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تاریخ دریاف 1393/09/18 :
تاریخ پذیرش1393/12/15 :

چکیده

نظر به نقش سرنوشت ساز کودکان به عنوان سرمایههای آتی هر جامعه،
فقر کودکان دارای اهمیت ویژهای است و از این رو ،پژوهش حاضرر بره
بررسی فقر کودکان در دو بعد اشتغال و اوقات فراغت پرداخته است.
با استفاده از دادههرای «طرر سرن ش عردادت در شر ر» بررای سرال
 ،1390ابتدا نرخ فقر کودکان بررای منراط  22گانره و نرواحی  5گانره
ش ر ت ران محاسبه و سپس با تخمین مدل الجیت ،م متررین عوامر
مؤثر بر فقر کودکان شناسایی شده است.
یافتهها نشان می دهد بیشترین نرخ اشتغال کودکران در جنروت ت رران
( )%1/99و منطقه  )%3/46( 15است .محرومیت آموزشی و افزایش سن
سرپرست خانوار ،وجود ناامنی غذایی ،سکونت در جنروت و شررش شر ر
ت ران ،از م مترین عوام اشتغال کودکان هستند .هر کرود زیرر 18
 .1شناسه دی یتال (10.22051/edp.2016.2463 :)DOI
 .2دانشیار اقتصاد ،دانشگاه ادزهراء(س)؛ h.raghfar@alzahra.ac.ir
 .3کارشناسی ارشد توسعهی اقتصادی و برنامهریزی (نویسنده مسئول)؛ yousefvandf@gmail.com
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سال ،در جنوت ش ر ت ران ماهانه  4781تومان و در منطقره 17ماهانره
 2457تومان هزینه فرهنگی تفریحی دارد .در شاخص کتات غیر درسی
برای کودکان زیر  6سال ،کودکان شرش ت ران ( )%26/76و منطقره 15
( )%57/11بیشترین محرومیرت را دارنرد .محرومیرت آموزشری و بیکرار
بودن سرپرست خانوار ،وجود فرد معتاد ،فرد معلول و نراامنی غرذایی در
خانوار و سکونت در شرش ش ر ت رران ،از م متررین عوامر ای راد فقرر
فراغتی هستند.
واژگان کلیدی :فقر ،اشتغال ،اوقات فراغت ،کودکان ،ت ران
طبقهبندی E24 ،I32 ،J13 ،O18 :JEL

 .1مقدمه

در کلمات معصومین (ع) ،فقر پدیدهای ناگوار شمرده شده است ،پدیردهای کره بره طرور
معمول غمها را به دنبال خود میآورد ،نفس انسان را پریشان و عق را حیران مریکنرد.
فقر اگر چه کفر نیست ودی به ج ت اینکه زمینه کفر را فراهم میکند ،نزدیك است کره
کفر باشد .فقر خواری و ذدّت را به دنبال میآورد ،ت یدسرت کوچرك شرمرده مریشرود،
سخن او شنیده نمیشود و نتی تاً منزدت او در نمیشود (باقری تودشکی.)1386
کودکان م مترین سرمایههای ملی هر جامعهای هستند و آینده هر ملتی بره دسرت
آن ا رقم میخورد .واقعیت این است که بسیاری از کودکان سرتاسر ج ان در فقرر و رنر
زندگی می کنند .بر اسراس گرزار صرندوش حمایرت از کودکران سرازمان ملر متحرد
(یونیسف) ،از م مترین موانع توسعه تواناییهای کود  ،فقر است .در حادی کره فقرر برر
همه گروه ها (سن ،قومیت ،مذهب) تأثیر منفی میگذارد و ایرن گرروههرا در بسریاری از
اثرات فقر مشتر هستند ،اما پیامدهای م متری از قبیر اخرراش شردن از مدرسره و از
دست دادن مراقبتهای سالمت برای کودکان وجرود دارد (چیر  1.)2004امرروزه چره
کسی درصدد احقاش حقوش این کودکان فقیر ،تأمین زندگی و ای اد زمینه مناسب برای رشد
و شکوفاییشان می باشد؟ ک ا میتوانند دنیای کودکانۀ خود را بیابند و از آن دذت ببرند؟
نامطلوبی فقرر کودکران و درزو اطرالع از عوامر مرؤثر برر آن ج رت دسرتیابی بره
سیاستهای موف فقرزدایی ،ضرورت ان ا مطادعاتی در این زمینه را آشکار میسرازد ،از
1. Chip
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این ج ت این پژوهش ،به منظور بررسی فقر کودکران شر ر ت رران برا تأکیرد برر ابعراد
اشتغال و اوقات فراغت تدوین شده و امید است با تکیه بر نتای ارائه شده ،سیاستهرایی
هدفمند توسط مسؤودین طراحی شود تا گامی م م در ج ت حر مسراده فقرر کودکران
برداشته شود.
 .2مبانی نظری

