودک منجر شده یا بر آن 

 های اجتماعیگذارد. در مقابل یک نیروی کار به نسبت آموزش دیده و سیاستاثری نمی

از نیروی کار غیرماهر فعال در کاهش کار کودک سازنده خواهند بود. در کشورهایی که 

 زیادی برخوردار هستند، مسئله جهانی شدن نیست، بلکه ناتوانی در مشارکت در آن است.

(، تکامل کار کودک، بارداری و سرمایۀ انسانی در طی فرآیند توسعه 1221) 1هزن و بردوگو

کار  هکنند. در مراحل ابتدایی توسعه، اقتصاد در یک تلۀ توسعه دچار شده کرا بررسی می

وری در سطح پایینی قرار دارد. کودک در آن بسیار زیاد است، نرخ زایمان باال است و بهره

هرچند، پیشرفت فناوری به مرور تفاوت دستمزد میان کارگر بزرگسال و کودک را افزایش 

شوند. داده و در نتیجه والدین راقب به جایگزینی تحصیل با کار کودک و کاهش باروری می

مسیر توسعه اقتصاد به سمت یک رشد پایدار تعادلی که در آن کار کودک  در ادامۀ

 کند. کن شده حرکت میریشه

دهند که هرچند اثر درآمدی بر کار کودک به عنوان ( نشان می1223) 3دوریا و آرندز

ای به نقش بازار کار در بروز این پدیده عامل کلیدی انکار ناپذیر است، اما ادبیات گسترده

های خانوار، نرخ اشتغال دهند که پس از کنترل اثر ویژگیخته است. آنها نشان میپردا

های شغلی افزایش ساله در نواحی شهری برزیل با بهبود فرصت 16تا  13برای کودکان 

بر آن، با بهبود شرایط بازار کار محلی، احتمال ترک تحصیل کودکان کند. عالوه پیدا می

های بحران رابطۀ میان بازار کار محلی و تحصیل نین در سالکند. همچافزایش پیدا می

ملی  گیریکند. آنها برای کار خود از طرح نمونهها تغییر میکودکان نسبت به دیگر سال

 سال مورد بررسی قرار گرفتند. 11ایالت طی  12کنند. در این تحقیق استفاده می 3آمسترا

گیری ک و تحصیل عمومی تحت شرایط رأی( رابطۀ میان پدیدۀ کار کود1223) 2تاناکا

دهد که در هنگام توزیع نابرابر درآمد، تحصیالت کند. او نشان میاکثریت را بررسی می

عمومی توسط اکثریت مردم حمایت نشده و حجم کار کودک به شدت افزایش پیدا 

                                                 
1 Cigno and Rosati 
2 Hazan and Berdogu 
3 Duryea and Arends 
4 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
5 Tanaka 
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ظام ن سازی رفتار خانوار در حضور کیفیتکند. وی برای این کار از یک الگوی بهینهمی

 کند.آموزشی استفاده می

کنند که نرخ مرگ و ( دوام کار کودک را در زمانی بررسی می1223) 1چاکرابارتی و داس

میر بزرگساالن درونزا است. کودکان مصرف دورۀ فعلی را از طریق کار کودک و مصرف 

رتر که یکنند. والدین فقآتی را از طریق توافقی غیر رسمی برای تأمین اجتماعی فراهم می

شان نیستند، با نرخ مرگ و میر باالتری روبرو هستند و گذاری در سالمتقادر به سرمایه

( به بررسی دالیل کار 1223) 1کنند. ارسادودر نتیجه کودکان خود را راهی بازار کار می

پردازد. براساس نتایج کار آنها هرچند فقر یکی از دالیل های بین کشوری میکودک با داده

رود، اما این ادعا در نواحی شهری از ی کار کودک در نواحی روستایی به شمار میاصل

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، 

ش در بهبود سطح تحصیلی بزرگساالن و دستمزد ایشان که تال آن استشواهد حاکی از 

 دهد. شدت و حجم کار کودک را تقلیل داده و احتمال تحصیل کودکان را افزایش می

را در افزایش کار ی درآمدی گذها( به بررسی رابطۀ میان شوک1222بیگلی و همکاران )

ن های خانوار تواآیا دارایی پردازند کهپردازند. در ادامه به بررسی این مسئله میکودک می

گیری خانوار در تانزانیا ها را دارند. آنها برای این منظور از طرح نمونهتعدیل اثر این شوک

را  هاییاند. در نهایت مکانیزمدار بودهکنند. هر دو رابطه در این کشور معنیاستفاده می

و  ادموندز شده باشند.کنند که ممکن است باعث ایجاد و تقویت این روابط بررسی می

( به بررسی رابطۀ میان درجۀ باز بودن تجاری و کار کودک در یک 1226) 3پاوکنیک

پردازند. آنها به بررسی درونزا بودن جریان تجارت برای کار کودک فضای بین کشوری می

( رابطۀ میان کار کودک و نوسان 1226پردازند. برای این منظور ادموندز و پاوکنیک )می

کنند. بر اساس نتایج کار آنها تجارت مبتنی بر منطقۀ جغرافیایی را آزمون میدر 

کشورهایی که حجم تجارت بیشتری دارند، کار کودک در آنها کمتر است. کشش کار 

درآمد نسبت به و برای کشورهای کم -7/2کودک نسبت به باز بودن تجاری در کل 

                                                 
1 Chakrabarti and Das 
2 Ersado 
3 Edmonds and Pavcnik 
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براساس سطح درآمد یا سطح تکنولوژی بوده است. هرچند تقسیم کشورها  -3/2پردرآمد 

 تولید حاکی از آن است که تجارت به تنهایی عامل مهمی در رابطه با کار کودک نیست.

( در کار خود رابطۀ میان دسترسی به منابع جدید درآمدی و شدت کار 1226ادموندز )

ت کار دهد که ساعادهد. او نشان میکودک در آفریقای جنوبی را مورد بررسی قرار می

کودکان زمانی که سرپرست خانوار با فرصت دستیابی به درآمد مستمری بازنشستگی 

های مورد استفاده در کار کند. دادهشود، کاهش قابل توجهی پیدا میاجتماعی روبرو می

پوست همخوانی بیشتری دارد. این قیود او با قیود نقدشوندگی برای مردان سالمند سیاه

 کند. گذاری کمتر در تحصیل پسرها میا وادار به سرمایهخانوارهای روستایی ر

( به بررسی ترتیب تولد و توزیع منابع داخلی خانوار برای کار و 1227) 1امرسون و سوزا

ی پردازند. یکپردازند. آنها در کارشان به بررسی خانوارهای برزیلی میتحصیل کودک می

 ر امکان تقاضای دستمزدهای باالتری نسبتاز آثار ترتیب تولد این است که فرزندان بزرگت

دهد که احتمال تحصیل فرزندان اول به فرزندان کوچکتر دارند. نتایج کار آنها نشان می

( با 1227کروگر ) کمتر است. در مقابل احتمال تحصیل فرزندان کوچکتر بیشتر است.

