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 چکیده

با توجه به . است و جهان ایران در اقتصادی -اجتماعی مسائل ترین پیچیده از و وضعیت سالمت آنها کار کودکان مسئله :زمینه و هدف

گذاری در این زمینه بسیار  توان اشتغال کودکان را مانع سالمت آنها دانست و از آنجایی که سیاست نمیهای موجود در این زمینه  تئوری

های مناسب بیانجامد  گذاری تواند به سیاست اقتصادی و دموگرافیک مؤثر بر سالمت کودکان می -حائز اهمیت است، تحلیل عوامل اجتماعی

های  خانوار ایرانی طی سال 45484در مطالعه کنونی از آمار و اطالعات مربوط به : ادروش و مو .دهد که هدف این مطالعه را شکل می

سازی اطالعات نامتقارن و پرهیز از تورش انتخاب نمونه، از رهیافت هکمن استفاده شده  بهره گرفته شده است و برای مدل 6836تا  6851

ل اثر اشتغال کودکان بر سالمت آنها بهره گرفته شده است که این معادالت در این رهیافت از دو معادله انتخاب و تصمیم برای تحلی. است

دست آمده از روش هکمن در معادله انتخاب  اثرات نهایی به: ها یافته .اند زمان و با تصریح تورش انتخاب نمونه تخمین زده شده به صورت هم

، (61/2)، تحصیالت سرپرست (-2224/2)، تعداد فرزندان خانوار (221/2)، درآمد سرپرست خانوار (-20/2)اشتغال : باشند بدین ترتیب می

( -268/2)و گروه سنی کودکان ( -408/2)، جنسیت (280/2)، سن سرپرست (248/2)، وضعیت تملک مسکن (261/2)اشتغال بزرگساالن 

، گروه سنی کودک (321/6) نسیت ، ج(288/2)، سن سرپرست (284/2)وضعیت تملک مسکن : باشند و در معادله تصمیم بدین ترتیب می

دست آمده به جز متغیر تعداد  که تمامی ضرایب به( -010/2)، وضعیت تحصیل کودکان (-206/2)سال  65، تعداد فرزندان باالی (211/2)

یران مانعی است دهد اشتغال کودکان در ا های این مطالعه نشان می یافته: گیری نتیجه .دار هستند درصد معنی 62فرزندان حداقل در سطح 

بر خالف اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه که برای ساده سازی و . گردد رد می "اثر انتخاب کارگر سالم"در برابر سالمتی آنها و نظریه 

و غیر محصل  اند، در این مطالعه تمامی کودکان کار محصل دار شدن نمونه، تنها کودکان محصل را مورد ارزیابی قرار داده پرهیز از تورش

مورد ارزیابی قرار گرفته اند تا اثر تحصیالت نیز مشخص گردد، چرا که تحصیالت هم بر روی اشتغال و هم سالمت کودک موثر است و 

در مطالعه حاضر عالوه بر تحصیالت تأثیر سایر عوامل اجتماعی در کنار . تواند نتایج را به شدت تحت تأثیر قرار دهد حذف این عامل می

دهند عالوه بر عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و  نتایج نشان می. ل اقتصادی و دموگرافیک نیز مورد ارزیابی قرار گرفته استعوام

 .باشند دموگرافیک نیز در سالمت کودکان کار موثر می

 .و درآمد خانوار  کودکان کار، سالمت، هزینه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 822تا کنون آمار تخمینی تعداد کودکان را بیش از . امروزه مسئله کودکان کار در سرتاسر کشورهای جهان شایع شده است

 62درصد از کودکان  08، همچنین طبق برآوردهای سازمان بین المللی کار، (Fassa et al, 2014)میلیون نفر برآورد کرده است 

در . کنند که بخش عظیمی از آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می( Anonymous, 2013)جهان در حال کارند ساله  64تا 

هزار  02بر اساس آمار رسمی، تعداد کودکان در ایران حدود . کشور ایران آمار و اطالعات دقیقی در مورد کودکان کار وجود ندارد

 . کنند برآورد می نفر است، اما آمارهای غیر رسمی این تعداد را بین چهارصد هزار تا یک ملیون نفر

مطالعات متعددی که در زمینه کودکان انجام شده است، مطالعه چندانی روی تأثیرات اشتغال کودکان بر وضعیت رغم علی    

 ,Basu)ارتباط بین اشتغال کودکان و تحصیالت در مطالعات متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است . سالمت آنها انجام نشده است

اشتغال کودکان می تواند مانع شکل گیری و تجمیع سرمایه . رتباط را می توان از کانال سرمایه انسانی تحلیل کردکه این ا( 1999

انسانی گردد، بدین ترتیب که اشتغال کودکان با ممانعت از تحصیل آنها منجر به کاهش سرمایه انسانی می شود، چرا که در ادبیات 

 ,Becker)ت که می تواند بهره وری کودکان و در نتیجه سرمایه انسانی را ارتقاء دهد اقتصادی تحصیل یک نوع سرمایه گذاری اس

کنند ممکن است از سالمت کمتری  مطالعات متعدد نشان می دهند، کودکانی که هم شاغل هستند و هم تحصیل می(. 1962

جر به افزایش عایدی های خانوارهایشان می ، همچنین درآمد ناشی از کار آنها من(Thomas and Strauss, 2000)برخوردار باشند 

(. Edmonds, 2007)شود که این امر نیز می تواند منجر به بهبود وضعیت سالمت برخی از کودکان کار در خانوار مربوطه گردد 

در ایران سیاست گذارانی که . چنانچه مشاهده می شود اشتغال کودکان می تواند اثرات مبهمی بر وضعیت سالمت آنها داشته باشد

در تقالی ممانعت از حضور کودکان در بازار کار هستند، مشخصا به یک تصویر واضح تری از کودکان کار و وضعیت سالمت آنها 

نیازمندند که هدف این مطالعه در راستای این امر قرار می گیرد، به طوری که در این مطالعه تالش خواهد شد رابطه بین اشتغال 

آنها را به طور گسترده و با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی، اجتماعی و دموگرافیک مورد ارزیابی قرار  کودکان و وضعیت سالمت