 .2-1تعاریف فقر

در دیدگاه سنتی ،فقر عبارت است از محرومیت مادی کره برا معیرار درآمرد یرا مصرر
سن یده میشود (بانك ج انی .)2001اما امرروزه ایرن مسراده از ابعراد مختلرف بررسری
میگردد ،به عنوان مثال عقبماندگی در آموز و پرور را نیز جزئی از آن میدانند.
بر اساس نظر تانسند ،1فقر نمیتواند پدیدهای ایستا باشرد و پدیردهای پویرا و نسربی
است.
"در نظریه عمومی ما فقر پویاست ،مف ومی ایستا نیست ،افرراد و خرانوادههرایی کره
منابعشان در کوتاهمدت نسبت به میانگین منابع افراد یا خانوادهها در جروامعی کره آن را
زندگی میکنند کاهش یابد ،خواه آن جامعه محلی ،ملری یرا برینادمللری باشرد در فقرر
هستند" (تانسند .)1962
فقر اغلب به عنوان پدیده ای چند بعدی تعریرف مریشرود .شرک ( )1نشراندهنرده
تعریف فقر بر اساس دو بعد درآمد و سطح زنردگی اسرت و فقیرر را بره عنروان افرراد یرا
خانوادههایی که درآمد و سطح زندگی پایینی دارنرد ،در نظرر مریگیررد .سرطح زنردگی
شام شرایط مادی و اجتماعی افراد و مشرارکتهرایی اسرت کره آن را در فعادیرتهرای
2
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور یا جامعهشان دارند (گوردون .)2000
می توان در یك بررسی توصیفی برا شناسرایی دو گرروه دیگرر از افرراد یرا خانوارهرا،
اطالعاتی در مورد پویایی فقر به دست آورد .شک ( )2این مف و را نشران مریدهرد؛ در
فاصله زمانی دوره صفر و یك ،خانواده سطح زندگی و درآمد براالیی دارد؛ بنرابراین فقیرر
نیست .در دوره یك ،درآمد -مثالً به علت از دست دادن شغ  ،پایان قراردادهای فصرلی،
طالش یا جدایی کاهش مییابد؛ اما سطح زندگی خانواده فوراً کاهش نمرییابرد ترا زمران

1. Townsend
2. Gordon
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دو ،که سطح زندگی به زیر آستانه فقر کاهش مییابد و بنرابراین ،برین زمران یرك و دو،
خانوار فقیر نیست اما در حال فرو افتادن بره فقرر اسرت .در دوره سرو  ،درآمرد افرزایش
می یابد اما نه به سرعتی که قبالً کاهش یافته بود .این افزایش درآمد ،معموالً نتی ره بره
دست آوردن شغ است ،اما اغلب وقفهای بین شروع کار و گرفتن دستمزد وجرود دارد.
همچنین سطح زندگی پس از دوره کوتاهی که خانوار صر خارش شدن از فقر کرده برود،
شروع به افزایش میکند .این وقفه به این معنی است که یك دوره کوتاهی بین هنگرامی
که درآمد خانواده باال اما سطح زندگی پایین اسرت ،وجرود دارد .در دوره پرن م ،م ردداً
درآمد خانواده و سطح زندگی باالست و بنابراین ،خانوار فقیر نیست (گوردون .)2000