ین گیرد. ازه میبررسی نوسانات در تولید قهوه تغییرات در شرایط محلی اقتصاد را اندا

کند. او سپس اثر این نوسان معیار به عنوان فیلتری برای ارزش زمان کودک عمل می

خیز برزیل را با استفاده از هفت دورۀ مدت بر کار و تحصیل کودک در نواحی قهوهکوتاه

کند. مبتنی بر نتایج کار او، افزایش در ارزش گیری در سطح خانوار بررسی مینمونه

لید قهوه با افزایش کار در میان خانوارهای متوسط درآمد و خروج از تحصیل کشوری تو

 درآمد همراه بوده است.در میان خانوارهای کم

پردازند. آنها ( به بررسی الگوهای کار کودک در کشور پرتغال می1221) 1گوالرت و بدی

ل آنها د. تحلیکننپیامدهای کار بر روی موفقیت تحصیلی کودکان پرتغال را ارزیابی می

های مشاهده نشده همچون تمایالت کودک نسبت به تحصیل را نیز در بر گرفته و ویژگی

های طراحی شده برای رویارویی با کار کودک را به از نوسانات جغرافیایی در سیاست

ار به که کنتایج حاکی از آن است کند. عنوان ابزاری برای سنجش کار کودک استفاده می

ای تحصیل نقش جانشینی دارد اما کار در منزل الزاماً به تحصیل کودک ازای مزد بر

 رساند. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار تمایالت کودک نسبت به تحصیل است.آسیبی نمی

                                                 
1 Emerson and Souza. 
2 Goulart and Bedi 
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پردازند. آنها ( به بررسی رابطۀ میان کار کودک و دارایی زمین می1223) 1باسو و همکاران

کنند. ای در میانۀ هیمالیا استفاده میج شده از منطقههای استخرابرای کار خود از داده

 1روستا در اتارانچال 13ای از گیری تصادفی دو مرحلهها با استفاده از یک الگوی نمونهداده

( با استفاده از 1223. باسو و همکاران )انتخاب شدندپرادش  3روستا در هیماچال 11و 

کنند. کار کودک و دارایی زمانی را آزمون می یک الگوی رگرسیونی اثرات ثابت رابطۀ میان

 نتایج نشانگر تغییر عالمت رابطه با افزایش در دارایی زمین هستند.

المللی های سازمان بینپردازد که آیا کنوانسیون( به بررسی این مسئله می1223) 3بوکمن

شوری را بررسی اند. او ابتدا شواهد ککار در رابطه با کار کودک اثری در کاهش آن داشته

دهد که در کشورهای امضا کنندۀ کنوانسیون کاهش جدی در کار کودک کرده و نشان می

صورت نگرفته است. در ادامه، بررسی در سطح فردی نیز نشانگر افزایش تحصیل در میان 

 ( نیست.1373المللی کار )سازمان بین 131کودکان تحت حمایت کنوانسیون 

پردازند که اصالحات های مختلفی میبه بررسی دریچه (1212) 2دویبدی و چادهوری

گذارد. آنها برای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از طریق آنها بر کار کودک اثر می

نتایج . کننداین کار از یک الگوی تعادل عمومی سه بخشی با لحاظ کار کودک استفاده می

ورودی سرمایۀ خارجی با افزایش که اصالحات اقتصادی همچون جریان حاکی از آن است 

تواند به کاهش کار کودک های درآمدی کودکان کار، میعایدی تحصیل و کاهش فرصت

های همپوش و با لحاظ ( با به کارگیری یک الگوی نسل1212) 6سوگاوارا کمک کند.

و دازد. اپرشناختی و رابطۀ آن با گزار بین نسلی میباروری درونزا به بررسی گزار جمعیت

بستانی میان تحصیل  –گیرد که در آن نسل جوان با بده یک مدل رشد را در نظر می

 دهد که در سطوحبرای انباشت سرمایۀ انسانی و کار کودک روبرو است. نتایج نشان می

پایین سرمایۀ انسانی، نرخ باروری و انتقال درآمد از کودکان به بزرگساالن در سطح باالیی 

هزینۀ فرصت فرزندآوری کم و دستمزد کودکان برای درآمد خانوار با قرار دارند. چرا که 

دستمزدهای اندک بزرگسال حائز اهمیت است. افزایش در سرمایۀ انسانی نرخ باروری را 

                                                 
1 Basu et al. 
2 Uttaranchal  
3 Himachal Pradesh  
4 Bookmann 
5 Dwibedi and Chaudhuri 
6 Sugawara 
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دار میان گزار ای معنیدهد. بنابراین، رابطهکاهش داده و جهت انتقال درآمد را تغییر می

 د دارد.شناختی و انتقال بین نسلی وجوجمعیت

در  1331های سال گیری انجام شده پس از سیلهای یک طرح نمونهبا استفاده از داده

ها در خانوار ( رابطۀ میان کار کودک و رویارویی با شوک1211) 1بنگالدش، الوی و بندیر

کنند. با استفاده از زیان دارایی حاصل از سیل به عنوان یک فیلتر برونزا برای را آزمون می

ین کند. ادهند که کار کودک با افزایش شدت شوک افزایش پیدا میآنها نشان می شوک،

دهد. به بیان دیگر، کار کودک به عنوان افزایش تنها در غیاب دسترسی به اعتبارات رخ می

( به بررسی پیامدهای اصالح 1211) 1چادهوری کند.پاسخی به نبود اعتبارات بروز پیدا می

پردازد. برای این منظور، یدۀ کار کودک در کشورهای در حال توسعه میبروز پد دربازار کار 

وی از یک الگوی تعادل عمومی اشتغال کامل دو بخشی با بازار کار ناقص برای نیروی کار 

 تواند به کاهشدهد که کاهش کار کودک میکند. نتایج نشان میبزرگسال استفاده می

 منتهی شود.کنندۀ کار کودک سطح رفاه خانوار عرضه

دهد که کار چی در صحرای آفریقا نشان می( با بررسی جوامع معدن1211) 3هیلسون

کودک در بسیاری از مناطق نتیجۀ ترکیبی از مسائل فرهنگی، فقر در سطح خانوار و تنوع 

( رابطۀ میان نقصان بازار و کار کودک را 1213الگوی زیستی روستایی است. دوماس )

دهد که خانوارهای دارای زمین ا یک مدل خانوار روستایی نشان میکند. وی ببررسی می

با اندازۀ متوسط ممکن است با بهبود بازار کار، کار کودک را افزایش دهند. وی رابطۀ میان 

کند. به طور میانگین، کار کودک و ابعاد مختلف نقصان بازار در ماداگاسکار را آزمون می

شود اما آثار حاصل از آن بسته به نوع کار کودک مینقصان در بازار باعث افزایش در 

( با استفاده از یک مدل با لحاظ والدین خیرخواه 1213) 3کومار دارایی زمین ناهمگن است.

به بررسی اثرات ترجیح فرزند پسر و تورش تابع عایدی بر کار کودک و تحصیل کودکان 

باعث تورش جنسیتی در کار  که ترجیح فرزند پسرنتایج حاکی از آن است پردازد. می

. کنندشود. به نحوی که کودکان دختر زمان بیشتری را صرف کار کردن میکودک می

هرچند تورشی در تحصیل مشاهده نشده است. در مقابل تورش تابع عایدی در کار کودک 

نتهی تواند مکند. سطح جهیزیه و هزینۀ تحصیل میو تحصیل تورش جنسیتی ایجاد می

                                                 
1 Alvi and Bandir 
2 Chaudhuri 
3 Hilson 
4 Kumar 
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ایین و ناکارآمد تحصیلی و سطوح به نسبت باالی کار کودک شوند. در این به سطوح پ

 تر خواهد بود.حالت اثر ترجیح فرزند پسر نیز قوی

های درآمدی و غیردرآمدی بر کار کودک را بررسی ( اثر شوک1213باندارا و همکاران )

ۀ سرمای کنند. الگوی آنها حداکثرسازی مطلوبیت مصرفی خانوار و همچنین توسعۀمی

گیرد. آنها همچنین دسترسی به اعتبارات و دارایی را به عنوان انسانی کودک را در نظر می

