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  :چکیده
به اشتغال و ) سال 10 -14(سال و کودکان کار ) 10-18(کودکان  تصمیمدر این مقاله 

شهري ایران  يمعادله تصمیم براي جامعه تحصیل با استفاده از روش پروبیت با دو
خانوار  يمار بودجهمورد نیاز از آ يآمار هايداده .شودبررسی می 1390در سال 

دهند نتایج نشان می. زمون قرار گرفتمورد آ stataاستخراج گردید و در نرم افزار 
ه که افزایش تحصیالت کودکان و کودکان کار باعث افزایش تمایل کودکان پسر ب

همچنین پسرانی . شودادامه تحصیل بیش از دختران و به اشتغال، کمتر از آنها می
کنند نسبت به دختران، تمایل بیشتري به سنی خود تحصیل می يدهرکه مطابق 

  سنی خود موفق به تحصیل  يولی پسرانی که مطابق رده .ادامه تحصیل دارند
هایی که پدر و مادر در خانواده. تشوند احتمال اشتغال آنها بیش از دختران اسینم

سطح تحصیالت باالتري دارند تمایل کودکان و کودکان کار به اشتغال کمتر و به 
شود که تمایل کودکان پسر و اشتغال مادر نیز باعث می. باشدتحصیل بیشتر می

همچنین احتمال اشتغال و  .دختر به اشتغال بیشتر و به ادامه تحصیل کمتر باشد
هایی که والدین در خانواده. ل کودکان پسر بیشتر از کودکان دختر استترك تحصی

سواد ندارند و یا تحصیالت آنها کمتر از ابتدایی است، تمایل کودکان و کودکان کار 
  . به اشتغال بیشتر از تحصیل است

 JEL: J24،J22  ،O15طبقه بندي  
  

  کودکان کار، اشتغال و تحصیل کودکان :کلیدي هايواژه
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  مقدمه - 1

. باشدکار کردن کودکان در کشورهاي در حال توسعه، یک پدیده بسیار معمولی می
کار کردن کودکان همواره مخالفانی را در کل دنیا داشته است و بسیاري از کشورها 

ها کودك در میلیون. جهانی براي کاهش این پدیده هستند يدر حال مذاکره
  ا مشغول دست فروشی و واکس زدن هکشورهاي در حال توسعه در خیابان

اگر کار کردن کودکان بخاطر آموزش کم یا تحصیالت ). 2004 ،1شولتز(باشند می
بسیار پایین آنها باشد آینده اقتصادي و همچنین بهزیستی آنها در آینده بسیار 
خطرناك خواهد بود چرا که مشاغل درآینده نیاز به تحصیالت و مهارت خاصی 

ها برخوردار کار، بعلت عدم آموزش کافی و مناسب از این مهارت دارند که کودکان
 .تري خواهند داشتنخواهند بود و در آینده وضعیت اقتصادي و اجتماعی خطرناك

به همین دلیل آموزش یکی از مهمترین ابزارهاي ایجاد درآمد و برون رفت از فقر و 
ریف رسمی که سازمان تع ).2011 ،2و همکاران زاپاتا(بدبختی کودکان کار است 

  کودکانی که در : از کودکان کار منتشر کرده است عبارتست از 3جهانی کار
هاي بازاري که به آنها مزد پرداخت الیتعهاي اقتصادي مشارکت دارند چه ففعالیت
شود مانند تولید هاي غیر بازاري که به آنها مزد پرداخت نمیشود و چه فعالیتمی

  . آنهاکاال براي مصارف خود 
بیشتر آنها . محققان مختلف تعاریف مختلفی از کودکان کار ارائه دادند

دهند و در هاي اقتصادي انجام میکودکان کار را کودکانی تعریف کردند که فعالیت
هاي بازاري مشارکت دارند اما گروهی دیگر از محققان هم کودکانی که در فعالیت

که در خانه و براي مصارف داخلی خانه کنند هم کودکانی را خارج خانه کار می
 ،4گانرسون و همکاران(کنند کنند را جزء کودکان کار قلمداد میفعالیت می

بسیاري از تحقیقات بیان کردند که آموزش و تحصیالت فعلی کودکان  ).2006
اثرات خارجی مثبتی در آینده براي جامعه خواهد داشت و کار کودکان باعث 

 ،شولتز(وضعیت سالمت آنها در آینده خواهد شد  کاهش سطح تحصیالت و
از دیدگاه سیاسی اگر کار کودکان روي وضعیت سالمت و یا ادامه تحصیل ). 2004

آنها تاثیر بگذارد بسیار خطرناك خواهد بود چرا که آموزش و تحصیالت پایین 
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الً هاي خانگی که معمواگرچه فعالیت. ارتباط بسیار قوي با فقر آینده آنها دارد
شود، از نظر سیاستمداران تهدید جدي براي درآمدهاي اقتصادي نادیده گرفته می
ها وقت زیادي از کودکان را به خود باشد با این حال این فعالیتآینده کودکان نمی

با توجه به . شوددهد و این شامل هر دو جنس پسران و دختران میاختصاص می
شود که نتایج شود باعث میان کار لحاظ نمیها در تعاریف کودکاینکه این فعالیت

   ).2006 ،5ادموند(تحقیقات دچار چالش شوند 
اخیراً تعداد کودکان کار زیاد شده است اگرچه دالیل بسیاري براي آن 

اما مطالعات نظري و تجربی زیادي  .باشدترین عامل فقر میابتدایی. وجود دارد
هاي اعتبارات، کیفیت تحصیل و ویژگینشان دادند که عواملی مانند دسترسی به 

از طرفی . خانوادگی در تصمیم کودکان به کار یا تحصیل بسیار موثر بوده است
کنند ممکن است که بخاطر کیفیت پایین هایی که رفاه خود را حداکثر میخانواده

هاي باالي آموزش از رفتن کودکان به مدرسه ممانعت ورزند و مدارس و یا هزینه
در تصمیم گیري براي کار ). 2005 ،6ارسادو(مجبور به کار کردن نمایند  آنها را

کردن یا تحصیل کودکان، میزان درآمدي که کودکان از آموزش فعلی در آینده 
یعنی درآمدي که براي تحصیالت  ؛آورد بسیار با اهمیت خواهد بود بدست خواهند

  اي ادامه تحصیل بیشتر شود در ایجاد انگیزه براي کودکان برباالتر پرداخت می
با توجه به اینکه کار کودکان و همچنین تحصیالت آنها داراي اثرات کامال . شودمی

گیري کودکان به ثیر گذار بر تصمیمأینده است، شناسایی عوامل تدر آ متفاوتی
رو این مقاله از این .مشارکت در بازار کار و یا تحصیل آنها بسیار حائز اهمیت است

گیري ی و شناسایی عوامل مختلفی است که می تواند در تصمیمدرصدد بررس
کودکان و کودکان کار به مشارکت در بازار کار و یا تحصیل آنها در جامعه شهري 

  تواند به برنامه ریزان و مسلماً شناسایی این عوامل می. ایران دخیل باشند
ن کار کمک گیران سیاسی و اجتماعی براي حل مشکالت مربوط به کودکاتصمیم