شکل  .1تعریف فقر چند بعدی
منبع :گوردون2006 ،

شکل  .2پویایی فقر
منبع :گوردون2000 ،

بنا بر بحث پویایی فقر میتوان تصویر واقعگرایانهتری از حرکات ورود و خروش فقر به
دست آورد که در شک ( )3نشان داده شده است.
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شکل  .3تعریف ت دید نظر شده فقر چند بعدی
منبع :گوردون و همکاران2006 ،

در مورد کودکان ،پیچیدگیهای تعریرف فقرر بیشرتر مریشرود؛ زیررا فقرر در دوران
کودکی باعث میشود تا آن را در آینرده م ردداً در گرروه فقیرر قررار گیرنرد و یرا اینکره
زندگی شان با مصائب و مشکالت بی شماری همراه باشد .به عالوه ،احتمال اینکره فقرر را
به نس های بعدی خود منتق کنند ،زیاد اسرت 1.فقرر کودکران فقرط برا معیرار قردرت
اقتصادی خرید نیازهای اساسی تعریف نمیشود بلکه در تعریفهای کراربردیترر از فقرر
کودکان ،از روشی چند بعدی برای محاسبه فقر استفاده میشرود (درم پررت و همکراران
2
.)2002
هنگامی که محیط زندگی به عنوان زمینه ای بررای دسرتیابی کودکران بره موقعیرت
اجتماعی در نظر گرفته شود ،آنگاه فقط به جنبههای مادی توجه نمیشود بلکه منرابع و
مواردی که از حیث مراقبت برای زنردگی کودکران حیراتی هسرتند نیرز اهمیرت دارنرد.
مواردی همچون سالمت ،تغذیه ،روابط اجتماعی ،وضعیت همسایگان و مسرکن کودکران
3
(زیمرمن .)2000
فقر چیزی بیش از درآمد خانواده تعریف میشود .عدهای فقر را معادل تغذیه ناکافی،
فقر در توج ات ب داشتی ،اعتماد به نفس پایین و سطح پایین تحصریالت و همرینطرور
4
فقر در فرصتهای شغلی تعریف میکنند (رامی و رامی .)1990
یونیسف فقر کود را بر اساس حقوش انسانی تعریف ،و اینگونه عنوان مریکنرد کره
فقر کود محرومیت از خدمات و حمایتهای مادی و اجتماعی است که برای ب زیستی
1. Grinspun
2. Lampert, et. al.
3. Zimmermann
4. Ramey & Ramey
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کود ضروری هستند .بنرا برر تعریرف و بره گفتره یونیسرف ،کودکران فقرر را فقرط برا
دستهای خود دمس نمیکنند ،بلکه با ذهن و قلبشان هرم فقرر را احسراس مریکننرد
1
(مینوجین و همکاران .)2005
بر اساس نظرات مرکز سیاستگذاری و تحقیقات فقرر دوران کرودکی ،رشرد کودکران
2
بدون هر کدا از عوام زیر من ر به فقر کودکان میشود (چی :)2004
ادف) رشد یافتن با نبود هر یك از منابع و عواملی از قبی امرار معا در حد کفایت:
مانند منابع اقتصادی ،فیزیکی و محیطی که برای توسعه فعادیتهای کود کافی باشد.
ت) رشد یافتن بدون فرصتهای توسعه انسانی :منابع اجتماعی ،فرهنگی و فیزیکری،
مانند کیفیت آموز و م ارتهای زندگی ،سالمت و آت.
ش) رشد یافتن بدون ساختار خانوادگی و جامعه مناسب که آن ا را تربیرت و حفاترت
کند.
د) رشد یافتن بدون فرصت بیان :منظور از آن ،عد قدرتمندی و کمبود آزادی بیران
است و بیانگر منابع سیاسی است .این عام اغلب جنبه های دیگر فقرر کرود را مترأثر
میکند و به خودی خود در مورد کودکان ،عام مستقیمی به شمار نمیآید.
صندوش کودکان مسیحی ) 3(CCFفقر کودکان را در برگیرنده سه حیطره مررتبط برا
هم میداند -1 :حیطه مرتبط با دسترسی بره خردمات اجتمراعی اودیره کرافی و شررایط
رضایتبخش مادی برای برخورداری از زنردگی دارای شرأن و منزدرت؛ و بنرا برر مطادعره
 CCFکودکان هم شدیداً تحت تأثیر تبعیض در زندگی قرار میگیرند و با توجه به سرن،
جنسیت ،طبقه اجتماعی و قومیت خود احسراس محرومیرت مری کننرد -2 .محرومیرت
اجتماعی که دومین حیطه از نظر  CCFمحسوت میشود؛ نتی ه آن است که شأن ،حر
ات ار نظر و حقوش کودکان نادیده گرفته شده است -3 .کودکان آسیبپرذیرترین گرروه
در برخورد با بحرانها می باشند .بحرانهرا ،از بالیرای طبیعری و درگیرریهرا گرفتره ترا
شو های اقتصادی ،به طور نامتناسب بر کودکان (و زنان) تأثیر میگذارند و آن ا نسربت
به ت دیدهای در حال افزایش موجود در محیط خود که میتواند نتی ه هرر یرك از ایرن
4
شرایط باشد ،آسیبپذیر هستند مینوجین و همکاران .)2005