که نتایج حاکی از آن است کنند. های ناگهانی لحاظ میعامل تعدیل در مقابل شوک

دار بر کل ساعات کاری کودک دارند. اثرات برای فرزندان های کشاورزی اثری معنیشوک

دار و معکوس بر تحصیل دارد. دخترها با ت. شوک محصول نیز اثری معنیتر اسپسر قوی

گری ها نشانگر قدرت تعدیلدرصد مدرسه را ترک خواهند کرد. بررسی 72احتمال 

دسترسی به منابع اعتباری برای کاهش کار کودک هستند. در اختیار داشتن حساب 

 ش داده است.ها را کاهبانکی، کار کودک پسرها و کار در منزل کودک

( دو سیاست آموزشی با هدف کاهش کار کودک را در صنایع 1213) 1ادموندز و شرستا

کنند. سیاست اول ارائۀ بورسیۀ تحصیلی برای جبران بافی کاتماندو بررسی میقالی

های آموزشی است. دومین سیاست ارائۀ بورسیۀ کاالیی به شرط مشارکت در هزینه

 های تحصیلی موضوعیت دارند،ها در ابتدای سال که هزینهتحصیل است. پرداخت نقدی تن

 11اثر مثبت دارد. هرچند، همراه با بورسیۀ کاالیی مشروط نرخ مشارکت در تحصیل 

درصد کاهش یافته است. نکتۀ آخر اینکه اثر  36درصد افزایش یافته و نرخ مردودی 

 ت و استمرار ندارد.گیرد برقرار اسحمایت مالی تنها در سالی که پرداخت صورت می

( با استفاده از یک مدل پویا با عامالن ناهمگن، کار کودک در یک 1212) 1فابره و پاالگه

کنند. آنها نشان نشده برای اشتغال را بررسی میبینیهای پیشاقتصاد دارای شوک

بینی نشده از کار کودک به عنوان ابزاری برای های پیشدهند خانوار در مقابل شوکمی

کند. حضور یک بیمۀ بیکاری یا یک نظام درآمد سازی مسیر مصرف استفاده میوانر

کن کردن کار کودک منتهی شود. آنها برای تواند در اینجا به کاهش و ریشههمگانی می

 کنند.استفاده می 1332های آفریقای جنوبی در دهۀ الگوی خود از داده

های اقتصادی در کار کودک نتیجۀ شوک( بر این باورند که 1212لندمانا و فرولیک )

پذیری بر کار کودک دهند که کاهش آسیبکشورهای در حال توسعه است. آنها نشان می

                                                 
1 Edmonds and Sheresta 
2 Fabre and Palage 
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اثرگذار است. آنها تبعات یک طرح بیمۀ سالمت و حوادث توسط یک نهاد مالی پاکستانی 

ل شاغدهند که این طرح باعث کاهش کار کودک و مکنند. نتایج نشان میرا بررسی می

( 1212لیما و همکاران ) آور در میان خانوارهای تحت پوشش آن شده است.سخت و زیان

 برداری از کار کودکهای کشور پاکستان رابطۀ میان ثروت خانوار و بهرهبا استفاده از داده

نند. ککنند. آنها برای این کار از یک الگوی رگرسیون چهارکی استفاده میرا بررسی می

استخراج شده است. نتایج حاکی از آن  1گیری جامع خانوار پاکستانطرح نمونه ها ازداده

 است که افزایش در دارایی زمین با افزایش در ساعات کاری کودک همراه بوده است.

( اثر پرداخت نقدی مشروط بر نوع و میزان کار کودک در 1216) 1دل کاپریو و همکاران

نها موضوع را ابتدا با طراحی یک مدل نظری و سپس کنند. آخانوارهای فقیر را آزمون می

آوری شده برای آزمون نتایج پرداخت نقدی های جمعبا انجام یک تحلیل تجربی از داده

دهند. نتایج حاکی از آن است مورد بررسی قرار می 1226مشروط در نیکاراگوئه در سال 

ت. کار کودک داشته اس که برنامۀ پرداخت نقدی مشروط اثری گزینشی بر حجم و کیفیت

های به طوریکه مقدار آن در کل کاهش پیدا کرده و ماهیتش به سمت فعالیت

آموزی سوق یافته است. همچنین برنامۀ مذکور حجم کارهای خانگی توسط مهارت

 کودکان و همچنین مشارکت در مزارع فامیلی را کاهش داده است. 

کود در یک صنعت قالیبافی خانگی در کشمیر ( عوامل بروز پدیدۀ کار 1217) 3ننگرو و بات

نفری تشکیل شده است. نتایج  362دهند. کار آنها از یک نمونۀ را مورد بررسی قرار می

اقتصادی پایین خانوار کودکان را وادار به ورود  –که موقعیت اجتماعی است حاکی از آن

 کرده ترجیحاتد تحصیلبر آن، معضل بیکاری فزآیندۀ افرا کند. عالوهبه بازار کار می

دهد. در حالتی که هزینۀ تحصیل والدین را به سمت خروج کودکانشان از تحصیل سوق می

 و درآمد حاصل از اشتغال کودکان جبران شود، امکان کاهش کار کودک وجود دارد.

ای غیر خطی میان ( با بررسی شواهدی از کشور زیمباوه رابطه1217) 3اریویی و همکاران

که در میان  دادند. آنها نشان ندکردک و دارایی خانوار در مناطق روستایی پیدا کار کود

متوسط احتمال خروج از تحصیل باال است. عالوه بر آن،  درآمدبا  خانوارهای روستایی

 وند.شمحیطی نیز باعث تغییر در احتمال کار کودک میجنسیت کودک و شرایط زیست

                                                 
1 Pakistan Integrated Household Survey (PIHS) 
2 Del Caprio et al. 
3 Nengroo and Bhat 
4 Oryoie et al. 
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 های داخلی پژوهش -2-2-2

ر زمینۀ عوامل کار کودک در ایران از غنای کافی برخوردار نیستتت. شتتاید بتوان مطالعه د

آوری اطالعات برشمرد. دلیل اصتلی آن را کمبود اطالعات آماری و دشواری تهیه و جمع

هتای مرتبط با کار کودک ( یکی از معتدود پژوهش1333تحقیق کشتتتاورز و همکتاران )

درآمد خانوار  -های هزینه بیت دوگانه و دادهرون تحقیق با استفاده از مدل پاستت. در ای

تحصتتیل  و یاگیری خانوار نستتبت به اشتتتغال ، عوامل مؤثر بر تصتتمیم1317در ستتال 

دهند که کار کودک در ایران گیرد. پژوهشتگران نشان میمورد بررستی قرار می کودکان

ه ز دیگر مطالعاتی کا های کودک، والدین و یا خانوار باشد.تواند ناشی از برخی ویژگیمی

 1(، حستتتینی1311)  1توان به رئیس دانااند میبته مقولتۀ کتار کودک در ایران پرداخته

 2( و مهدوی و مزینانی1311و همکاران ) 3(، زارع شتتتاه آبادی1317)  3(، غفاری1313)

( اشتتاره کرد. این مطالعات اغلب ستتاختاری کیفی داشتتته و تنها به بحث راجع به 1332)

( طی تحقیقی، شرایط 1311به عنوان مثال رئیس دانا ) پردازند.ان کار میشترایط کودک

های کند. وی معتقد استتتت که نبود نظارتحاکم بر کودکان کار در ایران را بررستتتی می

دولتی از عوامل استاسی به وجود آمدن کار کودک در ایران است. از طرف دیگر حسینی 

مرکز استتانی تهران، مشتتهد، اهواز، شیراز و  ( با مطالعۀ پدیدۀ کار کودک در پنج1313)