  .شایان توجهی نماید
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 مبانی نظري -2

مطلوبیت . آیدمدل این مقاله از فرض حداکثر کردن مطلوبیت والدین بدست می
)والدین تابعی از مصرف )c ) انسانی کودکان يو سرمایه   )H والدین درصدد . است

براي سادگی فرض می کنیم . انسانی کودکان خود هستند يداکثر کردن سرمایهح
)هاي فردي و خانوادگی آنها انسانی کودکان تابعی از ویژگی يکه سرمایه )v  و

)کنندمدت زمانی است که کودکان براي تحصیل صرف می )s  .  
)1        (                                                                          ( , )H s v=  

,0 انسانی کودکان داراي دو ویژگی ياین تابع سرمایه 0h h′ ′′> <   
(v) ي فردي و خانوادگی کودکانهامتغیر ویژگی. باشدمی توان یک تابع را می 

و اجزاي اخالل در نظر  (z)و خانواده  (x)هاي دموگرافیک کودکانخطی از ویژگی
  .گرفت

)2              (                                                        c hv x z uα α= + +  
بنابراین . یابدکل زمان کودکان به کار کردن و یا تحصیل اختصاص می

T .محدودیت زمان کودکان بصورت ذیل خواهد بود m s= ه فراغت در اگرچ.  +
توان پذیرفت که فراغت جزیی از زمانی اما بطور ضمنی می ،مدل لحاظ نشده است

. شودانسانی کودکان اختصاص داده می ياست که براي سرمایه گذاري در سرمایه
کنند را بعنوان مثال مدت زمانی را که کودکان صرف بازي کردن و یا استراحت می

باید دقت شود که طبق . در نظر گرفتتوان بخش مکمل تحصیل کودکان می
هاي خانگی کودکان نیز جزء کار هاي بازاري، فعالیتتعریف عالوه بر فعالیت

شود زیرا کودکان بخصوص کودکان دختر وقت زیادي را نظر گرفته می کودکان در
کنیم که کار اما در این مدلسازي فرض می .کنندهاي خانگی میصرف فعالیت

والدین و کودکان نیروي کار خود . هاي بازاري آنها استفعالیت کودکان فقط شامل
اما در اینجا فرض بر جایگزینی کار والدین با کودکان  .کنندرا در بازار کار عرضه می
کشش است و نیروي کار والدین کامالً بی يشود که عرضهنیست بلکه فرض می

ثابت است و تصمیم براي مشارکت کودکان در بازار کار بحث  pwدستمزدهاي آنها 
 cw کنند دستمزدساعت در بازار کار فعالیت میmکودکانی که به میزان . شودمی

  .بنابراین خانوار با محدودیت درآمدي ذیل مواجه هستند. کنندرا دریافت می
)3  (                                                 p c cc w M w m k w m Y= + = + =  
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C کل مصرف خانوار از کاالهاي بازاري است. pk w M=  درآمد والدین است که
cwمقدار آن ثابت است و m طور که در همان. درآمد حاصل از کار کودکان است  

باال نشان داده شده است کل میزان مصرف خانوار برابراست با درآمدي که  يمعادله
حال با حداکثر کردن تابع  .آورندوالدین از کار خود و از کار کودکان بدست می
توان تابع تحصیل و کار ، می)3و1(مطلوبیت والدین با توجه به قیدهاي مطرح شده 

  .7کردن کودکان را بصورت زیر استخراج کرد
* *( , , , ), ( , , , )s f w v k T m f w v k T= =                                                          )4(  

شود زمان صرف شده براي تحصیل یا مشارکت طور که مشاهده میهمان
  ل دستمزد کودکان در بازار کار، درآمد والدین، کودکان در بازار کار به عوام

اما . هاي فردي و خانوادگی کودکان و محدودیت زمانی کودکان وابسته استویژگی
که میزان ساعات صرف شده براي تحصیل و کار با توجه به محدودیت از آنجائی

عاتی توانیم تمایل به تحصیل و کار را جایگزین ساها قابل استحصال نیست میداده
 يبه عبارت دیگر اگر کودکان طی دوره. شودکنیم که صرف تحصیل و کار می

جمع آوري اطالعات مشغول به کار و یا تحصیل باشند به ترتیب تمایل به کار و 
بنابراین دو تابع تمایل به مشارکت کودکان در بازار کار و تابع تمایل  .تحصیل دارند

  . وردآیل بدست توان بصورت ذبه تحصیل کودکان را می
*

1 2 1is x zα α ε= + +                                                                                         )5(  
*

1 2 2im x zα α ε= + +                                                                                       )6(  
* *

i i1       if    s >0 1       if    m >0
,

0       otherwise 0       otherwisei is m
 

= = 
 

                                        ( )7  

is : ،تصمیم به تحصیل کودکانim، تصمیم به مشارکت کودکان در بازار کار،x :
اگر کودکان در بازار کار  .دهدرا نشان می ویژگیهاي خانوادگی ،zو ویژگیهاي فردي

*(مشارکت داشته باشند یعنی شاغل باشند  0im است و اگر  1برابر  imر مقدا) <
به همین ترتیب اگر کودکان در حال تحصیل . نباشند برابر صفر است شاغل
هاي فردي یگاز ویژ .برابر با یک است و اگر محصل نباشند برابر صفر است isباشند
ن کودك، جنسیت کودك، میزان تحصیالت کودك و از توان به سمی کودکان
مد آتوان به سن والدین، میزان تحصیالت والدین، درهاي خانوادگی میویژگی

  .اشاره کرد... والدین، جنسیت سرپرست خانواده، بعد خانوار و 
                                                           

  .رجوع شود Zabaleta (2011)و  Balan and Robinson (2000) براي مطالعه بیشتر به ٧
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  تحقیق يپیشینه -3

در شهرهاي بزرگ تهران،  خیابان و کار کودکان وضعیتبا بررسی ) 1384(حسینی 
هاي اجتماعی مثل خانواده و مشهد، اهواز، شیراز و رشت بیان کرد که نارسایی نهاد

هاي زندگی شهرهاي ، فقر اقتصادي خانوار و ناتوانی آنها در انطباق با شیوهمدرسه
هاي مسئول باعث ایجاد و تشدید بزرگ، فقدان نظارت کافی از سوي سازمان

هاي نشان داد که سیاست) 1384(قی وام. کودکان کار خیابانی شده است يپدیده
دولتی در خصوص کودکان کار از جمع آوري کودکان کار به سوي جذب کودکان 
به مراکز و تفکیک کودکان کار خیابانی از کودکان خیابانی گرایش داشته است ولی 
هنوز ضعف سیستم دولتی در جلب اعتماد کودکان براي جذب به مراکز مشخص و 

ي وضعیت کودکان کار خیابانی مات به کودکان کار و پیگیرخد يضعف در ارایه
  با استفاده از ) 1388( دیگرانداورپناه و . ترخیص همچنان وجود دارد پس از
به ارزیابی فقر کودکان پرداختند و بیان  1385مد خانوار ي درآهاي هزینهداده

در بخش  درصد کودکان فقیر در خانوارهاي با سرپرست مرد که 58/80کردند که 
درصد فقر کودکان در  35/4کنند و اند، زندگی میخصوصی رسمی شاغل