 .گیرد و یک تصویر واضح برای سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی ارائه شود

بررسی شده است ( 0220)و همکاران  O’Donnellارتباط بین اشتغال کودکان و سالمت آنها به طور وسیعی در مطالعه 

(O’Donnell et al, 2002 .) در این مطالعه تأثیرات متمایز اشتغال کودکان بر وضعیت سالمتی آنها بررسی شده است و بین اثرات

ه تواند منجر ب نویسندگان مطالعه مذکور معتقدند در کوتاه مدت درونزایی می. کوتاه مدت و بلند مدت تمایز قائل شده است

دهند،  در این مطالعه مشاهده می شود، والدینی که به سالمت کودکان خود اهمیت می. واریانس ناهمسانی غیر قابل مشاهده گردد

کنند، اما تخصیص منابع بیشتر برای  شوند و منابع بیشتری را صرف ارتقاء وضعیت سالمت آنها می مانع اشتغال فرزندان خود می

تواند تأثیرات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند  به درآمد خانوار است، بدین ترتیب درآمد خانوار می ارتقاء سالمت کودکان وابسته

رود  یابد و به همین دلیل انتظار می چرا که در بلند مدت ثروت خانوار افزایش می. مدت بر وضعیت سالمت کودکان داشته باشد

در مطالعه حاضر این اثر را با مالکیت منزل مسکونی بحث . )مدت آن باشدتأثیرات بلند مدت این عامل بیشتر از تأثیرات کوتاه 

تواند  اند، میزان تحصیالت می اثر مشابهی را در عامل تحصیالت نیز مشاهده کرده( 0220)و همکاران  O’Donnell(. خواهیم کرد

تواند بر سرمایه انسانی و وضعیت  لند میتری بر وضعیت سالمت کودکان داشته باشد چرا که تحصیالت در ب در بلند مدت اثر قوی

و  O’Donnellبرای بررسی یافته های مطالعه (. O’Donnell et al, 2002)اشتغال و در نتیجه درآمد فرد تأثیر گذار باشد 

و تأثیر سازی ساختار درآمد، ثروت و تحصیل  در ایران، در این مقاله نیز از متغیرهای تحصیالت و درآمد در مدل( 0220)همکاران 
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رسند که اشتغال  در مطالعه خود به این نتیجه می( 6331)و همکاران  Roggero. آنها بر سالمت کودکان استفاده شده است

تواند وضعیت سالمت  تواند منجر به تخصیص مجدد منابع به نفع فرزندان شاغل شود و این امر می کودکان در داخل خانوار می

که به این دلیل در مطالعه کنونی از متغیرهای تعداد فرزندان در خانوار ( Roggero et al, 2007)د فرزندان غیر شاغل را بدتر نمای

و  O’Donnell. سال در خانوار برای تحلیل این نوع اثرات بهره گرفته شده است 65و حضور یا عدم حضور فرزندان باالی 

 O’Donnell et)اند  مت کودکان کار و اشتغال آنها پرداختهبه بررسی رابطه بین سال 0228همکاران طی مطالعه دیگری در سال 

al ,2005 .) کشور بهره گرفته بود، بیانگر وجود رابطه مثبت بین اشتغال کودکان و سوء تغذیه  54نتایج این مطالعه که از اطالعات

ف به این نتیجه رسیدند که کشور مختل 65با مطالعه ( 0220)و همکاران  O’Donnell(. O’Donnell et al, 2005)آنها است 

همچنین نتایج این (. O’Donnell et al, 2002)داری وجود ندارد  معنی  بین سالمت کودکان کار و وضعیت اشتغال آنها رابطه

ترین کودکان، کودکان شاغل بودند  دهد در بولیوی، آفریقای مرکزی، کلمبیا، گینه، هند، فیلیپین و پاراگوئه، سالم مطالعه نشان می

بر اساس این نظریه، تنها کودکان سالم قادر به مشارکت . معروف است "اثر انتخاب کارگر سالم"که این پدیده در ادبیات مربوطه به 

در حیطه موضوع مورد مطالعه، انجام شده است ( 0224)و همکاران  Beegleمطالعات دیگری نیز نظیر . در بازار کار هستند

(Beegle et al, 2004.) 

سری از مطالعات انجام شده در این زمینه برای پیشگیری از وقوع تورش ناشی از انتخاب نمونه، مطالعه تنها به کودکان در یک  

، بدین ترتیب ارتباط بین (Edmonds, 2007 ،Roggero et al, 2007 ،O’Donnell et al, 2005)است  محصل محدود شده

نشده است که در ابتدای بحث اهمیت تحصیالت از کانال سرمایه انسانی مطرح تحصیل و اشتغال کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته 

تواند نتایج مطالعه  تواند هم بر اشتغال کودکان و هم سالمت آنها تأثیر گذار باشد و لحاظ نکردن این عامل می تحصیالت می. گردید

 (. Beegle et al, 2004)را به شدت تحت تأثیر قرار دهد 

Fabre  وPallage (0268 )های اقتصادی را بر  گذاری اجتماعی، اثر شوک ای تحت عنوان کودکان کار و سیاست در مطالعه

دهد  نتایج مطالعه نشان می(. Fabre and Pallage, 2015)اند  وضعیت اشتغال و سالمت کودکان را در افریقا بررسی کرده

از اشتغال کودکان جلوگیری کند؛ همچنین در این مطالعه نشان  تواند المللی می کاری و سیستم درآمدی بین های بیمه بی برنامه

 Alam. داری بر وضعیت سالمت کودکان کار داشته باشد تواند تاثیر معنی های منفی اقتصادی می داده شده است که شوک

(. Alam, 2015) پردازند های سالمتی والدین بر وضعیت اشتغال، تحصیالت و سالمت کودکان می به تحلیل اثرات شوک( 0268)

داری بر وضعیت اشتغال کودکان داشته باشد و این نوع  تواند اثر معنی در این مطالعه نشان داده شده است تنها بیماری پدران می