همچون خانواده، مدرسه، فقر که عواملی همچون نارسایی نهادهایی دهد رشت، نشان می

 است. شدههای کودکان خیابانی باعث گسترش کار کودک اقتصادی و خانواده

ودک را ( نگاه متفاوتی به این مفهوم دارد. وی در مقالۀ خود ماهیت کار ک1317غفتاری )

دهد. برای این منظور، غفاری کنوانستتتیون از نقطته نظر حقوقی مورد بررستتتی قرار می

توسط سازمان  1333دهد که در سال بدترین اشتکال کار کودک را مورد بررسی قرار می

تر به ( نگاهی کمی1311المللی کار تنظیم شتده استت. زارع شاه آبادی و همکاران )بین

زند. آنها با استتتفاده از روش تحقیق میدانی و تهیۀ پرستتشتتنامه، اندامقولۀ کار کودک می

دهند. نتایج تحقیق آنها نفر از کودکان خیابانی استتتان یزد را مورد بررستتی قرار می 112

دهد که عواملی همچون بیکاری سرپرست خانوار، فقر اقتصادی خانوار، خشونت نشان می

                                                 
1 Rais Dana (2003) 
2 Hoseini (2005) 
3 Ghaffari (2008) 
4 Zare Shah Abadi et al. (2009) 
5 Mahdavi & Mazinani (2011) 
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فتار والدین با یکدیگر و کودک و همچنین خانوادگی و فقدان الگوهای تربیتی ستتالم در ر

مهدوی و مزینانی  اند.داری در بروز پدیدۀ کار کودک داشتتتتهاعتیتاد والدین نقش معنی

آنها کنند. ( نیز همچون غفتاری، مقولۀ کار کودک را از دید حقوقی بررستتتی می1332)

این قوانین را  هایقوانین داخلی ایران را مورد بررستتی قرار داده و نقاط ضتتعف و کاستتتی

ه دهد ککنند. نتایج آنها نشتتان میبرای جلوگیری از بروز پدیدۀ کار کودک بررستتی می

 هایی دارند.قوانین ایران در جلوگیری از کار کودک کاستی

 تصریح مدل -3
شتتود که متغیر از یک حد باال یا در برخی از مطالعات، پژوهشتتگر با مشتتاهداتی روبرو می

ه و همچنین به ازای تعداد قابل توجهی از مشتتتاهدات، متغیر مقدار پتایین برخوردار بود

(. اگر تنهتا احتمتال اختیار مقدار در دو حالت 1321، 1کنتد )توبینحتدی را اختیتار می

حدی و غیر حدی مد نظر باشد و مقدار مشاهداتی که در خارج از ناحیۀ حدی قرار دارند 

برای آزمون فرضتتتیات، الگوی  1رابیتپ –فتاقد اهمیت باشتتتد، در نتیجه تحلیل الجیت 

ستتتازگتاری خواهتد بود. از طرف مقتابتل اگر تنها مقدار مشتتتاهدات مد نظر قرار گیرد، 

هایی سازگار خواهد بود. هرچند، در هنگام برخورد با داده3محاستبات رگرسیون چندگانه

ن نکته شتتوند. چرا که هم ایمی 3دارهای فوق برخوردارند، هر دو روش اریبکه از ویژگی

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 

های کنند. در ادبیات اقتصتتادستتنجی به این شتتکل از اریب، اریب دادهمقداری اتخاذ می

در این الگو، متغیر وابسته در  شتود.گفته می 6های ستانستور شتدهدهو یا اریب دا 2ناقص

 دهد:واقع ساختار زیر را به خود اختصاص می

Yj = {
Yj

∗  if   Yj
∗ ≥∝

0    if   Yj
∗ <∝

             (1)  

                                                 
1 Tobin 
2 Logit-Probit 
3 Multiple regressions  
4 Biased 
2 Truncation Bias 

6 Censored Data Bias 
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Yjبه بیان دیگر، متغیر وابسته یا مقادیر نامنفی
شود. می کند و یا برابر با صفررا اتخاذ می ∗

Yjدر معادلۀ فوق، مقدار 
 کند:نیز از رابطۀ رگرسیونی زیر پیروی می ∗

(1                                                                                 )Yj
∗ = β′Xj + Uj  

گیری خانوار مبنی بر موضتتتوع مورد بحث در این تحقیق عواملی استتتت که بر تصتتتمیم

مشتتتارکت کودکان در بازار کار و یا تحصتتتیل مؤثرند و عالوه بر آن، میزان ستتتاعتی که 

دهند. برای بررسی این مسئله، کودکان به کار مشتغول هستند را نیز تحت تأثیر قرار می

شتتود. از آنجایی که تعداد قابل درآمد خانوار استتتفاده می –های خام طرح هزینه از داده

کنند، آمار مورد بررستتی با مشتتکل غال کودک خود را پنهان میتوجهی از خانوارها اشتتت

های سانسور شده روبرو است. به دلیل دو جانبه بودن هدف تحقیق و به دلیل امکان داده

 باشد.شده، انجام برآورد به روش توبیت میهای سانسور وجود داده

 ر خواهد بود:معادلۀ برآورد شده در این تحقیق مبتنی بر الگوی توبیت به شرح زی

(3                                                        )Yj = {
Yj

∗ = β′Xj + Uj   if   Yj
∗ ≥ 0

0                             if   Yj
∗ < 0

  

ساعات کار عرضه شده توسط  Yj، 1های ذکر شده در جدول برداری از متغیر Xjکه در آن 

Yj کودک،
جزء اخالل با میانگین صفر و  Ujبردار ضرایب تخمین و  βمتغیر پنهان الگو،  ∗

انحراف معیار ثابت است. نکته آخر اینکه، درآمد کل خانوار )پدر و مادر( از مشکل درونزایی 

تواند تحت تأثیر مشارکت کودکان در درآمد غیرمزدی خانوار قرار برخوردار است و می

یجه، در این تحقیق از درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری بگیرد. در نت

های جانبی شود. درآمد خالص خانوار شامل کل درآمد سرپرست منهای هزینهاستفاده می

 شود.همچون هزینۀ بیمه، مالیات و درآمدهای غیرمزدی سرپرست می

 های آماریداده -4
شود. در اینجا منبع، فاده شده در مقاله ارائه میهای استدر این قسمت تحلیلی از داده

است. از میان تمامی  1331درآمد خانوار در سال  –های خام طرح هزینه داده

سال انتخاب  6و بیشتر از  11نفر( کودکان کمتر از  132323شوندگان این طرح )پرسش

(. 1زار حذف شدندافهای کافی توسط نرمنفر به دلیل نبود داده 11نفر که  13323شدند )

سال مورد بررسی  13تا  12هرچند در برخی از مطالعات مربوط به کار کودک جمعیت 

                                                 
 برای برآورد استفاده شده است. STATAافزار ها و از نرمبرای پاالیش داده SQL Serverاز نرم افزار  1



 

 

 

 

 

 

 13                        1336/ پاییز 3/ شماره ارمچه/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

(؛ اما در مطالعات بسیاری نیز سن مورد بررسی برای 1211، 1قرار گرفته )الوی و دندیر

و کشاورز  1221؛ امرسون و سوزا، 1226، 1سال بوده است )ادموندز 17تا  2کار کودک 

المللی کار های سازمان بین(. از طرف دیگر براساس کنوانسیون1331ان، حداد و همکار

نامۀ حقوق ( و پیمان1333در سال  111و کنوانسیون  1373در سال  131)کنوانسیون 

شود. از این رو برای سال اطالق می 11( نیز کودک به افراد زیر 1313کودکان یونسکو )