 دیگرانوامقی و . خانوارهاي زن سرپرست شاغل در بخش خصوصی قرار دارند
ي خانوار، شیوع باالي بیان کردند که سطح باالي اشتغال کودکان، بعد باال) 1388(

دین موید ارتباط فقر و شرایط مد پایین خاتواده، سطح پایین سواد والبیکاري، درآ
به ) 1391(ایمانی و نرسیسیان . اقتصادي خانواده با ورود کودکان به خیابان است

فعالیت و تعامالت کودکان کار خیابانی در شهر کرج  يها، نحوهبررسی نگرش
پرداختند و عواملی همچون مهاجرت از جوامع توسعه نیافته به جوامع توسعه یافته، 

 يگري کودکان را به عنوان عوامل اصلی بروز پدیدهتکدي اعی کار وپذیرش اجتم
به بررسی وضعیت کودکان کار و ) 1391(افشانی و همکاران . دانندکودکان کار می

خیابانی در شهر اصفهان با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه 
شان داد که اکثر کودکان کار و نتایج ن. سال پرداختند 14تا  6کودك بین  122از 

مد پایین و والدین معتاد و کسانی هستند که آخیابانی پسر، مهاجر، داراي میزان در
همچنین این کودکان به کارهاي . اندتوسط والدین مورد آزار جسمی قرار گرفته

  .اندانحرافی مشغول و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته
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ند که کار کودکان عامل اصلی براي بیان کرد خارجی بسیاري از تحقیقات
در جامعه شهري ) 1997( 8ساچاراپولس. تصمیم گیري کودکان به تحصیل است

 10در نیکاراگویه و پاکستان، راي ولنکستر) 2003( 9بولیوي، روساتی و روسی
کشور امریکاي التین و  16در ) 2005(و همکاران  11کسدر برزیل، سدال )2005(

ر پرتغال به این نتیجه رسیدند که کار کودکان باعث د) 2008( 12گوالرت و بدي
 13لویسون و همکاران .عدم تحصیل و یا تحصیالت بسیار پایین آنها شده است

 10- 19عوامل تعیین کننده کار و تحصیالت دخترهاي مجرد بین سنین ) 1998(
درآمد  افزایش آنها به این نتیجه رسیدند که. اندرا براي کشور پرو تخمین زده

همچنین وضعیت بهتر . شودانوار باعث کاهش احتمال کار کردن دختران میخ
شود که دختران وقت بیشتري را براي متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی باعث می

عوامل موثر بر چهار حالت ) 2001( 14لویسون و نائول .تحصیالت خود صرف کنند
ردن و هیچ کدام فقط درس خواندن، فقط کار کردن، هم درس خواندن و هم کار ک

جامعه شهري مکزیک  درسال  12- 17از این عوامل را براي جوانان بین سنین 
درصد کمتر از پسران  7/7بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که دختران جوان 

 16و بیندر) 2003( 15دوریا و کوئنین .تمایل به مدرسه رفتن و درس خواندن دارند
دکان در بازار کار بسیار زیاد است زمانی که یافتند که نرخ مشارکت کو) 1999(

 .کنندکودکان درآمدهاي باالتري را در جوامع شهري برزیل و مکزیک دریافت می
احتمال کار داخلی و بازاري  يعوامل تعیین کننده) 2006( 17امین و همکاران

 1995 -1996هاي خانوار سال يکودکان بنگالدش را با استفاده از اطالعات هزینه
نتایج آنها حاکی از این بود که هم کار خانگی و هم کار بازاري اثر . بررسی کردند

اثر تصمیمات ) 2007( 18نجیب شفیق .منفی روي میزان تحصیالت کودکان دارد
والدین را روي تصمیم به کار کودکان در مناطق شهري بنگالدش بررسی کرد و به 
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اط بسیار قوي با تحصیالت پایین این نتیجه رسید که تحصیالت پایین والدین ارتب
همچنین . شود که کودکان مجبور به کار کردن شوندکودکان دارد و باعث می

کند که کودکان را وارد بازار کار دستمزدهاي باالي کودکان، والدین را تشویق می
اثر کار کودکان راروي آموزش، انتخاب شغل و ) 2008(و همکاران  19بیگل .کنند

ا در تانزانیا بررسی کردند و بیان کردند که افزایش ساعات کار وضعیت روحی آنه
هاي کودکان کار به میزان یک انحراف معیار باعث کاهش به میزان نصف سال

اي را براي مدل چند جمله) 2010( 20کروگر و همکاران .شودتحصیل آنها می
اگر کار سال بررسی کردند و نتیجه گرفتند که  10- 14کودکان برزیلی بین سنین 

خانگی را در تعریف کودکان کار لحاظ کنند، دخترها نسبت به پسرها تمایل 
  بیشتري به کار کردن و تمایل کمتري به تحصیالت باالتر و درس خواندن دارند 

 متغیرهاي مدلها و داده -4
  . استفاده شده است 1390خانوار ایران در سال  يدر این مقاله از آمار بودجه

سال  7- 18العه کل فرزندان خانوار شهري است که سن آنها بین مورد مط ينمونه
 ياما با توجه به اینکه در آمار بودجه .باشدنفر می 14704حجم این نمونه  .است

شود نمونه به حجم سال به باال محاسبه می 10خانوار ایران، اشتغال کودکان از سن 
که موضوع این مقاله از آنجائی. سال تقلیل یافت 10- 18براي کودکان  10853

-14کودکان (براي کودکان کار  يشود حجم نمونهبراي کودکان کار نیز بررسی می
براي کودکان و کودکان کار تعاریف مختلفی وجود . نفر گردید 5404) سال 10
اما در  .شوندسال کودك نامیده می 5- 10از نظر جمعیت شناختی افراد . دارد

زارع و شاه ( وتی براي دوران کودکی ذکر شده استقوانین مدنی ایران سنین متفا
دختر قبل از رسیدن  1379قانون مدنی اصالحی  1041طبق ماده  .)1388 آبادي،

سال تمام شمسی  15سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن  13به سن 
 13تواند بدون اذن ولی ازدواج کنند یعنی کودکی دختر براي ازدواج در سن نمی
 81و  80 يرسد همچنین طبق مادهسال تمام به پایان می 15مام و در پسر سال ت

سال است کارگر  15- 18کودکانی که سن آنها بین  1368قانون کار مصوب سال 
بنابراین  .توانند کار کنندشوند و فقط در صورت تایید پزشک مینوجوان نامیده می
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20 Kruger, D. I., Berthelon, M., & Soares 



  ٧٥                                                      ر در ایرانتصمیم به اشتغال و تحصیل کودکان کا بررسی

  
 

  

سال  10- 18در این مقاله سن  رواز این. سال است 18پایان کودکی براي کار نیز 
قانون کار ایران  79 يماده شود و چون طبقبراي تعریف کودکان درنظر گرفته می

بنابراین کودکان  .سال تمام ممنوع است 15کارکردن افراد زیر  1368 سال مصوب
  .شودسال می 10- 14کار شامل کودکان سن 