داری بر تحصیالت کودکان و وضعیت سالمت آنها ندارند و بیماری مادران حتی اگر سرپرست خانوار نیز باشند باز  ها اثر معنی شوک

به بررسی اثر Nguyen (0268 )و  Nguyenدر مطالعه دیگری . داری بر وضعیت سالمت و اشتغال کودکان ندارد یاثر معن

 ,Nguyen and Nguyen )اند  المللی بر وضعیت سالمت و آموزش کودکان کار در ویتنام پرداخته های مالی داخلی و بین کمک

المللی و وضعیت آموزش و سالمت  های مالی داخلی و بین داری بین کمک دهد هیچ رابطه معنی نتایج این مطالعه نشان می(. 2015

 . کودکان کار در ویتنام وجود ندارد

اه اقتصادی و دموگرافیک مؤثر بر سالمت کودکان کار و ارائه ر-چنانچه تبیین گشت، هدف مطالعه حاضر تحلیل عوامل اجتماعی    

تواند پیشنهادات سیاستی مناسب داشته باشد که عالوه بر تحلیل دقیق متغیرها،  ای می مطالعه. ی سیاستی مناسب استاکاره

سازی مناسبی نیز داشته باشد که در این مطالعه برای بررسی اثر تحصیالت بر اشتغال کودکان و امتناع از تورش ناشی از  مدل
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هایی است که وضعیت سالمت  مزیت دیگر مطالعه حاضر استفاده از داده. استفاده شده است سازی هکمن انتخاب نمونه، از مدل

 Beegleو ( 0228)و همکاران  O’Donnellافراد به طور مستقیم توسط خود آنها گزارش نشده است چرا که بر اساس مطالعات 

هند که این امر نیز منجر به تورش انتخاب نمونه خود افراد مایل هستند وضعیت سالمت خود را بدتر جلوه د( 0224)و همکاران 

 (. O’Donnell et al, 2005 ،Beegle et al, 2004)گردد  می

 ها  مواد و روش

های خام هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی طی  تمامی اطالعات الزم از داده. است توصیفی-تحلیلی ای مطالعه حاضر پژوهش

تعداد کل خانوارهای موجود . باشد ها در مرکز آمار ایران موجود می استخراج شده است که تمامی این داده 6836تا  6851های  سال

خانوار واجد  45484، تنها Stata.13ط نرم افزار های انجام شده توس باشد که پس از بررسی خانوار می 645484در این طرح 

انجام شده است و اطالعات آماری  6836تا  6851های  خانوار ایرانی طی سال 45484این مطالعه برای .شرایط مطالعه حاضر بودند

. ران استخراج شده استهای خام هزینه و درآمد خانوارها موجود در مرکز آمار ای از داده Stata.13مورد نیاز از طریق نرم افزار 

 .گیرد روستایی انجام می و شهری نقاط در نمونه به خانوارهای مراجعه طریق از و ای نمونه روش آمارگیری مذکور به طرح

سن، مجذور سن، گروه سنی کودک، درآمد سرپرست خانوار، تعداد فرزند : متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از    

در خانوار، تعداد فرزندان خانوار، وضعیت سالمت کودکان، اشتغال سرپرست، تحصیالت سرپرست، وضعیت مسکن،  سال 65باالی 

در مطالعات انجام یافته در این زمینه، از ابتال به چند بیماری به . اشتغال کودک، جنسیت، تحصیل کودک و اشتغال بزرگساالن

در طرح هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی تنها مخارج انجام شده برای ویزیت . شود عنوان شاخصی از سالمتی کودکان استفاده می

ها وجود ندارد به همین دلیل در این مطالعه از یک  های مربوط به تک تک بیماری پزشک موجود است و امکان دسترسی به داده

ماه  60تیب که اگر برای کودک طی بدین تر. متغیر دودویی برای نمایان ساختن وضعیت سالمت کودک بهره گرفته شده است

رسیم که کودک طی ماه اخیر بیمار شده است و در غیر اینصورت  اخیر هزینه ویزیت توسط پزشک ثبت شده باشد، بدین نتیجه می

مبنی بر اینکه کودک )شود با فرض اخیر بخشی از اطالعات  چنانچه مشاهده می. گیریم که وی بیمار نشده است فرض را بر این می

سازی این اطالعات از دست  دهیم که برای مدل را از دست می( طی ماه اخیر واقعا بیمار شده است اما به پزشک مراجعه نکرده است

ماه اخیر به پزشک  60بدین ترتیب اگر فرد طی . رفته و برای پرهیز از تورش انتخاب نمونه، از مدل هکمن بهره خواهیم گرفت

در نظر  2شود و در غیر اینصورت  در نظر گرفته می 6 عدد  شود و برای متغیر مورد نظر ب میمراجعه کرده باشد، بیمار محسو

متغیر گروه سنی کودک . متغیر سن، سن سرپرست خانواری است که کودک مورد نظر عضوی از آن خانواده است. شود گرفته می

تا  68و اگر  0ساله باشد  60تا  3، اگر 6باشد این متغیر  ساله 5یا  1کند بدین ترتیب که اگر کودک  را اختیار می 8تا  6مقادیر 

اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه مشاهده های سنی مختلف در  چنین تصریحی برای گروه. گیرد را می 8ساله باشد مقدار  68

عوامل اجتماعی و اقتصادی های سنی مختلف تاثیرات متفاوتی را از  گروهدهد  شود چرا که نتیجه اکثر مطالعات نشان می می

گیرد  خود می را به 60تا  6که این متغیر مقادیر  دهد به طوری متغیر تعداد فرزندان، تعداد فرزندان در خانوار را نشان می. پذیرند می

سال خانوار را  65سال نیز تعداد فرزندان باالی  65متغیر تعداد فرزندان باالی . باشد که اعداد بیانگر تعداد فرزندان هر خانوار می

متغیر . سال در بخش بحث ارائه شده است 65دهد که دلیل چنین تفکیکی بین تعداد فرزندان و تعداد فرزندان باالی  نشان می