سال به عنوان  6سال و باالی  11نی افراد زیر این پژوهش با تکیه بر استانداردهای جها

کودک مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مقاله کار کودک و تحصیل جانشین کامل در 

 اند.سال در نظر گرفته نشده 6نظر گرفته شده و در نتیجه کودکان کمتر از 

 محروم یکی از معیارهای بررسی کار کودک در مطالعات این حوزه بررسی تعداد کودکان

سالۀ موجود در طرح  11تا  7کودک  13111، از میان 1331از تحصیل است. در سال 

اند. از میان درصد( خارج از مدرسه بوده 12نفر )حدود  1372درآمد خانوار،  –هزینه 

اند. پسران نفر پسر بوده 1216نفر دختر و  1333کودکان خارج از مدرسه در این سال، 

درصد از  31/11های خارج از مدرسه صد جمعیت پسر و دختردر 21/1خارج از تحصیل 

 (. 1دهند )جدول جمعیت دختر را به خود اختصاص می

 ساله به تفکیک جنسیت و وضعیت تحصیل 11تا  7(: جمعیت 1جدول )

 جنسیت
 وضعیت تحصیل )درصد( وضعیت تحصیل )تعداد(

در حین 
 تحصیل

خارج از 
 مدرسه

 جمع
در حین 
 تحصیل

خارج از 
 مدرسه

 جمع

 122 21/1 31/31 11722 1216 11673 پسر
 122 31/11 23/11 11111 1333 12671 دختر
 122 32/3 22/32 13111 1372 11321 جمع

 های تحقیق( و بررسی1331درآمد خانوار ) –منبع: طرح هزینه 

، 1331سالۀ خارج از مدرسه در سال  11تا  7در نمونۀ مورد بررسی، از میان کودکان 

درصد کودکان  17سرپرست بودند. از طرف دیگر، نفر تک 113نفر دو سرپرست و  1111

از میان  (.1اند )جدول درصد کودکان دوسرپرست خارج از مدرسه بوده 3سرپرست و تک

اند سال خارج از مدرسه بوده 12تا  7نفر در بازۀ سنی  113کودک مورد بررسی،  13111

ساله و  16تا  12نفر در بازۀ سنی  1312ل(. همچنین سا 12تا  7درصد کودکان  1336)

های درصد جمعیت این بازه 33و  12ساله )به ترتیب  11تا  16نفر در بازۀ سنی  136

                                                 
1 Alvi and Dendir. 
2 Edmonds 
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درصد از کودکان خارج از مدرسه  6/1برند. در مجموع سنی( خارج از مدرسه به سر می

اند ساله بوده 11تا  16رصد د 17/32ساله و  16تا  12درصد از آنها  21/27ساله،  12تا  7

 (.3)جدول 

 ساله به تفکیک وضعیت سرپرستی و وضعیت تحصیل 11تا  7(: جمعیت 2جدول )

تعداد 
 سرپرست

 وضعیت تحصیل )درصد( )تعداد( وضعیت تحصیل
در حین 
 تحصیل

خارج از 
 مدرسه

 جمع
در حین 
 تحصیل

خارج از 
 مدرسه

 جمع

 122 13/17 76/11 1236 113 327 تک سرپرست
 122 61/3 33/32 13716 1111 11332 سرپرست 1

 122 32/3 22/32 13111 1372 11321 جمع
 های تحقیق( و بررسی1331درآمد خانوار ) –منبع: طرح هزینه 

 ساله به تفکیک گروه سنی و وضعیت تحصیل 11تا  7(: جمعیت 3جدول )

 بازه سنی
 وضعیت تحصیل )درصد( وضعیت تحصیل )تعداد(

 در حین
 تحصیل

خارج از 
 مدرسه

 جمع
در حین 
 تحصیل

خارج از 
 مدرسه

 جمع

 122 36/1 63/37 3222 113 1136 سال 12تا  7
 122 26/12 33/13 13331 1312 11331 سال 16تا  12
 122 32/33 12/62 1313 136 1271 سال 11تا  16

 122 32/3 22/32 13111 1372 11321 جمع
 های تحقیق( و بررسی1331ر )درآمد خانوا –منبع: طرح هزینه 

نفر از کودکان خارج از مدرسه، پدری  1261، شودمیمشاهده  3طور که در جدول  همان

نفر( شاغل هستند.  1311کودک بیکار بوده و باقی ) 16فعال دارند. در این میان پدر 

برند، جزء نفر از کودکان مورد بررسی که خارج از مدرسه به سر می 321همچنین پدر 

نفر از کودکان خارج از مدرسه مادری فعال دارند  312روند. جمعیت غیرفعال به شمار می

کودک خارج  1222نفر بیکار است. از طرف دیگر،  1نفر آنها مادرشان شاغل و  313که 

درصد  11کنند. در مجموع نزدیک به ای با مادر غیر فعال زندگی میاز مدرسه در خانواده

درصد از کودکان با مادر  12درصد کودکان با پدر غیرفعال،  13ال، از کودکان با پدر فع

بردند. خارج از مدرسه به سر می 1331درصد کودکان با مادر غیرفعال در سال  12فعال و 

نفر(  672سالۀ شهری ) 11تا  7درصد از کودکان  2313شود که مشاهده می 2در جدول 

دهد. ودکان خارج از مدرسه را تشکیل میدرصد ک 17خارج از مدرسه بودند. این جمعیت 

نفر( خارج از مدرسه  1732سالۀ روستایی ) 11تا  7درصد از کودکان  13323برآن، عالوه

 دهد. درصد از جمعیت خارج از مدرسه را به خود اختصاص می 73بودند. این جمعیت 
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 یلساله به تفکیک وضعیت فعالیت پدر و مار و تحص 11تا  7(: جمعیت 4جدول )

در
/ما

در
پ

 

 وضعیت فعالیت

 وضعیت تحصیل )درصد( وضعیت تحصیل )تعداد(

در حین 

 تحصیل

خارج از 

 مدرسه
 جمع

در حین 

 تحصیل

خارج از 

 مدرسه
 جمع

در
پ

 

 فعال
 122 36/3 63/32 11171 1311 13136 شاغل

 122 23/11 31/17 613 16 237 بیکار

 122 21/13 31/16 1361 321 1223 غیر فعال

 122 32/3 22/32 13111 1372 11321 معج

در
ما

 

 فعال
 122 37/11 23/17 3311 313 1133 شاغل

 122 71/1 11/37 71 1 72 بیکار

 122 23/3 31/32 11331 1222 13313 غیر فعال

 122 32/3 22/32 13111 1372 11321 جمع
 های تحقیق( و بررسی1331درآمد خانوار ) –منبع: طرح هزینه 

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

 شهری/روستایی

 وضعیت تحصیل )درصد( وضعیت تحصیل )تعداد(

در حین 

 تحصیل

خارج از 

 مدرسه
 جمع

در حین 

 تحصیل

خارج از 

 مدرسه
 جمع

 122 13/2 16/33 11263 672 12311 شهری

 122 23/13 36/16 13121 1732 11363 روستایی

 122 32/3 22/32 13111 1372 11321 جمع
 های تحقیق( و بررسی1331درآمد خانوار ) –منبع: طرح هزینه 