1. Minujin, et. al.
2. Chip
3. The Christian Children's Fund
4. Minujin, et. al.
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 .2-2رویکردهای اندازهگیری فقر
 .2-2-1روش پولی

رویکرد پودی معمولترین رو برای شناسایی و اندازهگیری فقرر اسرت کره فقیرر را بره
عنوان افراد یا خانوارهایی با درآمد پایینتر از خرط فقرر تعریرف مریکننرد (دالمونیکرا و
همکاران  1.)2006این رو به تفاوت فقر کود با فقر عمومی بیتوجره اسرت .در ایرن
رویکرد درآمد سرانه افراد خانوار محاسبه و کودکانی که درآمد سرانهای کمترر از آسرتانه
درآمدی داشته باشند ،کود فقیر محسوت مریشروند و ایرن شریوه کمری کرردن فقرر
کود است (مینوجین و همکاران  2.)2006راهح پودی و سن ش افزایش سطح درآمد
افراد این حقیقت را که برخی از اعضای خانوار مورد تبعیض واقع میشوند و ممکن است
س م متناسبی از درآمد خانوار دریافت نکنند ،نادیده میگیررد .بررای مثرال ،زمرانی کره
کودکان کار میکنند ،اغلب درآمد خانوار به باالی خط فقر صعود میکند .ایرن کودکران،
محرو در نظر گرفته میشوند در حادی که با توجه به رویکرد سرنتی درآمرد آن را فقیرر
محسوت نمیگردند (مینوجین و همکاران  .)2005به عبرارت دیگرر ،شراخصهرای غیرر
پودی از قبی سالمت ،تحصی و حقوش شر روندی در رویکررد پرودی مرورد توجره قررار
نمیگیرد (دالمونیکا و همکاران .)2006