کار باشد مقدار صفر را به این متغیر  اگر سرپرست خانوار شاغل باشد و اگر وی بی را اختیار می کند 6 عدد اشتغال سرپرست خانوار
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متغیر تحصیالت سرپرست خانوار نیز یک متغیر دودویی است به . متغیر اشتغال کودک نیز چنین روندی دارد. دهیم اختصاص می

در نهایت . کند و در غیر اینصورت مقدار صفر را اختیار می 6طوری که اگر سرپرست خانوار دارای تحصیالت دانشگاهی باشد، مقدار 

و در غیر  6دهد بدین ترتیب که اگر خانوار مالک منزل مسکونی باشد مقدار  میمتغیر مسکن وضعیت مالکیت خانوار را نشان 

 .کند اینصورت مقدار صفر را اختیار می

را  وابسته متغیر ما و است خاص شرط تحقق یک شرط به تنها برنامه یک در افراد حضور نمونه، انتخاب مشکل با های مدل در    

متغیر وابسته  برای شده گزارش مقدار اینصورت غیر در باشد، شده تامین آنها برای شرط آن که کنیم می مشاهده کسانی برای تنها

در مطالعه کنونی چنانچه تبیین گشت، ما تنها به اطالعات مخارج خانوار برای ویزیت پزشک دسترسی داریم و ممکن . تهی است

عدم مراجعه به پزشک، مخارج پزشکی برای آنها گزارش  ای از کودکان طی یک ماه اخیر بیمار شده باشند ولی به دلیل است عده

گیری از مدل هکمن بر این نوع  نشده باشد و پژوهشگر اطالعاتی از بیماری یا عدم بیماری کودکان ندارد که در این مطالعه با بهره

 .گردد در ادامه مدل هکمن تبیین می .آییم مشکل انتخاب نمونه فائق می

   فرض کنید     
 این استاندارد، توبیت مدل یک در. باشد( در این مطالعه مراجعه به پزشک)تصمیم  یک در ما عالقه مورد نتیجه  

   که  است مشاهده قابل زمانی تنها نتیجه
   دیگر  ناپذیر مشاهده متغیر تر، یک عمومی مدل یک در. باشد    

 این به نیز را  

   اگر  بطوریکه شود، می اضافه معادله
   باشد     

   گردد و برای  قابل مشاهده می  
   مقدار  از اطالعی هیچ    

 در  

   باشد،  ام شاغلiفرد  اگر مثال. نیست پژوهشگر اختیار
   بوده و     

   نباشد  شاغل فرد این اگر و شود می    
    

 به را وی تصمیم و انتخاب معادله دو توانیم می آنگاه. ازمراجعه یا عدم مراجعه کودک به پزشک وجود ندارد اطالعی هیچ آنگاه و بوده

 (: Heckman, 1979)بنویسیم زیر صورت

 

   شود که  زمانی مشاهده می    دراینجا 
   متغیر هنگامی که باشد و    

   است، متغیر     
مقداری حتی صفر را  هیچ  

 :است پذیر جمع اختالل جزء با خطی فرم دارای مدل این سنتی ساختار(. تهی است)گیرد نمی

نرمال  توزیع دارای همبسته اختالل اجزاء که کنیم می فرض. باشند همبستگی دارای توانند می    و     که در آن 

مشترک  چگالی زیر عبارت. نمایی پارامترها را تخمین زد توان با روش حداکثر راست بدین ترتیب می(. Heckman, 1979)باشند

 (:Heckman, 1979)است    و     
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   باشد آنگاه تنها مولفه اول تابع چگالی وجود دارد، در واقع در این حالت اطالعی از       اگر 
نداریم، چرا که کودک به   

 و حادثه این وقوع باشد احتمال      اگر  دیگر سوی از. پزشک مراجعه نکرده است و هیچ مخارجی برای وی ثبت نشده است

   چگالی 
پارامترها، تخمین  به نسبت راستنمایی تابع این لگاریتم سازی حداکثر از. نماید  را تعیین می    و     ، چگالی مشترک  

توانند باهم  می   و    نکته قابل اشاره این است که در کارهای تجربی (. Heckman, 1979)آیند های هکمن به دست می زن

صورت ( LR)تواند با آزمون نسبت راست نمایی  می    و     فرضیه استقالل دو جزء اخالل (. Heckman, 1979)برابر باشند

 از ناشی تورش باشد آنگاه نداشته صفر از داری معنی اختالف آماری نظر از( یعنی همبستگی بین دو جرء اخالل)   اگر . پذیرد

دهد که تورش انتخاب نمونه وجود ندارد و نیازی به استفاده از مدل  میاست و این نشان  صفر با برابر آماری نظر از نمونه انتخاب

 بودن باال نمونه، انتخاب مدل یک پارامترهای تخمین در هکمن راستنمایی حداکثر روش مشکل(. Heckman, 1979)هکمن نیست

 دلیل همین به. است پارامترها در راستنمایی تابع سازی بهینه اول مرتبه های شرط بودن از غیرخطی ناشی عددی محاسبات حجم

 ناشی تورش تصحیح برای هکمن ای مرحله دو روش راستنمایی، تابع موضعی بودن نامقعر از ناشی مشکل محاسباتی از کاستن برای

 انتخاب معادله راستنمایی حداکثر برآورد یک به که هکمن ای مرحله دو روش(. Heckman, 1979)است شده ارایه نمونه از اتنخاب

ای از روش هکمن ارائه شده  در این مطالعه تنها خالصه. است استوار تصمیم معادله ضرایب معمولی مربعات برآورد حداقل سپس و

مراجعه شود ( 6313)برای مطالعه بیشتر در مورد مدل هکمن به مقاله هکمن  .است و از آوردن معادالت ریاضی اجتناب شده است

(Heckman, 1979  .) 