نفر بیکار و  332نفر شاغل،  361، 1331کودک خارج از مدرسه در سال  1372در میان 

درصد از جمعیت بیکار در حال  3/3درصد جمعیت شاغل و  17نفر غیرفعال بودند.  1261

برند درصد از جمعیت غیرفعال خارج از مدرسه به سر می 21/6مقابل  تحصیل هستند. در

(. در ادبیات بازار کار به این جمعیت که نه شاغل هستند، نه در تحصیل بوده و 6)جدول 

 NEETشود. هرچند، در معرفی مفهوم گفته می 1NEETنه تحت آموزش هستند جمعیت 

سل جوان است، اما در مورد کودکان سال یا به قولی ن 13تا  12موضوع بررسی جمعیت 

اند و نه در کودکی که نه به تحصیل مشغول 1261کند. نیز این مسئله مصداق پیدا می

( ILOالمللی کار )شوند. در سازمان بینکنند شامل این گروه میبازار کار مشارکت می

                                                 
1 Not in Employment, Education or Training (NEET) 
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ن کار، تعاریف حضور این جمعیت نشان از ناکارآمدی بازار کار دارد. هرچند در مورد کودکا

شوند. یک گروه به انجام در میان کودکان دو گروه می NEETکمی متفاوت است. جمعیت 

شوند. کارهای منزل همچون طبخ غذا و نگهداری از فرزندان صغیر خانواده مجبور می

به فروشی و جاگروه دیگری نیز به کارهای غیرقانونی و به دور از شأن انسانی، همچون تن

اد مخدر، مشغول هستند. از این رو در هنگام پاسخ به پرسشگر طرح هزینه جا کردن مو

 کنند.درآمد خانوار کودک خود را غیر فعال معرفی می –

 ساله به تفکیک وضعیت فعالیت و وضعیت تحصیل 11تا  7(: جمعیت 6جدول )

 وضعیت فعالیت کودک
 وضعیت تحصیل )درصد( وضعیت تحصیل )تعداد(

در حین 
 تحصیل

رج از خا
 مدرسه

 جمع
در حین 
 تحصیل

خارج از 
 مدرسه

 جمع

 فعال
 122 71/71 11/17 633 361 172 شاغل
 122 72/36 32/3 322 332 12 بیکار

 122 21/6 31/33 13713 1261 11161 غیر فعال
 122 32/3 22/32 13111 1372 11321 جمع

 های تحقیق( و بررسی1331درآمد خانوار ) –منبع: طرح هزینه 

 1336سرپرست و  –نفر مرد  13376در میان کودکان مورد بررسی  7مبتنی بر جدول 

نفر  1121سرپرست  –سرپرست بودند. از میان کودکان عضو خانوادۀ مرد  –نفر زن 

 111سرپرست  –های زن درصد( خارج از مدرسه بودند. این سهم در میان خانواده 23/3)

 31سرپرست،  –مدرسه در خانوارهای مرد  درصد( است. کودکان خارج از 1/16نفر )

درصد کودکان خارج از  3دهند. در مقابل درصد کودکان خارج از مدرسه را تشکیل می

کنند. سهم کودکان خارج از مدرسه در سرپرست زندگی می –مدرسه در خانوارهای زن 

ت سرپرست اس –سرپرست به مراتب بیشتر از خانوارهای مرد  –میان خانوارهای زن 

ای که سوژه 11171، در میان 1بر اساس جدول درصد(.  23/3درصد در مقابل  1/16)

نفر خارج از مدرسه بودند.  1311درصد یعنی  36/3اشان شاغل است، سرپرست خانواده

اند. درصد خانوارها با سرپرست بیکار نیز کودکی خارج از مدرسه داشته 23/11بر آن عالوه

درصد این  21/13کردند. سرپرست غیرفعال زندگی می کودک در خانواری با 1361

درصد از کودکان خارج از مدرسه سرپرستی  16کودکان خارج از مدرسه بودند. در مجموع 

 درصد سرپرستی فعال داشتند.  13غیرفعال داشته و 
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 و جنسیت سرپرست خانوار تساله به تفکیک تحصیال 11تا  7(: جمعیت 7جدول )

جنسیت 
 سرپرست

 وضعیت تحصیل )درصد( تحصیل )تعداد( وضعیت
در حین 
 تحصیل

خارج از 
 مدرسه

 جمع
در حین 
 تحصیل

خارج از 
 مدرسه

 جمع

 122 23/3 31/32 13376 1121 11113 مرد
 122 12/16 12/13 1336 111 1111 زن

 122 32/3 22/32 13111 1372 11321 جمع
 تحقیق های( و بررسی1331درآمد خانوار ) –منبع: طرح هزینه 

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

 سرپرست خانوار

 وضعیت فعالیت سرپرست
 وضعیت تحصیل )درصد( وضعیت تحصیل )تعداد(

در حین 
 تحصیل

خارج از 
 مدرسه

 جمع
در حین 
 تحصیل

خارج از 
 مدرسه

 جمع

ال
فع

 

 122 36/3 63/32 11171 1311 13136 شاغل
 122 23/11 31/17 613 16 237 کاربی
 122 21/13 31/16 1361 321 1223 غیر فعال

 122 32/3 22/32 13111 1372 11321 جمع
 های تحقیق( و بررسی1331درآمد خانوار ) –منبع: طرح هزینه 

 نتایج برآورد مدل -5
به کار  سال 11تا  7متغیر وابسته در الگوی توبیت برآورد شده ساعاتی است که کودکان 

های های کودک، ویژگیمشغول هستند. متغیرهای توضیحی به چهار گروه ویژگی

اند های خانوار تقسیم شدههای مادر )سرپرست درجۀ دو( و ویژگیسرپرست خانوار، ویژگی

های کودک شامل جنسیت، سن، وضعیت تحصیلی، محل اقامت (. ویژگی3)جدول 

ر، نوع شغل )مزد بگیر یا غیر مزد بگیر( و ماهیت )شهری یا روستایی(، درآمد حاصل از کا

  شوند.شغل )کشاورزی یا غیرکشاورزی( می

های سرپرست خانوار شامل جنسیت، سن، سواد، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل، ویژگی

های مادر شامل شوند. ویژگیوضعیت فعالیت، وضعیت اشتغال و ساعات کار در روز می

یت فعالیت، وضعیت اشتغال و ساعات کار در روز سن، سواد، سطح تحصیالت، وضع

های خانوار نیز شامل درآمد کل خانوار، جمعیت خانوار و سهم کودکان شوند. ویژگیمی

شوند. توضیحات تکمیلی دربارۀ متغیرهای به کار رفته در مدل، در از جمعیت خانوار می

 قابل مشاهده است. 3جدول 
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 اده شده در برآورد(: معرفی متغیرهای استف9جدول )

 توضیحات متغیر توضیحی

ک
ود

ک
 

 (2، دختر:1متغیر کمی گسسته )پسر: جنسیت
 متغیر کمی پیوسته )سال( سن

 (2، خارج از تحصیل:1متغیر کمی گسسته )در حال تحصیل: تحصیل
 (2، روستایی:1متغیر کمی گسسته )شهری: شهری/روستایی

 (متغیرکمی پیوسته )میلیون ریال درآمد
 (2، غیر مزدبگیر:1متغیر کمی گسسته )مزدبگیر: دستمزد/غیر دستمزد

 (2، غیرکشاورزی:1متغیر کمی گسسته )کشاورزی: کشاورزی/غیرکشاورزی

ت
رس

رپ
س

 

 (2، زن:1متغیر کمی گسسته )مرد: جنسیت
 متغیر کمی پیوسته )سال( سن
 (2سواد:، بی1متغیر کمی گسسته )باسواد: سواد