 .2-2-2روش حقوق انسانی

رویکرد مبتنی بر حقوش بشر به فقر سعی دارد تا مفاهیم ،تحلی  ،ارز ها و زبان حقروش
بشر را با گفتوگوهای مربوط به کاهش فقر یکپارچه کند .این رویکرد بر این براور اسرت
که اهدا استراتژیهای ضد فقر باید توسط ارز ها و قروانین برینادمللری حقروش بشرر
هدایت شوند .از آن ا که قوانین بینادمللی حقوش بشر به صورت رسمی تقریباً در تمرامی
کشورها پذیرفتره شرده ،ایرن رویکررد ،چرارچوبی صرریح و اصرودی بره منظرور هردایت
سیاستهای ملی و بینادمللی برنامههای ضد فقر ارائه میکنرد و در رابطره برا شناسرایی
افراد فقیر ،اندازهگیری فقر و تحلی آن ،به حقوش ساختاری توجه میکنرد؛ حقروقی کره
بدون آن ا ،شخص فقیر محسوت می شود .ف رست ایرن حقروش مریتوانرد در کشرورهای
مختلف متفاوت باشد ،اما دفتر کمیساریای عادی حقوش بشر ) (OHCHRبر اساس شواهد
ت ربی ،م موعه مشترکی از حقوش ای اد کرده کره در اکثرر کشرورها کراربرد دارنرد؛ از
1. Delamonica, et. al.
2. Minujin, et. al.
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قبی  :ب ره مندی از تغذیره مناسرب ،توانرایی اجتنرات از شریوع بیمراری و مرر و میرر
زودهنگا قاب پیشگیری ،ب رهمندی از سررپناه مناسرب ،برخرورداری از آمروز اودیره،
حضور در م امع عمومی بدون احساس شر و خرود کرمبینری ،توانرایی امررار معرا و
مشارکت در زندگی اجتماعی (مینوجین و همکاران .)2006
از این ف رست میتوان برای شناسایی فقرا ،کسب اطالعات دقی ترر دربراره نیازهرای
آنان و ارزیابی میزان موفقیت استراتژی های کاهش فقر استفاده کرد .عرالوه برر ایرن ،در
تعریف فقر بر پایه عد رعایت کام حقوش ،به طور ضمنی اینگونه فرض میشود کره در
ن ایت ،وتیفه اصلی رعایت و تأمین این حقوش ،بر ع ده دودتها قرار دارد.
این رویکرد به افراد فقیر ،به عنوان کسانی که دارای حقوش میباشند ،ایرن فرصرت را
میدهد تا از دودت خود سیاستی را طلب کنند که زندگی آن ا را ب بود ببخشرد .در ایرن
هنگا  ،کاهش فقر به چیزی بیش از صدقه و تع د اخالقی تبدی خواهرد شرد و کراهش
فقر ،تع ردی قرانونی خواهرد برود .ایرن امرر ،ترأثیرات م مری برر برنامره ریرزی ،اجررا و
سیاستگذاری و تخصیص بودجه در بر دارد .این رویکرد ،بررای کمرك بره توانمندسرازی

افراد فقیر ،دارای چندین ویژگی برجسته میباشد :تأکید بر پاسرخگو برودن ،اصرول ضرد
تبعیض ،برابری و اص فرایندهای تصمیمگیرری مشرارکتی .ایرن ویژگریهرا بره منظرور
اطمینان از اینکه استراتژیهای ضد فقر تن ا نمایش کاال از پشت پن ره مغازه نمیباشند
و افراد فقیر در تدوین ،اجرا و پایش استراتژیهای کاهش فقر ،مورد توجه قرار میگیرند،
اهمیت دارند .زمانی که حقوش سیاسی و مدنی افرراد فقیرر تضرمین شرود ،آن را شرانس
بیشتری برای تحت تأثیر گذاشتن دودت های خود ج رت پرذیر اسرتراتژیهرای ضرد
فقری که برای آن ا زندگی مستق و مناسب با شأن و کرامرت انسرانی بره همرراه دارد،،
خواهد داشت (مینوجین و همکاران .)2005
با روشن شدن حقوش کودکان ،معیارهای اندازهگیری فقر کود بر اساس این حقوش
قاب تشخیص و تدوین شده است .مطادعهای کره برر ایرن اسراس ان را گرفتره ،،پرروهه
زندگی کودکان -یك مطادعه مشارکتی بینادمللی -بوده که فقر کود را بر اساس نقض
حقوش آن ا اندازهگیری کرده است .این پروهه ،توسط موسسه بریتانیایی توسعه بینادمللی
) 1(DFIDتأمین مادی شده و هد آن تحقی در ارتباط با ماهیرت در حرال تغییرر فقرر
کودکان و در پی «ب بود در ما نسبت به عل و عواقب فقر کودکان» است .ایرن پرروهه
1. British Department for International Development
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بلندمدت میخواهد زندگی تقریباً  12هزار کود و خانوادههای آن ا را طی  15سرال در
 4کشور (اتیوپی ،پرو ،ویتنا و هند) دنبرال کنرد (دفترر عمرران سرازمان ملر .)2004 ،
پروهه مذکور سعی دارد تا تما جنبه های زندگی کودکان را مورد بررسری قررار دهرد؛ از
جمله
 .1دسترسی به خدمات اودیه :دسترسی به برش ،آت آشامیدنی سادم و سرویس
ب داشتی؛
 .2دسترسی به مراقبتهای ب داشتی اودیه؛
 .3مراقبت از کودکان و پرور آن ا؛
 .4سوء تغذیه کودکان؛
 .5سواد خواندن ،نوشتن و حسات؛
 .6کار کود ؛
 .7سرمایه اجتماعی در میان جامعه.
 .2-2-3روش محرومی