 ها یافته

متغیرهای مورد استفاده در . خانوار برای تخمین استفاده شده است 45484نطور که ذکر شد در انجام این تحقیق از اطالعات هما

و نتایج  6این مطالعه، میانگین، انحراف معیار، تعداد مشاهدات و میزان ارتباط بین متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته در جدول 

در مطالعه حاضر مدل رگرسیونی خطی . گزارش شده است 0ضرایب هکمن و توبیت و اثرات نهایی نیز در جدول   حاصل از تخمین

هایی هستند که متغیر وابسته به صورت گسسته باشد، نظیر توبیت و  های گسسته مدل مدل)های خطی گسسته  است و در مدل

های گسسته ضرایب اهمیت  در مدل. باشند ایی با ضرایب برابر میاثرات نه( هکمن که در این مطالعه از آنها استفاده شده است

اثر . شود تحلیلی ندارند و از اثرات نهایی برای تحلیل میزان تأثیر یک واحد تغییر در متغیر توضیحی در متغیر وابسته بهره گرفته می

تمال تغییر متغیر وابسته را تحت تأثیر دهد یک واحد تغییر در متغیر توضیحی چند درصد اح نهایی یک متغیر توضیحی نشان می

در اینجا عدم مشاهده مخارج ویزیت پزشک در صورت بیمار شدن )مدل توبیت برای عدم مشاهدات در متغیر وابسته . دهد قرار می

دات را تواند این عدم مشاه تواند رهیافتی ارائه دهد اما چنانچه گذشت، مدل هکمن می نمی( کودک و عدم مراجعه کودک به پزشک

 (متغیرهایی است که قادر به اخذ دو مقدار عددی می باشند, منظور از متغیرهای باینری 6در جدول }. نیز در نظر بگیرد

 الف میانگین و انحراف معیار متغیرهای غیر باینری و ارتباط آنها با وضعیت سالمت کودک-6جدول 

انحراف  میانگین توضیحات متغیرها

 معیار

 کودکارتباط با سالمت 

 (کوواریانس)
 

  2206/2 21/60 11/48 سن سرپرست خانوار سن
  -2668/2***   توان دوم سن 0سن
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، 60تا  3اگر کودک =0ساله باشد،  5تا  1اگر کودک =6 گروه سنی کودک

 ساله باشد 68تا 68اگر کودک = 8

  ***2016/2-  

  2053/2*** 11/2 48/65 درآمد ناخالص یک ماه اخیر سرپرست خانوارلگاریتم  درآمد
  2206/2 46/0 10/4 سال در خانوار 65تعداد فرزندان باالتر از  65فرزند باالی 

  -286/2*** 40/0 44/8 تعداد کل فرزندان در خانوار تعداد فرزندان
      

 با وضعیت سالمت کودک( دودویی)ب تعداد مشاهدات و میزان ارتباط متغیرهای باینری -6جدول 

 

ماه اخیر خدمات پزشکی دریافت کرده  60اگر طی =2 سالمت کودکان

 در غیر اینصورت=6باشد، 

   

   1033  اند خدمات دریافت کرده
  2618/2***  در غیر اینصورت=2اگر سرپرست خانوار شاغل باشد، =6 اشتغال سرپرست
   602828  سرپرست شاغل

تحصیالت دانشگاهی باشد، اگر سرپرست خانوار دارای =6 تحصیالت سرپرست

 در غیر اینصورت=2

 **6586/2  

   12143  دارای تحصیالت دانشگاهی
  2008/2***  در غیر اینصورت=2اگر خانوار صاحب خانه باشد، =6 مسکن

   621388  مالک منزل مسکونی
  -2053/2*  در غیر اینصورت=2اگر کودک شاغل باشد، =6 اشتغال کودک
   38510  کودکان شاغل

  -2344/2***  زن=2مرد، =6 جنسیت
   646006  مرد

  2811/2***  در غیر اینصورت=2اگر کودک محصل باشد، =6 تحصیل کودک
   681864  محصل

  2612/2***  در غیر اینصورت=2اگر بزرگسال شاغل باشد، =6 اشتغال بزرگسال
   602231  شاغل

     45484 تعداد کل مشاهدات
 

*** p<2.26, ** p<2.28, * p<2.6      های تحقیق یافته-منبع  

 

 

عکس  "تعداد فرزندان خانوار"شود ضرایب تخمین زده شده توسط دو مدل متفاوت از یکدیگرند و حتی عالمت ضریب متغیر  چنانچه مشاهده می

% 6هکمن تمامی ضرایب به جز تعداد فرزندان در سطح در مدل . اند که نتایج حاصل بیانگر میزان تفاوت این دو مدل است یکدیگر به دست آمده

دار هستند و متغیر درآمد  معنی% 6دار هستند و در مدل توبیت تمامی ضرایب به جز تعداد فرزندان و درآمد سرپرست خانوار  در سطح  معنی

 .دار است معنی% 62سرپرست خانوار در سطح 

در این مطالعه به پیروی از اکثر مطالعات پیشین فرض شده است . باشد چنانچه تبیین گشت، مدل هکمن دارای دو معادله انتخاب و تصمیم می

ی اشتغال کودکان، درآمد سرپرست، تعداد فرزندان، تحصیالت سرپرست و اشتغال بزرگساالن خانوار تنها در معادله انتخاب، داشتن فرزندان باال

ال، وضعیت تحصیل کودک و تعداد اعضای بالغ خانوار تنها در معادله تصمیم و مالک منزل مسکونی بودن، سن سرپرست جنسیت و گروه س 65
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 توبیت هکمن متغیرها

   معادله تصمیم معادله انتخاب

  (اثرات نهایی)ضرایب   (اثرات نهایی)ضرایب   (اثرات نهایی)ضرایب  

- اشتغال کودکان 202/2 ***    - 266/2 ***  

221/2 درآمد سرپرست ***    224/2 *  

- تعداد فزندان 2224/2     226/2   

612/2 تحصیالت سرپرست ***    024/2 ***  

261/2 اشتغال بزرگساالن ***    264/2 ***  

248/2 مسکن ***  284/2 ***  210/2 ***   

288/2 سن سرپرست ***  288/2 ***  - 286/2 ***   

-2224/2 توان دوم سن ***  - 226/2 ***  2228/2 ***   

- جنسیت 408/2 ***  321/6 ***  - 042/2 ***   

- کودکگروه سنی  268/2 ***  211/2 ***  - 262/2 ***   

-   65فرزند باالی  206/2 ***     

-   وضعیت تحصیل کودک 018/2 ***     

-   تعداد اعضای بالغ 281/2 **     

141/6 عرض از مبداء ***  - 884/2 ***  431/6 ***   

𝛒 - 826/2 ***   

   01/440 ***  84/0383 *** 

 ،83461=، تعدا مشاهدات سانسور نشده3281=سانسور شدهتعداد مشاهدات  تعداد مشاهدات

 45484=تعداد کل مشاهدات

 *** p<2.26, ** p<2.28, * p<2.6 های تحقیق یافته-منبع

 