 متغیرکمی پیوسته )درجه تحصیالت( تسطح تحصیال
 (2، مجرد:1متغیر کمی گسسته )متأهل: وضعیت تأهل

 (2، غیرفعال:1متغیر کمی گسسته )فعال: وضعیت فعالیت
 (2، بیکار:1متغیر کمی گسسته )شاغل: وضعیت اشتغال

 متغیرکمی پیوسته )ساعت( ساعت کار در روز

در
ما

 

 متغیر کمی پیوسته )سال( سن
 (2سواد:، بی1متغیر کمی گسسته )باسواد: سواد

 متغیرکمی پیوسته )درجه تحصیالت( سطح تحصیالت
 (2، غیرفعال:1متغیر کمی گسسته )فعال: وضعیت فعالیت
 (2، بیکار:1متغیر کمی گسسته )شاغل: وضعیت اشتغال

 متغیرکمی پیوسته )ساعت( ساعت کار در روز

وار
خان

 
 ته )میلیون ریال(متغیرکمی پیوس درآمد

 متغیرکمی گسسته )نفر( جمعیت
 متغیرکمی گسسته )درصد( سهم کودکان

 های پژوهشمنبع: بررسی

بازار کار ایران ماهیتی مردانه دارد. نرخ نتایج تخمین الگو ارائه شده است.  12در جدول 

ه این د کدهمشارکت مردان نسبت به زنان به مراتب بیشتر است. نتایج برآورد نشان می

که پسر بودن با کار کردن کودک و  امر در میان کودکان کار نیز صادق است. به طوری

تر اشاره شد، کار کودک داری دارد. همانطور که پیشمیزان کار او رابطه مستقیم و معنی

ه بیان شوند. بو تحصیل در بسیاری از مطالعات به عنوان جانشین کامل در نظر گرفته می

کند، زمانی است که از تحصیل صرف نظر ی که کودک صرف کار کردن میدیگر، زمان

ارکت که رابطۀ میان مش کند. نتایج این مدل نیز تأییدی بر این دیدگاه است. به طوریمی

دار است. شهری بودن با میزان کار کودک در تحصیل و اشتغال کودک معکوس و معنی

رد. یکی از دالیل این امر ماهیت کار داری دابه شرط کار کردن رابطۀ منفی و معنی

کشاورزی در مناطق روستایی است. در کشاورزی سنتی ایران، کودکان بخش قابل توجهی 

دکان دار کار کواز نیروی کار را تشکیل می دهند. از طرف دیگر دربارۀ ضریب مثبت و معنی
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برخی از  ساکن در مناطق روستایی ناشی از دشواری دسترسی به امکانات آموزشی در

روستاهای دور افتاده است. مشابه این رابطه در بسیاری از مطالعات بین المللی کار کودک  

 (. 1333، 1نیز مشاهده شده است )گروتارت و پاترینوس

تواند مثبت یا می او ۀ میان درآمد کودک و ساعات کاریبراساس ادبیات کار کودک رابط

مراجعه شود(. دلیل اصلی کار  1227اس، منفی باشد )برای توضیحات بیشتر به دوم

که در ادبیات نسبت به آن اجماع نظر وجود دارد، فقر خانوار است. کودک در بازار  کودک،

کند تا کاستی درآمد سرپرست خانوار را جبران کند. بر مبنای این دیدگاه، کار مشارکت می

کودک را کاهش نرخ دستمزد بیشتر به ازای کار مشخص ساعت کار عرضه شده توسط 

تواند درآمد الزم برای تأمین نیاز خانوار را کسب دهد. چرا که کودک با کار کمتر میمی

کند. در مقابل، در برخی جوامع کودکان پس از ورود به بازار کار در آن باقی مانده و 

یابد. در این حالت رابطۀ میان ساعت کار و شان به تحصیل کاهش میاحتمال بازگشت

مد برای کودکان شاغل مشابه با کارگران بزرگسال خواهد بود. رابطۀ مثبت و سطح درآ

دار میان عرضه نیروی کار و درآمد کودک  نشانگر آن است که در ایران حالت دوم معنی

برقرار است. بدین معنی که کودکان با کسب مهارت و افزایش درآمد ساعات طوالنی تری 

دار درصد اطمینان معنی 33رایب در این بخش با را به کار اختصاص می دهند. کلیۀ ض

  هستند.

مرد بودن سرپرست خانوار، به شرط کار کردن کودک، ساعت کار کودک را افزایش 

با باال رفتن سن سرپرست خانوار، به شرط کار کردن کودک، ساعت کار همچنین دهد. می

خانوار عموما توان یابد. چرا که با افزایش سن سرپرست واحد کاهش می 221/2کودک 

یابد. افزایش سن مادر نیز، به شرط کار کردن وی در تأمین نیازهای خانوار افزایش می

  دهد.واحد کاهش می 216/2کودک، ساعت کاری کودک را 

کاهش  221/2سطح تحصیالت سرپرست، به شرط کار کردن کودک، ساعت کار کودک را 

به شرط کار کردن کودک، با ساعات کار دهد. باال رفتن سطح تحصیالت مادر نیز، می

کودک رابطۀ معکوس دارد. به سخنی دیگر خانوارهایی که سطح تحصیالت باالتری دارند، 

شوند و گرایش بیشتری به حمایت از تحصیالت برای تحصیالت ارزش بیشتری قائل می

 دهند. در نتیجه، مطلوبیت نهایی تحصیالت کودک در تابع مطلوبیتکودک نشان می

 شود. شاغل بودن سرپرستخانوار از مطلوبیت نهایی درآمد حاصل از اشتغال وی بیشتر می

                                                 
1 Grotaert and Patrinos. 
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دهد. دلیل واحد کاهش می 332/1خانوار، به شرط کارکردن کودک ، ساعت کار کودک را 

اصلی عرضۀ کار کودک ناتوانی بزرگساالن در تأمین نیازهای خانوار است. در نتیجه اشتغال 

تواند به کاهش کار کودک منجر شود. در مقابل درآمد خانوار، میسرپرست، با افزایش 

واحد افزایش  113/3شاغل بودن مادر، به شرط کار کردن کودک، ساعت کار کودک را 

هایی که والدین و کودکان همگی مجبور به کار هستند، کار کردن دهد. در خانوادهمی

رو، با بیشتر شدن حجم کاری  تواند مکمل کار کردن والدین باشد. از اینکودک می

 کند. والدین، حجم مشارکت کودک در این کار نیز افزایش پیدا می

(. 336/2داری دارد )در نهایت، ساعات کار مادر با ساعات کار کودک رابطۀ مستقیم و معنی

ها، ازجمله کشاورزی، آجرپزی و شواهد تجربی نشان می دهد که در بسیاری از حرفه

کنند. به همین دلیل افزایش شان کار میختمانی، کودکان در کنار والدینهای سافعالیت

واحد  172/2ساعات کاری سرپرست، به شرط کار کردن کودک، ساعت کار کودک را 

 دهد. افزایش می

(. -223/2شود )درآمد خانوار، باعث کاهش ساعت کار و احتمال کار کردن کودک می

حد احتمال کار کردن و ساعات کاری کودک را وا 137/2بیشتر شدن جمعیت خانوار 

واحد  326/1سال به کل جمعیت خانوار  11تا  7دهد. در نهایت نسبت کودکان کاهش می

دهد. کلیۀ ضرایب در این بخش در احتمال کار کردن و ساعات کاری کودک را کاهش می

رآمد خانوار دار هستند. از آنجاییکه اشتغال کودک باعث افزایش ددرصد معنی 33سطح 

شود، درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری برای درآمد خانوار استفاده می