از نیازهای اساسی

در این رو  ،سبدی از کاالها و خدمات ضروری که برای ادامه زندگی انسان الز اسرت،
ت یه و سپس بر اساس دسترسی به آن سبد و یا داشتن قدرت خریرد سربدی بره ارز
سبد مذکور ،فقرا از غیر آن تشرخیص داده مریشروند .فررش ایرن رو برا رو حقروش
کودکان در این است که رو دو  ،جامعتر و کام تر است .به عبارت ب تر ،دسترسی به
کاالهای ضروری با عنوان امرار معا  ،یکی از حقوش کودکان است.
قسمتی از مطادعهای که یونیسف در سطح ج انی ان را داده ،نمونرهای از ایرن رو
است .صندوش حمایت از کودکان سازمان مل متحد در یك مطادعه ج انی ،فقرر کرود
را به سه رو اندازهگیری کرده ،در رو اول ،فقر کود از فقر عمومی و یا کلری جردا
نشده و در آن به محاسبه فقر کلی پرداخته شده و فقط جنبههای درآمدی مد نظر بروده
و برای مثال ،در آستانه درآمدی یك بار  GDPسرانه ،بار دیگرر ،درآمرد سررانه خرانوار و
یك بار هم دهكهای دارایی و ثروت ،در نظر گرفته شده ،کره ایرن رو در قادرب رو
پودی است (عباسیان و نسریندوست .)1389
مطادعه ج انی یونیسف در رو دو  ،باز هم تمرکز بر فقر درآمدی دارد ،اما این برار
فقر کود فقط در خانوادههایی که در آن ا کود وجود دارد ،تعریف میشود .سرران ا
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در رو سو  ،ب زیستی و محرومیت کود  ،دو روی یك سکه در نظر بوده و عرالوه برر
فقر درآمدی ،جنبههای عاطفی و معنوی حمایت از کودکان نیز مورد توجه بروده اسرت
(بارکت و همکاران  1.)2009رو سو  ،جامعتر و نتای آن قاب اطمینانتر است .در دو
رو اول ،فرض بر آن است کره در صرورت فقرر خرانوار ،همره اعضرای آن نیرز فقیرنرد
(عباسیان و نسریندوست .)1389
 .3پیشینه پژوهش