 Stataو  Microsoft Exellپردازش اطالعات و آزمون در نرم افزارهاي 
طور که در مبانی نظري بیان گردید براي بررسی تمایل همان. صورت گرفته است

یکی از معادالت مربوط . کودکان به کار و تحصیل از دو معادله استفاده شده است
به تمایل کودکان به تحصیل و دیگري مربوط به تمایل کودکان به مشارکت در بازار 

دو معادله و از آنجایی که ماهیت متغیرهاي وابسته با توجه به این . کار است
در جدول . باشد از روش پروبیت با دو معادله تصمیم استفاده شده استگسسته می

نام متغیرها، عالمت اختصاري، مالحظات و میانگین مربوط به آنها آورده شده  1
  .است

  

  متغیرهاي مدل :1 جدول
  *نمیانگی  مالحظات  نام متغیر  عالمت اختصاري

Mohasel 872109/0  در غیر اینصورت 0محصل، 1  تمایل تحصیل کودکان  
shaghel_child 030775/0  در غیر اینصورت 0شاغل، 1  تمایل کار کودکان  

Tedad  20059/5  تعداد اعضاي خانوار  بعد خانوار  
sex_child  525108/0  مونث 0مذکر،  1  جنسیت کودکان  
age_child  32194/14  سال  سن کودکان  
Income  07  ریال  درامد خانوار +E 36/7  
age_f 26887/46  سال  سن پدر  

shaghel_f 837649/0  در غیر اینصورت 0شاغل،  1  اشتغال پدر  

madrak_f دبیرستان،   3راهنمایی،  2ابتدایی،  1بی سواد،  0  مدرك تحصیلی پدر
  982954/1  لیسانس به باال 5لیسانس،  4

madrak_m 513314/1  انند باالهم  مدرك تحصیلی مادر  
madrak_child 251635/2  همانند باال  مدرك تحصیلی کودکان  

age_m 69336/40  سال  سن مادر  
shaghel_m 099604/0  در غیر اینصورت 0شاغل،  1  اشتغال مادر  

primary_f 
تحصیالت کمتر از ابتدایی 

  497005/0  در غیر اینصورت 0تحصیالت کمتر از ابتدایی،  1  پدر

primary_m 
تحصیالت کمتر از ابتدایی 

  616419/0  در غیر اینصورت 0تحصیالت کمتر از ابتدایی،  1  مادر

  هاي تحقیقیافته: خذأم
  .باشدسال می 10-18میانگین مربوط به نمونه کودکان  *
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 نتایج مدل - 5
سال با استفاده از روش  10-18اشتغال و تحصیل کودکان  يدو معادله 2در جدول 

  . رفته استگمعادله تصمیم با اثرات نهایی آنها مورد آزمون قرار  پروبیت با دو
 یان اجزاي اخالل دو معادلهکاي دو محاسبه شده براي ضریب همبستگی م يآماره

صفر  يباشد که بیشتر از مقدار بحرانی است در نتیجه فرضیهمی 18/87برابر با 
ود و نتایج آزمون شمبنی بر عدم همبستگی میان اجزاي اخالل پذیرفته نمی

هاي بعد از همچنین آزمون. پروبیت با دو معادله تصمیم قابل استدالل خواهد بود
هاي خطی و غیر خطی بودن و آزمون ضرایب انجام شد که تخمین مانند آزمون

متغیر جنسیت سرپرست خانوار بخاطر هم خطی از  .حاکی از خوبی برازش بود
ین متغیرهاي توضیحی، مدرك تحصیلی، در ب. متغیرهاي توضیحی حذف شد جمع

جنسیت کودك، مدرك پدر، سن مادر اثر معنی دار و مثبتی روي احتمال تحصیل 
مد خانوار آتعداد اعضاي خانوار، اشتغال مادر، در ،عالوه بر این متغیرها. کودکان دارد

  . ثیر معنی داري بر وضعیت اشتغال کودکان داردأو تحصیالت ابتدایی پدر ت
تصمیم و اشتغال نشان  يمدرك تحصیلی کودکان در دو معادلهضرایب 

دهد که کودکانی که داراي مدرك تحصیلی باالتري هستند احتمال کار کردن می
ضریب منفی سن کودکان در . یابدآنها کاهش و احتمال تحصیل آنها افزایش می

هرچه کند که اشتغال بیان می يتحصیل و ضریب مثبت آن در معادله يمعادله
سال بیشتر باشد احتمال تحصیل آنها کمتر و احتمال اشتغال  10- 18سن کودکان 

توان استدالل کرد که اگر از دو نتیجه باال می. شودآنها در بازار کار بیشتر می
تحصیلی متناسب به خود تحصیل کنند، احتمال  يکودکان با افزایش سن در رده

باشد ولی کودکانی که قادر غال آنها میادامه تحصیل آنها بیشتر از احتمال اشت
مثالً ترك تحصیل (نباشند تحصیالت خود را متناسب با رده سنی خود ادامه دهند 
، احتمال اشتغال آنها )کردند و یا با سن باال مدارك پایین تحصیلی را گذراندند

افزایش سن ترك  در واقع این کودکان با. بیشتر از احتمال تحصیل آنها است
که با افزایش سطح تحصیالت بطوري. شوندکرده و وارد بازار کار می تحصیل

کودکان احتمال اینکه کودکان تصمیم به تحصیل و عدم اشتغال بگیرند به میزان 
یابد و احتمال اینکه کودکان تصمیم به مشارکت در بازار کار درصد افزایش می 10

  .دیابدرصد کاهش می 2/0و ترك تحصیل بگیرند به میزان 
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دهد که هرچه پدر ضرایب مدرك تحصیلی پدر در دو معادله نشان می
خانوار داراي سطح تحصیالت باالتري باشد احتمال تحصیل کودکان بیشتر و 

نشان  2با توجه به اثرات نهایی که در جدول . یابداحتمال اشتغال آنها کاهش می
اینکه کودکان داده شده است با افزایش سطح تحصیالت پدر خانواده احتمال 

درصد کاهش، احتمال  6/0مجبور شوند هم درس بخوانند و هم کار کنند به میزان 
درصد کاهش و  3/0اینکه کودکان ترك تحصیل کنند و شاغل شوند به میزان 

درصد افزایش  4/0احتمال اینکه کودکان تصمیم به تحصیل و عدم اشتغال بگیرند 
  . یابدمی
  

  10-18دله تصمیم یراي کار و تحصیل کودکان او معنتایج پروبیت با د :2جدول 

  یافته هاي تحقیق: خذأم
  درصد 5سطح معنی داري **درصد،  10سطح معنی داري *، درصد 1سطح معنی داري  ***
  

هایی که دهد که در خانوادهضرایب تحصیالت ابتدایی پدر خانوار نشان می
سواد است یا سطح تحصیالت کمتر از ابتدایی دارد، احتمال کار کردن پدر خانوار بی

اشتغال مادران اثر مثبت و  .یابدحتمال تحصیل آنها کاهش میکودکان افزایش و ا
ثیري بر تحصیل أمعنی داري بر احتمال اشتغال کودکان دارد ولی به لحاظ آماري ت