دال بر برونزا بودن درآمد خانوار را  0Hشده است. آمارۀ احتمال آزمون درونزایی، فرضیۀ 

 توان درونزا بودن این متغیر را پذیرفت.درصد اطمینان می 33کند. در نتیجه، با رد می
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 (: نتیجۀ برآورد الگوی توبیت با متغیر ابزاری11جدول )

 انحراف ضریب متغیر توضیحی
 آزمون درونزایی .Z Probآمارۀ  معیار

ک
ود

ک
 

 332/312 کای دو 222/2 322/12 263/2 771/1 ***جنسیت
 Prob. 222/2 222/2 262/12 217/2 332/2 ***سن

 کویی برازشنی 222/2 -162/31 266/2 -722/1 ***تحصیل
شهری/روستایی

*** 236/1- 267/2 172/16- 
 372/111 کای دو 222/2

 Prob. 222/2 222/2 122/16 221/2 211/2 ***درآمد
دستمزد/غیر 

 213/2 -313/11 ***دستمزد
132/132

- 
222/2 

 

کشاورزی/غیر
 -332/73 211/2 -216/6 ***کشاورزی

222/2 

ت
رس

رپ
س

 

 222/2 232/3 167/2 233/2 ***جنسیت
 233/2 -272/1 223/2 -221/2 **سن

 337/2 362/2 212/2 277/2 سواد
سطح 
 -322/1 222/2 -221/2 ***تحصیالت

222/2 

وضعیت 
 762/2 116/2 263/1 ***تأهل

222/2 

وضعیت 
 -362/6 117/2 -211/1 ***فعالیت

222/2 

وضعیت 
 -332/6 117/2 -332/1 ***اشتغال

222/2 

ت کار در ساع
 212/13 211/2 172/2 ***روز

222/2 

در
ما

 
 222/2 -372/3 223/2 -216/2 ***سن

 232/2 722/1 213/2 131/2 *سواد
سطح 
 222/2 -122/1 222/2 -221/2 ***تحصیالت

 113/2 212/1 261/2 117/2 وضعیت فعالیت
وضعیت 

 -732/2 273/2 -113/3 ***اشتغال
222/2 

 ساعت کار در
 322/16 212/2 336/2 ***روز

222/2 

وار
خان

 

 222/2 -312/6 222/2 -223/2 ***درآمد
 222/2 -122/3 233/2 -137/2 ***جمعیت

سهم 
 -322/3 332/2 -326/1 ***کودکان

222/2 

 23222 122/32 373/2 173/13 ***عرض از مبدأ

  اطمیناندرصد  32* درصد اطمینان 32درصد اطمینان      **  33*** 

 های تحقیقیافتهمنبع: 
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 گیرینتیجه -6
( هرگونه کاری که سالمت جسم، روان یا اخالقی کودک را ILOالمللی کار )سازمان بین

به خطر بیندازد، را کار کودک برشمرده و معتقد است که کودکان باید از این کارها منع 

ی های معیشتی، راضتأمین حداقلشوند. حال آنکه بسیاری از خانوارها، به دلیل ناتوانی در 

 هایشوند. هدف از این تحقیق بررسی ویژگیبه مشارکت کودکان خود در بازار کار می

مختلف خانوار و نقش آنها در احتمال کار کودک و میزان کار کودک با استفاده از الگوی 

 توبیت با متغیر ابزاری است. 

رط آزادی انتخاب، والدین کار نکردن بر اساس مبانی نظری تحلیل شده در مقاله، به ش

دهند. این مفهوم در ادبیات کار کودک به اصل رفاه کودک را به کار کردنش ترجیح می

کنند )مثالً مشاغل شهرت دارد. هرچند در مورد مشاغلی که کودک و والدین با هم کار می

 نتیجه، گسترش کشاورزی(، کار نکردن کودک برای خانوار هزینۀ فرصت به همراه دارد. در

تر شدن زمین زیر کشت خانوار، منجر به افزایش کار فعالیت خانوار از طریق مثاًل بزرگ

شود. این مفهوم در ادبیات کار کودک به تناقض ثروت معروف است. از طرف کودک می

های دیگر را ندارد، کار کودک دیگر در شرایطی که خانوار امکان تأمین مالی از دریچه

کند. در شرایط بازار کار ناقص نیز به های اقتصادی را ایفا میدر برابر شوکنقش بیمه 

های شغلی برای والدین، احتمال کار دلیل کمتر بودن دستمزد کودک و کاهش فرصت

 کند.کودک افزایش پیدا می

 1331درآمد خانوار در سال  –های مورد استفاده در این تحقیق از طرح هزینه داده

ها ساعت کار کودک خود را به دروغ صفر اند. از آنجا که تعدادی از خانوادهاستخراج شده

های سانسور شده روبرو هستند و در نتیجه استفاده ها با مشکل دادهکنند، دادهاعالم می

داری را به همراه دارد. از طرف دیگر، ساعات از الگوهای رگرسیون معمولی نتایج تورش

زایی در مدل ایجاد ار دخیل است. در نتیجه مشکل درونکار کودک در درآمد کل خانو

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 

صیل، اقامت در شهر، اشتغال به مشاغل مزد و شوند. تحکار کودک به شرط کار کردن می

. دهدحقوق بگیری و مشاغل کشاورزی به شرط کار کردن، ساعت کار کودک را کاهش می

مرد بودن سرپرست، متأهل بودن و افزایش ساعات کاری سرپرست باعث افزایش ساعات 
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 نشوند. افزایش سن، سطح تحصیالت، فعال بودن و شاغل بودکاری کودک شاغل می

. دهندداری کاهش میسرپرست احتمال کار کردن و ساعت کاری کودک را به شکل معنی

افزایش سن، سطح تحصیالت و شاغل بودن مادر باعث کاهش احتمال و ساعت کار کودک 

سواد بودن و افزایش ساعت کار مادر به شرط کار کردن باعث افزایش ساعت شوند. بامی

ر، جمعیت خانوار و سهم کودکان از جمعیت خانوار نیز شوند. درآمد خانواکار کودک می

 شوند. داری باعث کاهش احتمال و ساعت کار کودک میبه شکل معنی

رابطۀ معکوس میان درآمد خانوار و ساعت کار کودک تأییدی بر اصل رفاه است. در مقابل 

حاکی از دار میان ساعت کار والدین و ساعت کار کودکان شاغل رابطۀ مستقیم و معنی

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 

 کند.ک همراه با مادر )سرپرست درجۀ دو( کار میحرفه مشغول هستند، کود

تواند با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، افزایش فرصت های شغلی برای بزرگساالن می

ا ب های اشتغال،به کاهش کار کودک در کشور منجر شود. به بیان دیگر، اجرای سیاست

پایدار  با درآمد مکفی برای های کار شایسته، و افزایش مشاغل مولد و تمرکز بر مؤلفه

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 

های رشد فراگیر و حامی فقرا، با کاهش وابستگی شود. از طرف دیگر اعمال سیاستمی

تواند نقش به سزایی در کاهش این آسیب اجتماعی درآمد به کار کودک، میرهای کمخانوا

های کشاورزی سهم بزرگی از کار کودک را به خود اختصاص ایفا کند. از آن جا که فعالیت

های آموزشی و تسهیل دسترسی به مدرسه در مناطق دورافتاده، دهد، بهبود زیرساختمی

خانوارهای روستایی تاثیر قابل توجهی در کاهش کار کودک همراه با ارتقاء سطح رفاه 

 خواهد داشت. 
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