در داخ کشور ،مطادعات متعددی در حوزه فقر ان را شرده اسرت؛ امرا بره ددیر نبرود
اطالعات و دادههای آماری مربوط به کودکان ،بیشتر آن ا به فقر کود توجه نکرردهانرد.
خو بینانه ترین اقدا برای بررسی فقر کود  ،آن بروده کره ابتردا خرانوادههرای فقیرر،
مشخص و سپس شمار کودکان موجود در این خانوادهها به عنروان آمرار کودکران فقیرر
گزار شده است .این پژوهش ،جزء اودین مطادعاتی اسرت کره برا اسرتفاده از دادههرای
آماری مربوط به کودکان ،به طور مستقیم به بررسی فقر آن را مریپرردازد .در ادامره بره
برخی مطادعات داخلی و خارجی اشاره شده است.
باقری تودشکی ( )1386با بررسی دیدگاه اسال درباره فقر کودکان ،معتقد است کره
فقر و خط فقر انتخابی کودکان ،جنبره هرای مطلر و جنبره هرای نسربی دارد .بنرابراین
خطوط فقر ج انی ،ملی و حتی استانی ،مناسب اندازهگیرری فقرر و خرط فقرر کودکران
نیست؛ زیرا در آن ا به شئون شخصی و حتی محلی توجه نمیشود .وی معتقد اسرت کره
ویژگی های شخصی و اجتماعی ،بعد خانوار ،توزیع درآمد ،رشد و پیشررفت اجتمراع روی
فقر و خط فقر تأثیر می گذارد .بنابراین از نظر وی ،فقر کود باید در ارتبراط برا مخرارش
ساالنه او در نظر گرفته شود .با توجه به اینکه نسبت هزینه خورا بره کر مخرارش ،برا
افزایش رشد و پیشرفت جامعه کاهش می یابد ،عادات مصرفی آن ا را نیز تغییر مریدهرد.
با توجه به اینکه اما صادش (ع) نیز از این مال بررای انردازهگیرری کر مخرارش فقیرر
استفاده میکردند ،از این مال میتواند در اندازهگیری خط فقر استفاده شود.
ابونوری و محمدحسرینی ( )1390در پژوهشری برا عنروان «بررسری فقرر مطلر برا
محوریت کودکان در بین خانوارهای ش ر ت ران» ،بره بررسری عوامر مرؤثر برر کیفیرت
زندگی کودکان در بین خانوارهای ش ر ت ران و بررسی ارتباط میان ویژگی های خانوار و
1. Barkat, et. al.
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فقر کودکان در سال  1387پرداخته اند .در این پژوهش برای اندازه گیری فقر کودکران از
شاخص های سرشمار ،شکا و شدت فقر استفاده شده است .نتای نشان می دهد ،میزان
محرومیت و میزان فقر مطل کودکان در بین خانوارهرای زن سرپرسرت ،بیشرتر از مررد
سرپرست است .همچنین میزان فقر مطل کودکان در بین خانوارهایی بیشتر اسرت کره
سرپرست آن ا سواد کمتری داشته و خشونت و اعتیاد نیز در آن ا وجرود دارد .برر اسراس
نتای این تحقی  ،شمال ش ر ت ران کمترین میزان سرشمار ،شرکا و شردت فقرر را در
هزینه تحصیلی ،تفریحی و سرگرمی و کادری مصرفی روزانه خانوار دارند .مناط جنروبی
نیز بیشترین میزان فقر کودکان را دارند.
عباسیان و نسرین دوست ( )1389در مقاده «فقر کود  :تعریف و ت ربه ها» با بررسی
سیر تاریخی مطادعات نظری ان ا شده درباره فقر کودکان و با توجه به نترای مطادعرات
ت ربی و ت ربیات کشرورهای درگیرر موضروع ،بره بررسری مبرانی نظرری فقرر کرود
پرداخته اند و اینگونه نتی ه گرفتهاند که در تعریف فقر کود  ،به جای تمرکز صرر برر
درآمد سرانه خانوارها ،بایستی به نقض حقوش کودکان توجره شرود .برا چنرین تعریفری،
نیمی از کودکان ج ان در فقر به سر می برند و اکثرر آنران در منراط روسرتایی زنردگی