درصد از لحاظ  1درصد و  5اثرات نهایی این متغیر نیز در سطح . کودکان ندارد

    تحصیل اشتغال اثرات نهایی
  غیر محصل

  و غیرشاغل 
  غیر محصل

  و شاغل 
  محصل و
 غیر شاغل

  محصل و
  شاغل 

  انحراف
 معیار 

  انحراف  ضرایب
 معیار 

    ضرایب

0006/0- **001/0- 0008/0- *0002/0- 02/0 **04/0  01/0 01/0 Tedad  
***1054/0- ***0028/0- ***1099/0 ***001/0- 04/0 ***60/0- 05/0 ***88/1 madrak_child 

***010/0- ***0023/0 0030/0- ***0109/0 10/0 ***27/1 05/0 ***14/0 sex_child  
***0443/0 ***0013/0 ***046/0- ***0013/0 02/0 ***34/0 02/0 ***79/0- age_child  

0001/0 000/0 001/0- 0000/0 01/0 01/0 - 00/0 00/0 age_f 
0021/0 000/0 0021/0- 000/0 09/0 01/0 06/0 04/0 - shaghel_f 

**0033/0- **003/0- ***042/0- **006/0- 06/0 **12/0- 03/0 **06/0 madrak_f 
0001/0 000/0 000/0 00/0 01/00 00/0 00/0 ***00/0 age_m 
0024/0 ***0023/0 **0136/0- ***0089/0- 10/0 ***66/0 09/0 08/0 - shaghel_m 

***0062/0- ***0004/0- ***0076/0 **0010/0- 06/0 ***19/0- 04/0 11/0 madrak_m 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ***00/0 00/0 00/0 Income 

0022/0 *0005/0 0041/0- 0015/0 14/0 **25/0 08/0 05/0 - primary_f 
0017/0- 0002/0 0009/0 0006/0 16/0 11/0 10/0 03/0 primary_m 
... ... ... ... 43/0 ***27/6- 31/0 ***83/8 Constant 

  N= 10853,    rho=0:   ,   chi2(1) = 18/87 ,      Prob > chi2 = 00/0  
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تصمیم کودکان به  اگر مادر خانوار شاغل باشد احتمال. باشدآماري معنا دار می
یابد و احتمال تصمیم کودکان به درصد افزایش می 8/0تحصیل و کار به میزان 

درصد کاهش و احتمال اینکه کودکان  3/1ادامه تحصیل و عدم اشتغال به میزان 
  درصد افزایش  02/0تصمیم بگیرند شاغل شوند و ترك تحصیل کنند به میزان 

. ر منفی و معنی داري بر اشتغال کودکان داردسطح تحصیالت مادر نیز اث. یابدمی
هرچه سطح تحصیالت مادران بیشتر شود احتمال اینکه کودکان هم کار و هم 

درصد کاهش، احتمال اینکه کودکان شاغل شوند و  1/0 يتحصیل کنند به اندازه
درصد کاهش و احتمال اینکه کودکان تحصیل  04/0ترك تحصیل کنند به اندازه 

تعداد اعضاي خانواده نیز در . یابددرصد افزایش می 7/0نکنند به میزان  کنند و کار
هرچه تعداد اعضاي . باشدتصمیم گیري کودکان به اشتغال بسیار حائز اهمیت می

  خانوار بیشتر باشد، احتمال تصمیم به اشتغال و ترك تحصیل کودکان بیشتر 
شود احتمال تصمیم اعث میکه افزایش یک نفر در اعضاي خانواده ببطوري. شودمی

و احتمال اینکه  درصد افزایش یابد 1/0کودکان به کار و ترك تحصیل به میزان 
درصد کاهش  8/0کودکان تصمیم به تحصیل و عدم اشتغال بگیرند را به میزان 

  .دهدمی
تصمیم براي کودکان دختر و پسر به  ينتایج پروبیت با دو معادله 3جدول 

تحصیالت . دهداثرات نهایی این آزمون را نشان می 4 تفکیک جنسیت و جدول
سال اثر مثبتی روي تصمیم به تحصیل و اثر  10- 18باالتر کودکان دختر و پسر 

که افزایش سطح تحصیالت در بطوري. منفی روي مشارکت آنها در بازار کار دارد
درصد  11شود که احتمال تحصیل و عدم اشتغال آنها را به میزان پسران باعث می

افزایش و احتمال اینکه تصمیم به اشتغال و ترك تحصیل بگیرند را یک درصد 
 10ها براي دختران به ترتیب به میزان از طرف دیگر همین نسبت. دهدکاهش می

شود سطح تحصیالت باالتر در دختران، مالحظه می. باشددرصد می 04/0درصد و 
تحصیل آنها را به میزان بسیار  احتمال تصمیم به مشارکت در بازار کار و ترك

به عبارت دیگر تمایل پسرها براي . دهدکمتري نسبت به پسران کاهش می
تحصیالت باالتر بیشتر از دختران است و دختران بیشتر تمایل دارند که وارد بازار 

سن کودکان دختر و پسر اثر . کار شوند تا اینکه تحصیالت بیشتري داشته باشند
یعنی با . تحصیل و اثر مثبت روي احتمال اشتغال آنها دارد منفی روي احتمال

افزایش سن دختران و پسران تمایل دارند که وارد بازار کار شوند و تحصیل را رها 
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درصد، احتمال اینکه کودکان  1که افزایش سن کودکان پسر به میزان بطوري. کنند
درصد کاهش دهد که  5پسر تصمیم به تحصیل و عدم اشتغال بگیرند را به میزان 

یعنی دختران حتی با افزایش . درصد است 4همین احتمال براي کودکان دختر 
همچنین . سن نیز نسبت به پسران تمایل بیشتر به تحصیل و عدم اشتغال دارند

درصد باعث می شود که احتمال تصمیم کودکان پسر به  1افزایش سن به میزان 
درصد افزایش یابد که همین  5/0میزان مشارکت در بازار کار و ترك تحصیل به 

درصد است در نتیجه با افزایش سن احتمال تصمیم  02/0احتمال براي دختران 
کلی با  بطور. کودکان پسر به مشارکت در بازار کار بسیار بزرگتر از دختران است

افزایش سن، احتمال ادامه تحصیل دختران بیشتر از پسران و احتمال اشتغال در 
  .ر براي پسران بیشتر از دختران استبازار کا

ثیر منفی أمیزان تحصیالت پدر خانواده تاثیر مثبت در احتمال تحصیل و ت
یعنی هرچه سطح تحصیالت پدر . بر احتمال اشتغال کودکان دختر و پسر دارد

که بیشتر باشد تمایل کودکان به کار، کمتر و به تحصیل بیشتر می شود بطوري
پدر باعث می شود که احتمال تصمیم کودکان پسر به افزایش سطح تحصیالت 

درصد افزایش یابد و احتمال اینکه آنها تصمیم  9/0تحصیل و عدم اشتغال به میزان 
اثرات نهایی . درصد کاهش می یابد 1/0به اشتغال و عدم تحصیل بگیرند به میزان 

اري معنی تاثیر سطح تحصیالت پدر بر اشتغال و تحصیل کودکان دختر از لحاظ ام
  .باشددار نمی