 دار بین دو جزء اخالل دو معادله تصمیم و ، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنیρبرای آمارۀ . معادله تصمیم و انتخاب است

توان پذیرفت، یعنی دو معادله تصمیم و انتخاب مستقل از یکدیگر نیستند و  دهد فرضیه صفر را نمی نتایج نشان می. انتخاب است

گردد که بدین منظور از رهیافت  تصحیح برآورد هنگام در نمونه انتخاب از ناشی مشکل است تورش انتخاب نمونه وجود دارد و الزم

دلیل برتری مدل هکمن بر توبیت است چرا که در مدل توبیت، تورش  ρداری آماره  همچنین معنی .هکمن بهره گرفته شده است

 .گیرد ناشی از انتخاب نمونه مد نظر قرار نمی

سایر )دموگرافیک-و اجتماعی( نظیر درآمد و اشتغال)متغیرهای استفاده شده در این مطالعه را می توان در دو دسته اقتصادی     

توان ادعا کرد تصمیم برای  دار هستند، می با توجه به اینکه تمامی متغیرها به جز متغیر تعداد فرزندان معنی. ر دادقرا( متغیرها

 ,Becker, 1962 ، O’Donnell et al, 2002 ، O’Donnell et al, 2005 ، Skoufias et al )سنی کودکان در هر دو معادله تأثیر گذارند

2001  ،Maliki, 2005 .)هکمن و توبیت در  های داری کل مدل است، به طوری که هر دوی مدل بیانگر میزان معنی 0دو در جدول  آماره کای

 که برای مدل هکمن گزارش شده است بیانگر همبستگی اجزاء  اخالل دو 𝛒آماره . دار هستند معنی% 6سطح 

 

 کار با دو روش هکمن و توبیتنتایج تخمین زده شده ی عوامل موثر بر سالمت کودکان  -0جدول 
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اشتغال یا عدم اشتغال کودکان تنها تابعی از عوامل اقتصادی نظیر درآمد سرپرست خانوار نیست و عوامل دیگری نیز در این امر 

 . باشند دخیل می

 بحث

چنانچه گذشت در این مطالعه تورش ناشی از انتخاب نمونه و عدم وجود اطالعات الزم در مورد بیماری کودکان و ویزیت یا عدم 

دست  سازی صحیح نتایج به شود درصورت عدم مدل مشاهده می. ویزیت آنها توسط پزشک را توسط مدل هکمن برطرف نمودیم 

ای  در بخش مقدمه عدم وجود رابطه. ت این امر در ضریب تعداد فرزندان مشاهده شدتوانند گمراه کننده باشند که شد آمده می

بدیهی بین وضعیت اشتغال کودکان و وضعیت سالمت آنها تبیین گشت و مشاهده نتایج به دست آمده از مطالعات تجربی وجود 

ی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافیک حاکم بر هر ها کنند و ویژگی یک رابطه قطعی بین اشتغال کودکان و سالمتی آنها را تایید نمی

دهد در ایران اشتغال کودکان یکی از موانع سالمت  نتایج این پژوهش نشان می. تواند اثرات متمایزی را نمایان سازد ای می جامعه

شود  هده میمشا 0در ستون مربوط به اثرات نهایی در جدول . آنها است، یعنی کودکان شاغل از سالمت کمتری برخوردارند

توان ادعا کرد  بدین ترتیب می. از وضعیت سالمت بدتری نسبت به کودکان غیر شاغل برخوردارند% 20/2کودکان شاغل با احتمال 

همچنین نتایج این . شوند در ایران صادق نیست و در ایران تنها کودکان سالم وارد بازار کار نمی "اثر انتخاب کارگر سالم"نظریه 

و همکاران  O’Donnellو ( 0222)رابطه بین اشتغال کودکان و وضعیت سالمت آنها با مطالعات اتنر و همکاران قسمت در مورد 

و همکاران  O’Donnellهمچنین این نتایج با مطالعات (. Ettner, 2000  ،O’Donnell et al, 2002)همخوانی دارد(  0220)

تواند به مدل  زم به ذکر است بخشی از دلیل تفاوت نتایج مذکور میال(. O’Donnell et al, 2005)باشد در تعارض می( 0228)

( 0224)و همکاران  Beegleو ( 0228)و همکاران  O’Donnellانتخابی در این مطالعات مربوط شود، همچنین بر اساس مطالعۀ 

تواند  دار است که این امر نیز می ، وضعیت سالمت گزارش شده توسط خود افراد به سمت بدتر جلوه دادن وضعیت سالمت، تورش

ها برای نمایش وضعیت  تواند ناشی از نحوه انتخاب متغیرهای پراکسی ها می یکی از علل تفاوت نتایج باشد و بخش دیگری از تفاوت

هایی نظیر قد یا وزن  ، انتخاب شاخص(0225)بر اساس نتایج به دست آمده در مطالعه وولف و مالیکی . ان باشدسالمت کودک

هایی آماری امکان  تر نماید که در مطالعه حاضر به دلیل محدودیت تواند اثرات بلند مدت اشتغال کودکان را نمایان کودکان می

به ذکر است در این مطالعه فرض ساده ساز برونزا بودن مشارکت در بازار کار الزم (. Wolff, 2005)چنین تصریحی وجود نداشت

سازی شده  توسط کودکان، کنار گذاشته شده است و مشارکت کودک در بازار کار با یک مدل با دو معادله انتخاب و تصمیم، مدل

 .است

درآمد سرپرست خانوار همواره تأثیر مثبتی بر  شود، افزایش مشاهده می( 0226)و همکاران  Skoufiasچنانچه در مطالعات     