آید این است که قابل تاملی که از اشتغال مادر خانوار بدست می ينتیجه
شود که احتمال تصمیم کودکان دختر و پسر به اشتغال مادر خانوار باعث می

  مشاهده  3طور که در جدول همان. تحصیل کاهش و به اشتغال افزایش یابد
ه تحصیل دختران و پسران منفی و براي شود ضریب این متغیر براي معادلمی

طبق اثرات نهایی، اگر مادر خانوار شاغل باشد . معادله اشتغال آنها مثبت است
درصد و براي  8/1احتمال اینکه کودکان پسر ضمن تحصیل کار بکنند به میزان 

یابد و احتمال اینکه کودکان پسر درصد افزایش می 3/1کودکان دختر به میزان 
درصد و براي  2/1رند که ادامه تحصیل بدهند و کار نکنند به میزان تصمیم بگی

یعنی اشتغال مادران اثر منفی بر ادامه . یابددرصد کاهش می 8/1کودکان دختر 
از طرفی شاغل بودن مادر خانوار، احتمال . تحصیل کودکان دختر و پسر دارد
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درصد و  4/3زان اشتغال و ترك تحصیل کودکان پسر و دختر را به ترتیب به می
  . درصد افزایش می دهد 2/2

  
 ، پسر و دختر10-18نتایج پروبیت با دو معادله تصمیم کار و تحصیل کودکان :  3جدول 

  پسرها  دخترها
    محصل  شاغل  محصل شاغل

انحراف 
  معیار

انحراف  ضرایب
  معیار

انحراف  ضرایب
  معیار

انحراف  ضرایب
  معیار

  ضرایب

06/0  04/0 - 02/0 00/0 02/0 **04/0- 02/0 02/0 Tedad  
11/0  ***30/0 08/0 ***92/1 04/0 ***67/0- 07/0 ***85/1 madrak_child 
... ... ... ... ... ... ... ... sex_child  
05/0 ***18/0 03/0 ***80/0 02/0 ***37/0 03/0 ***79/0- age_child  
01/0 *02/0 01/0 *01/0- 01/0 *01/0- 01/0 00/0 age_f 
26/0 09/0 09/0 12/0 - 09/0 01/0 - 08/0 04/0 shaghel_f 
14/0 19/0 04/0 03/0 06/0 ***18/0- 04/0 **09/0 madrak_f 
02/0 02/0 - 01/0 01/0 01/0 00/0 01/0 01/0 - age_m 
20/0 ***29/1 13/0 08/0 - 12/0 ***45/0 12/0 05/0 - shaghel_m 
19/0 12/0 - 06/0 ***21/0 07/0 ***17/0- 06/0 04/0 madrak_m 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ***00/0 00/0 00/0 Income 
39/0  29/0 12/0 09/0 - 15/0 *24/0 12/0 01/0 - primary_f 
61/0 *89/0 14/0 16/0 17/0 06/0 14/0 08/0 - primary_m 
35/1 ***92/1- 46/0 ***81/8 45/0 ***16/5- 43/0 ***05/9 Constant 

N=5154, rho=0, chi2(1) = 37/6  , Prob > 
chi2 = 011/0  

N= 5699,   rho=0    chi2(1) = 18/83     Prob > chi2 = 0/0  

  یافته هاي تحقیق: خذآم
  درصد 1سطح معنی داري  ***، درصد 5سطح معنی داري **درصد،  10سطح معنی داري *

  
دهد که نشان می 3ضریب متغیر تحصیالت ابتدایی مادران در جدول 

ثیر منفی أه سواد ندارند و یا سطح تحصیالت آنها کمتر از ابتدایی است تمادرانی ک
مثبت بر احتمال اشتغال کودکان پسر دارد اگرچه این ثیر أتبر احتمال تحصیل و 

سطح تحصیالت مادر . ضرایب براي کودکان دختر از لحاظ آماري معنی دار نیست
  دکان دختر و پسر باعث افزایش احتمال تحصیل و کاهش احتمال اشتغال کو

شود که احتمال کودکان پسر که افزایش تحصیالت مادر باعث میبطوري. شودمی
درصد افزایش و احتمال  6/0براي تصمیم به ادامه تحصیل و عدم اشتغال به میزان 

همین . درصد کاهش یابد 1/0تصمیم آنها به اشتغال و ترك تحصیل به میزان 
  .باشددرصد می 1/0درصد و  1/1ترتیب احتماالت براي کودکان دختر به 
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سال هستند و  14با توجه به تعریف کودکان کار در ایران، کودکانی که زیر 
آیند و با توجه به اهمیت خاصی که کنند جزء کودکان کار به حساب میکار می

پدیده کودکان کار در دنیا و در کشور ایران دارد تصمیم به مشارکت در بازار کار و 
نتایج حاصل  5جدول . شودنیز بررسی می) سال 10-14(براي کودکان کار تحصیل 

 .دهداز تخمین عوامل موثر بر تصمیم کودکان کار به تحصیل و اشتغال را نشان می
این نتایح هم بطور کلی براي کودکان کار و هم به تفکیک جنسیت براي کودکان 

غیرهاي مستقل بر تصمیم اثرات نهایی مت. کار پسر و دختر نشان داده شده است
کودکان کار به اشتغال و تحصیل بطور کل و بطور جزء براي کودکان کار پسر و 

شود تعداد اعضاي طور که مشاهده میهمان. آورده شده است 6دختر در جدول 
اگرچه نتایج . شودخانواده باعث کاهش احتمال تحصیل و اشتغال کودکان کار می

سطح تحصیالت کودکان کار همانند . ر متفاوت استبراي کودکان کار پسر و دخت
سال باعث افزایش حتمال تحصیل و کاهش احتمال اشتغال  10- 18کودکان 

براي کودکان کار پسر و دختر نیز مشاهده ثیر أتکه همین  شودکودکان کار می
سن کودکان کار باعث افزایش احتمال اشتغال و کاهش احتمال تحصیل . شودمی

سن . شودان کار بطور کل و هم براي کودکان کار پسر و دختر می هم براي کودک
معنی داري بر تصمیم کودکان کار به اشتغال و ثیر أتپدر و مادر به لحاظ آماري 

  .تحصیل ندارد
اشتغال پدر خانواده باعث افزایش احتمال اشتغال کودکان کار و کودکان 

دختر و همچنین احتمال  شود ولی بر احتمال اشتغال کودکان کارکار پسر می
شود که که اشتغال پدر خانواده باعث میبطوري. تحصیل آنها اثر معنی داري ندارد

درصد کاهش  01/0احتمال تصمیم کودکان کار به تحصیل و عدم اشتغال به میزان 
درصد و براي کودکان کار  05/0یابد و این احتمال براي کودکان کار پسر به میزان 

  .باشددرصد می 01/0دختر به میزان 
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  پسر و دختر، 10- 18کودکان به کار و تحصیل  اثرات نهایی متغیرهاي مستقل بر تصمیم :4جدول 
 پسرها  دخترها