 Skoufias et)بخشد وضعیت سالمت کودکان خواهد داشت چرا که افزایش درآمد سرپرست، توانایی مراقبت از کودکان را ارتقا می

al, 2001 .)شد و گاهی اوقات تواند علت اصلی عدم مراجعه به پزشک با الزم به ذکر است گاهی اوقات پایین بودن درآمد خانوار می

تعداد فرزندان در خانوار (. Skoufias et al, 2001)گردد باال بودن درآمد خانوار یک عامل بازدارنده از بیماری کودکان محسوب می

تواند تأثیر منفی بر وضعیت سالمت کودکان داشته باشد، بدین ترتیب که با افزایش تعداد کودکان، توجه کمتری به هر یک از  می

شود عامل تأثیر تعداد  تواند منجر به بدتر شدن سالمتی کودکان شود، اما چنانچه مشاهده می شود که این امر می ن میفرزندا
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توان گفت این ضریب اختالف  دار نیست، به همین دلیل نمی نیز معنی% 62فرزندان بر وضعیت سالمت کودکان حتی در سطح 

 .تواند گمراه کننده باشد ن متغیر میداری از صفر دارد و هر تحلیل در مورد ای معنی

ترین عوامل موثر بر سالمتی کودکان در اکثر مطالعات تجربی، سطح تحصیالت والدین یا سرپرست خانوار  یکی از مهم    

تر  ، به طوری که هرچه سرپرست از تحصیالت باالیی برخوردار باشد اهمیت سالمت کودکان برای وی مهم(Maliki, 2005)است

شود والدین دارای سطح تحصیالت باالتر، دارای فرزندان  به همین دلیل در اکثر مطالعات تجربی مشاهده می. واهد دادجلوه خ

گزارش شده است، در ایران نیز والدین دارای تحصیالت دانشگاهی  0چنانچه در جدول (. Maliki, 2005)تری نیز هستند سالم

تری  کودکان سالم( بودن یا نبودن تحصیالت سرپرست خانوار مشخص شده استوضعیت تحصیالت در این مطالعه با دانشگاهی )

شود  نکته قابل توجه دیگر در مورد میزان قدر مطلق تأثیر تحصیالت سرپرست بر سالمت کودکان است، چنانچه مشاهده می. دارند

دهد از میان سایر عوامل  ین امر نشان میگیرد که ا قرار می( پس از اثر نهایی جنسیت)اثر نهایی تحصیالت در رتبه دوم اهمیت 

آید که اهمیت این مسئله  اقتصادی، اجتماعی و دموگرافیک مطالعه شده در این مقاله، تحصیالت یک عامل بسیار مهم به شمار می

 ,Basu, 1999 ،Becker, 1962 ،O’Donnell et al, 2002 ،Roggero et al)در مطالعات متعددی مورد تاکید قرار گرفته است

2007.) 

نشان ( 0225)در مطالعه وولف و مالیکی . یکی دیگر از عوامل موثر بر سالمت کودکان، وضعیت اشتغال بزرگساالن خانوار است    

های خانوار، به بهبود سالمت کودکان خانوار کمک شایان  داده شده است که شاغل بودن بزرگساالن خانوار به دلیل بهبود عایدی

عامل دیگری که . کند را تایید می( 0225)نتایج مطالعه حاضر نیز ادعای مطالعه وولف و مالیکی (. Wolff, 2005)کند توجهی می

این عامل در . در این مطالعه تأثیر آن بر سالمت کودکان ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفته است، وضعیت مالکیت مسکن خانوار است

 Basu, 1999 ،O’Donnell)ب برای وضعیت اقتصادی خانوار در نظر گرفته شده استمطالعات تجربی به عنوان یک پراکسی مناس

et al, 2002، O’Donnell et al, 2005 .) در برخی مطالعات کیفیت مسکن خانوار نیز در نظر گرفته شده است که در مقاله

انوارهایی که مالک مسکن خود هستند از شود خ ادعا می. کنونی به دلیل عدم وجود اطالعات کافی، این امر صورت نپذیرفته است

 . گردد تایید می( با توجه به نتایج مطالعه کنونی)وضعیت سالمت بهتری برخوردارند که ادعا در مورد ایران نیز 

ای از  در عده. های روبرو در مطالعات مربوط به سالمت کودکان، سن والدین و باالخص سن سرپرست خانوار است یکی از چالش

تأثیر ( 0228)ای نظیر شولتز  ، در عده(Ralston, 1997)سن سرپرست تأثیر مثبت( 6331)نظیر مطالعه رالسون  مطالعات

(. Wilde, 2000)داری بر وضعیت سالمت کودک ندارد تأثیر معنی( 0222)ای دیگر نظیر وایلد  و عده( Schultz, 2003)منفی

سرپرست خانوار باالتر است، فرزندان از سالمت بهتری برخوردارند، چرا که دهد در خانوارهای ایرانی که سن  مطالعه حاضر نشان می

مودیگلیانی، باال بود سن سرپرست متناظر است با بهتر بودن وضعیت اقتصادی -بر اساس فرضیه سیکل زندگی آندو

اشتغال فرزندان نیز  شود در خانوارهایی که سن سرپرست باالتر است، احتمال همچنین مشاهده می(. Branson, 1997)خانوار

شود که با افزایش  الزم به ذکر است در مطالعات تجربی از متغیر سن برای نشان دادن تجربه فرد نیز بهره گرفته می. بیشتر است

تواند یکی از دالیل تأثیر مثبت  یابد که این امر نیز می سن سرپرست، تجربه زندگی وی و تجربه مراقبت بهتر از فرزندان افزایش می

شود، توان دوم سن نیز وارد مدل شده است که  مشاهده می 0چنانچه در جدول . سن سرپرست بر وضعیت سالمت کودکان باشد
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با توجه به مثبت بودن ضریب سن و منفی بودن ضریب توان دوم سن، . دلیل این امر، لحاظ نمودن اثرات غیر خطی در مدل است