غیر 
محصل و 
  غیر شاغل

غیر 
حصل و 
 شاغل

  محصل و
  غیر شاغل

  محصل
 و شاغل

  غیر حصل
  وغیرشاغل

غیر 
  محصل
 و شاغل

  محصل و
  غیر شاغل

  محصل
  و شاغل

0003/0-  000/0 0003/0 
0001/0

- 
0006/0- *0003/0- *0018/0 ***0010/0- Tedad  

***1047/
0-  

0004/
0- 

***1047/
0 

0001/0
- 

***0949/
0- 

*0109/0- 
***1159/

0 
***0101/0- madrak_child 

***0445/
0- 

0002/
0 

***0448/
0- 

0001/0 
***0403/

0 

***0051/
0 

***0519/
0- 

***0065/0 age_child  
*0005/0 000/0 *0006/0- 000/0 0001/0- *0001/0- 0005/0 *0003/0- age_f 

0063/0 000/0 *0064/0- 0001/0 0022/0- 0002/0- 0025/0 000/0 shaghel_f 

0017/0- 
0001/
0 

0014/0 0003/0 *0039/0- 
***0013/

0- 

***0096/
0 

***0044/0- madrak_f 

0003/0- 000/0 0003/0 000/0 0004/0 000/0 0004/0 000/0 age_m 

0027/0 
*0022/

0 
*0185/0- 

**0137
/0 

0004/0- **0034/0 **021/0- ***0181/0 shaghel_m 

***011/0
- 

0001/
0- 

***011/0 
0001/0

- 
0012/0- 0010/0- *0063/0- ***004/0- madrak_m 

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 Income 

0047/0  0001/
0 

0052/0- 0004/0 0009/0- 0013/0 0067/0- *0063/0 primary_f 

0096/0- 
0002/
0 

0082/0 0012/0 0040/0 0006/0 0057/0- 0011/0 primary_m 

  هاي تحقیقیافته: خذآم
  درصد 1سطح معنی داري  ***، درصد 5سطح معنی داري **درصد،  10سطح معنی داري *

  
سطح تحصیالت پدر خانواده باعث افزایش احتمال تحصیل و کاهش 

شود ولی بر تصمیم تحصیل و حتمال اشتغال کودکان کار و کودکان کار پسر میا
افزایش سطح تحصیالت پدر باعث . اشتغال کودکان کار دختر اثر معنی داري ندارد

 01/0شود که احتمال تصمیم کودکان کار به تحصیل و عدم اشتغال به میزان می
داري براحتمال اشتغال ثبت و معنیمثیر أتاشتغال مادر خانواده  .درصد افزایش یابد

ثیر أتکودکان کار و کودکان کار پسر و دختر دارد ولی بر احتمال تحصیالت آنها بی
شود که احتمال ادامه تحصیل و عدم مشارکت در اشتغال مادران باعث می. است

  درصد کاهش یابد و از طرفی باعث  09/0بازار کار براي کودکان کار به میزان 
ه احتمال مشارکت در بازار کار و ترك تحصیل کودکان کار را به میزان شود کمی

داري سطح تحصیالت مادر خانواده بطور معنی. درصد افزایش دهد 005/0ناچیز 
. شودباعث افزایش احتمال تحصیل کودکان کار و کودکان کار پسر و دختر می
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افزایش . داري ندارد اگرچه سطح تحصیالت مادر بر احتمال اشتغال آنها تاثیر معنی
شود که احتمال تصمیم کودکان به تحصیل و عدم سطح تحصیالت مادر باعث می

درصد افزایش یابد که همین احتمال براي کودکان کار پسر  02/0اشتغال به میزان 
درآمد داراي اثر منفی و معنی داري بر ). 6جدول (درصد است  01/0و دختر 

احتمال تحصیل آنها اثر معنی داري ندارد و این  اشتغال کودکان کار دارد ولی بر
والدین کودکان کار که سواد . احتمال براي کودکان کار پسر و دختر نیز صدق است

ندارند و یا سطح تحصیالت آنها کمتر از ابتدایی است اثر مثبت و معنی داري بر 
ی داري ثیر معنأاحتمال اشتغال کودکان کار دارند ولی بر احتمال تحصیل آنها ت

-18هاي کودکان کار با کودکان شود نتایج آزمونطور که مالحظه میهمان. ندارند
ثیر أسال یکسان است با این تفاوت که سطح معنی داري متغیرها و ضریب ت 14

  .آنها کمتر است
  

  کل، پسر و دختر ،10 -14نتایج پروبیت با دو معادله تصمیم کار و تحصیل کودکان: 5جدول 
   کل نمونه  هاپسر  دخترها

   محصل  شاغل  محصل  شاغل  محصل  شاغل
29/0 -  ***18/0- ***15/0- 01/0 **12/0- ***08/0- Tedad  
35/0 - ***89/2 ***96/0- ***17/3 ***76/0- ***89/2 madrak_child 

    
***01/1 ***31/0 sex_child  

*54/0 ***95/0 ***64/0 ***85/0- ***57/0 ***88/0- age_child  
00/0 01/0 - 01/0 - 00/0 01/0 - 01/0 - age_f 
78/1 26/0- **89/0 28/0 - **84/0 25/0 - shaghel_f 
42/0 18/0 *37/0- *27/0 14/0 - *20/0 madrak_f 
00/0 ***03/0 00/0 01/0 00/0 *02/0 age_m 
***73/1 02/0 ***92/0 28/0 ***00/1 12/0 shaghel_m 
00/0 *26/0 04/0 - *38/0 09/0 - **30/0 madrak_m 
00/0 ***00/0 ***00/0 00/0 **00/0 00/0 Income 
61/0 26/0- 89/0 05/0 *79/0 11/0 - primary_f 
00/1 41/0 70/0 01/0 - *81/0 16/0 primary_m 
44/1 - ***13/1 84/1 - ***59/1 ***47/1- ***17/1 Constant 

N= 2404, rho=0: 
chi2(1) = 79/0  Prob > 
chi2 = 08/0  

N= 2800, rho=0: 
chi2(1) = 70/7  Prob > 
chi2 = 01/0  

N= 5404, rho=0: 
chi2(1) = 79/10 Prob > 
chi2 = 0/0  

 

  یافته هاي تحقیق: خذأم
  درصد 1سطح معنی داري  ***، درصد 5سطح معنی داري **درصد،  10سطح معنی داري 
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  پسر و دختر،، کل10 - 14میم کودکان به کار و تحصیل اثرات نهایی متغیرهاي مستقل بر تص: 6جدول 
   کل نمونه  پسرها

  محصل و
  غیر شاغل

  محصل و
 شاغل

  غیر محصل
  و غیر شاغل 

  غیر محصل
 و شاغل 

  محصل و
  غیر شاغل

  محصل و
 شاغل 

 

6-10×26/2  0  *00006/0 7 -10×49/7- 00004/0-  00001/0- Tedad  
00083/0 12-10×19/1- **00215/0- 00003/0- **00226/0 00008/0- madrak_child 

... ... *00026/0- 000008/0 00001/0 00023/0 sex_child 
00022/0- 12-10×2/1  *00065/0 00001/0 **00074/0- 00007/0 age_child  

000003/0- 0 00005/0 000008/0 00003/0- 000001/0- age_f 
00005/0- 12-10×09/7 00013/0 00005/0 *00019/0 00004/0 shaghel_f 
00006/0 0 *00015/0- 00003/0- *00016/0 00001/0- madrak_f 
00002/0 15-10×22/8 0001/0- 000001/0- 00001/0- 000001/0 age_m 
00005/0 10-10×39/1 *0001/0- 00002/0 00092/0- 001/0 shaghel_m 
0001/0 14-10×56/3 00022/0- 00003/0- *00023/0 00001/0- madrak_m 

0 0 12-10×3/1 14-10×64/1 13-10×75/9 13-10×95/3 Income 
00047/0 00048/0 00007/0 00001/0 00027/0- 00018/0 primary_f 
00004/0- 12-10×26/3 00014/0- 00007/0 00001/0- 00014/0 primary_m 
00012/0  14-10×03/8- 00013/0- 12-10×38/4- 00002/0- 13-10×80/4- Tedad  
0020/0- 13-10×03/5- 00202/0 12-10×83/41- 00083/0- 12-10×17/4- madrak_child 

00066/0 13-10×18/3 00067/0- 0 00022/0 12-10×32/2 age_child 
00007/0 0 00007/0- 14-10×15/7- 000003/0 0 age_f 
00013/0 12-10×53/2 00013/0- 10-10×12/1 00005/0 12-10×01/1- shaghel_f 
00013/0- 13-10×24/1 00012/0 12-10×29/6 000007/0- 12-10×25/1- madrak_f 
00003/0- 0 00002/0 0 000002/0- 15-10×12/3 age_m 
00001/0- 10-10×58/3 00001/0 8 -10×65/3 ***00007/0 11-10×47/5 shaghel_m 
00018/0- 0 00018/0 0 0001/0- 13-10×72/2- madrak_m 

12-10×60/4 0 12-10×19/4 12-10×68/9 13-10×36/4 0 Income 
0002/0 13-10×52/6 0002/0- 11-10×14/2 00001/0- 000006/0 primary_f 

00033/0- 8 -10×72/2 00032/0 00009/0 00002/0 12-10×57/3 primary_m 

  یافته هاي تحقیق: مأخذ
  درصد 1سطح معنی داري  ***، درصد 5سطح معنی داري **درصد،  10سطح معنی داري 

  

 اتنتیجه گیري و پیشنهاد - 6
-18(هایی که پدر و مادر سطح تحصیالت باالتري دارند تمایل کودکان در خانواده

باشد و احتمال اینکه و کودکان کار به اشتغال، کمتر و به تحصیل بیشتر می) 10
دهد این نشان می کودکان نه شاغل باشند و نه تحصیل کنند بسیار پایین است و

ل دارند که فرزندانشان تحصیالت باالتري الدین با سطح تحصیالت باالتر تمایکه و
 .کنندداشته باشند و تمامی شرایط را براي تحصیل و عدم اشتغال آنها فراهم می

شود که تمایل هاي تحقیق، افزایش تحصیالت کودکان باعث میطبق یافته
از . کودکان پسر به ادامه تحصیل بیش از دختران و به اشتغال، کمتر از آنها باشد
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ا افزایش سن، تمایل پسران براي اشتغال بیشتر از دختران است بنابراین طرفی ب
کنند نسبت توان استدالل کرد که پسرانی که مطابق رده سنی خود تحصیل میمی

به دختران در وضعیت مشابه، تمایل بیشتري به ادامه تحصیل دارند ولی پسرانی که 
ل اشتغال آنها بیش از شوند احتمامطابق رده سنی خود موفق به تحصیل نمی

تواند مانع بنابراین کانالی که در بعد تحصیالت می. دختران در همین وضعیت است
از اشتغال کودکان و افزایش سطح تحصیالت آنها شود، فراهم کردن این امکان 

سنی خود ادامه تحصیل دهند یا تفاوت سنی  ياست که کودکان بتوانند در رده
و این مهم براي هر دو گروه کودکان کار و کودکانی که  آنها به حداقل ممکن برسد

امکان تحصیل آنها به دالیل گوناگون کمتر است و یا بازمانده از تحصیل هستند با 
از این رو نقش آموزش و پرورش در شناسایی کودکان بازمانده از . تر استاهمیت

انکار ناپذیر سنی خود  يتحصیل و همچنین افزایش امکان تحصیل کودکان در رده
  .است

شود که تمایل کودکان پسر طبق نتایج بدست آمده اشتغال مادر باعث می
و دختر به اشتغال بیشتر و به ادامه تحصیل کمتر باشد دلیل این است که با توجه 

راهنمایی است اشتغال  يبه میانگین سطح تحصیالت مادر خانوار که کمتر از دوره
هاي بهتر شغلی و اجتماعی آنها نیست بلکه موقعیتمادر، بخاطر تحصیالت باال و 

  اشتغال مادران بخاطر وضعیت نامطلوب اقتصادي و یا احتماالً اجتماعی خانوار 
زیرا طبق نتایج تحقیق، افزایش درآمد خانوار منجر به کاهش احتمال . باشدمی

ش احتمال شود یا به عبارت دیگر درآمد پایین خانوار باعث افزایاشتغال کودکان می
توان گفت که اشتغال مادران که باعث افزایش بنابراین می. شودکار کودکان می
از . شود، بخاطر پایین بودن درآمد خانوار استمی) دختر و پسر(اشتغال کودکان 

سوي دیگر اشتغال مادران که بخاطر پایین بودن درآمد خانوار است ممکن است به 
هاي گوناگون مانند ه در قید حیات نیست و یا بعلتاین دلیل باشد که یا پدر خانواد

. سرپرستی خانوار به عهده مادر خانوار است... نقص عضو، عدم توانایی کار، اعتیاد و 
بنابراین شرایط نا مساعد اقتصادي و اجتماعی خانوار است که منجر به کار مادران و 

ها و ودکان باید برنامهبنابراین جهت کاهش کار ک .شودبه تبع آن، کار کودکان می
همچنین بایستی . هاي کم درآمد تدوین کردهایی را براي حمایت از خانوادهسیاست
هایی که پدر خانواده به دالیل مختلف توان کار اي براي خانوادههاي بیمهپوشش

کردن ندارد، گسترش یابد تا کاهش درآمد خانوار از طریق بیمه پوشش داده شود و 
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همچنین . مال کار کردن مادران و کودکان در بازار کار کاهش یابددر نهایت احت
تري براي حمایت از مقتضی است که دولت و نهادهاي مربوط، تمهیدات جدي

سرپرست معطوف دارند که گام اول هاي بیمادران سرپرست خانوار و خانواده
ی به خیر در تشخیص و رسیدگأباشد چرا که تتشخیص دقیق و به موقع آنها می

هایی که در خانواده. مطلوبی را به بارآوردن است عواقب اجتماعی ناموقع، ممک
والدین سواد ندارند و یا تحصیالت آنها کمتر از ابتدایی است، تمایل کودکان به 

شود که همچنین با اشتغال مادر مشاهده می. اشتغال بیشتر از تحصیل است
تعداد و شتر از کودکان دختر است احتمال اشتغال و ترك تحصیل کودکان پسر بی

ثیر مثبت أاعضاي خانوار نیز بر احتمال تصمیم به اشتغال و ترك تحصیل کودکان ت
  .دارد
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