ای بر سالمت کودکان دارد، بدین مفهوم که افزایش سن با نرخی کاهنده  و کاهندهتوان گفت افزایش سن سرپرست تأثیر مثبت  می

 . بخشد وضعیت سالمت کودکان را بهبود می

در مطالعات تجربی متعدد، یکی دیگر از عوامل مهم و بسیار تأثیر گذار بر وضعیت سالمت کودکان، جنسیت آنها ارزیابی شده     

اکثر مطالعات (. Basu, 1999 ،O’Donnell et al, 2002 ،O’Donnell et al, 2005 ،Wolff, 2005 ،Ralston,1997)است

 ,Becker, 1962 ،Thomas and Strauss)تجربی انجام شده بیانگر وضعیت سالمت بدتر پسران کار نسبت به دختران کار است

2000 ،O’Donnell et al, 2002 ،O’Donnell et al, 2005 )گیرد ایران نیز مورد تایید قرار می ای در مورد که چنین نتیجه .

شود اثر نهایی متغیر جنسیت بیشتر از سایر متغیرها است، یعنی از میان عوامل بررسی شده در این مطالعه،  چنانچه مشاهده می

یت از زن یعنی تغییر جنس)با توجه به ضریب اثر نهایی این متغیر، یک واحد افزایش در این متغیر . ترین متغیر است جنسیت مهم

گیرد اگر فرد  گیرد اگر فرد مورد نظر زن باشد، یک را می عنوان گردید این متغیر مقدار صفر را می 6چنانچه در جدول : به مرد

دهد، یعنی پسران کار وضعیت سالمت بدتری نسبت به دختران کار  کاهش می% 40/2، احتمال سالمتی را (مورد نظر مرد باشد

 %(.3/6)معادله تصمیم بر اشتغال کودکان نیز بیانگر احتمال بیشتر اشتغال پسران نسبت به دختران است ضریب این عامل در. دارند

معادله )شود کودکانی که در گروه سنی باالتری قرار دارند احتمال اشتغال بیشتری دارند با افزایش گروه سنی، مشاهده می    

 Psacharopoulosو   Patrinos ، چرا که بر اساس مطالعه(معادله انتخاب)و از وضعیت سالمت بدتری برخوردارند( تصمیم

و وضعیت ( Patrinos and Psacharopoulos, 1997)سال هستند 3ودکان باالی ، درصد بیشتری از کودکان کار، ک(6331)

 . سازد تر می اشتغال کودکان در بلند مدت تأثیرش را بر وضعیت سالمت آنها نمایان

یابد،  کاهش می( معادله تصمیم)سال بیشتر باشد، احتمال اشتغال کودکان  65دهند هر چه تعداد فرزندان باالی  نتایج نشان می    

سال احتمال اشتغال بیشتری دارند در نتیجه افزایش تعداد این فرزندان منجر به بهبود وضعیت  65چرا که فرزندان با سن باالتر از 

شود،  چنانچه در معادله تصمیم مشاهده می. گردد سال می 65ایتان کاهش احتمال اشتغال کودکان زیر اقتصادی خانوار و نه

های این مطالعه درونزا گرفتن  چنانچه در مباحث پیشین اشاره شد، یکی از برتری. احتمال اشتغال کودکان محصل کمتر است

تواند منجر به افزایش  که وضعیت تحصیل کودک هم می وضعیت اشتغال کودک و وارد کرد عامل تحصیل در مطالعه است چرا

تواند منجر به کاهش احتمال حضور وی در بازار کار گردد که لحاظ نکردن  و هم می( از کانال افزایش سرمایه انسانی)درآمد کودک 

که تأثیر آن بر  آخرین عاملی(. Basu, 1999 ،Becker, 1962)چنین متغیری می تواند منجر به تورش دار شدن نتایج گردد

مد نظر قرار گرفته است، تعداد اعضای بالغ خانوار است که این متغیر نیز اثری مشابه و ( معادله تصمیم)وضعیت اشتغال کودک 

  .چنین تصریحی مد نظر قرار داده شده است O’Donnellسال دارد که در مطالعات  65تحلیل مشابه تعداد کودکان  باالتر از 
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Abstract 

Background and Objective: Child labor and their health status is one of the most complicated 

socio-economic issues in Iran and entire world. According to existing literature, child 

employment couldn’t be a barrier to their health and since policy making in this framework is 

very crucial, analysis of socio-economic-demographic factors on child labor health could have 

some important policy implication to policy makers that forms our main purpose. 

Materials and Methods: To fulfill the purpose of the study, we are used 48454 household data 

from Iranian Household Budget survey from 2007 to 2012. Heckman’s Sample Selection 

approach is used to model asymmetric information and avoid from sample selection bias. Using 

Heckman’s Sample Selection approach, decision and selection equations are estimated. These 

equations are estimated simultaneously and sample selection bias is corrected by Heckman’s 

approach. 

Results: Marginal effects derived from Heckman’s estimation for selection equation are as 

follows: employment status (-0.02), head of household’s income (0.006), numbers of children 

living in the household (-0.0004), head of household’s education (0.17), Adult’s level of 

education (0.016), home ownership status (0.045), head of household’s age (0.032), gender (-

0.425), children’s age group (0.035) and at decision equation are as follows: home ownership 

status (0.034), head of household’s age (0.035), gender (1.907), children’s age group (0.066), 

number of over 18 children living in the household (-0.021), children’s education status (-0.262). 

All coefficients except number of children are significant at least at 10 percent significant level.  

Conclusion: Our findings show that employment is a barrier to Iranian children and Healthy 

Worker Selection Effect theory is not implied in Iranian child labor. Despite all studies at this 

framework that because of simplicity and evade from sample bias didn’t consider non-students at 

their sample, we did this correction and we considered the student and non-student child labor. 

The reason for such correction is that education has a great impact on both health status and 
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employment and evading from this kind of specification could have arisen serious problems and 

could have biased the results. In addition to education, other socio-economic-demographic 

factors are used to assess child labor health. Results show that in addition to social factors, 

economic and demographic factors have significant effect on child labor health status too.  

Key words: Child Labor, Health, Household’s Budget. 
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