میکنند .همچنین دختران نسبت به پسران بیشتر در معرض خطر فقر قرار دارند.
یونیسف ( )2008در تحقیقی درباره کشرور ویتنرا  ،فقرر کودکران را از چنرد ج رت
بررسی کرده است .در این تحقی  ،عواملی ت زیه و تحلی شده که نقش اصرلی را در بره
وجود آوردن ریسك فقر کودکران دارنرد ،و نشران داده شرده کره مخراطرات فقرر بررای
کودکان در مناط روستایی بیشتر از منراط شر ری اسرت .افرزایش سرطح تحصریالت
سرپرست خانوار ،ریسك فقر را در مناط ش ری و روستایی کاهش میدهرد و کودکرانی
که سرپرست آنان کار رسمی دارند ،احتمال کمتری دارد که فقر گریبان آنان را بگیرد.
در تحقیقی که گروه کار و بازنشسرتگی در مرورد فقرر کودکران در انگلسرتان ان را
داده اند ،بر این نکته تأکید شده که در مورد مسراده فقرر کودکران ،بایرد بره جنبره هرای
مختلف زندگی کودکان و عوام مؤثر بر کیفیت زندگی آنان مثر تحصریالت ،سرالمت،
1
کیفیت مسکن و درآمد خانوار توجه شود.
رودن ،گاسمن و نیروبر ( 2)2009بررای ارائره تصرویری از فقرر کودکران در کشرور
ویتنا  ،اندازه گیری ابعاد و شراخص هرای زیرر را پیشرن اد کررده انرد -1 :تغذیره (درصرد
1.Work and Pensions Department for
)2. Roelen, Gassmann and Neubourg (2009
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کودکان صفر تا  4سال که کموزنی دارند؛ درصد کودکان صفر ترا  4سرال کره کوتراه قرد
هستند؛ درصد کودکان صفر تا  4سال که تلف شده اند)؛  -2سالمت (درصد کودکان  2تا
 4سال که ایمن سازی را به طورکام دریافت کرده انرد)؛ -3سررپناه؛  -4آت و ب داشرت؛
 -5کار (درصد کودکان  5تا  14سادی که برای کارفرما کار می کنند)؛  -6فراغت (درصرد
کودکان صفر تا  4سادی که اسبات بازی ندارند؛ درصد کودکان صفر تا  4سال که حرداق
یك کتات کودکانه یا تصویری ندارند).
اسمیت و الوز ( 1)2012در مقادهای با عنوان «اندازهگیری فقر کود  :پیشن اد بررای
سن ش ب تر فقر کود » ،عنوان می کنند که برای پایان دادن به فقرر کرود بره در
چگونگی بیکاری ،بدهی ،مسکن نامناسب ،بی ثباتی خانواده و بسیاری از عوام دیگر کره
روی شرایط و فرصت های زندگی کودکان تأثیر می گذارد ،نیاز داریم .از جمله ابعادی کره
می توان در این ارتبراط در نظرر گرفرت ،درآمرد و محرومیرت مرادی ،بردهی غیرر قابر
مدیریت ،مسکن نامناسب ،سطح م ارت واددین ،دستیابی به آمروز برا کیفیرت ،ثبرات
خانواده و سالمت واددین است .بر این اساس ،کودکان در خانواده های کم درآمرد نسربت
به همساالن خود ،اعتماد به نفس پایین تری دارند .بدهی غیر قاب مردیریت ،بره وضرو
خطر محرومیت مادی و فروپاشی خانواده را افزایش می دهد که هر دو ،اثرات منفی روی
فرصت زندگی کودکان دارد .افرادی که در مناط محرو زندگی می کنند ،بهطرور قابر
مالحظه ای موفقیت های آموزشی ،نرخ اشتغال و سطح ثروت پایین ترری دارنرد و ایرن در
هر دو مناط ش ری و روستایی دیده میشرود .سرطو پرایین دسرتاوردهای آموزشری،
احتمال درگیر شدن در فعادیت های م رمانه را افزایش می دهد و کودکانی کره شکسرت
خانوادگی را ت ربره مری کننرد ،بره احتمرال بیشرتری فقرر درآمردی ،ضرعف اقتصرادی،
اجتماعی ،بیماریهای جسمی و مشکالت رفتاری را ت ربه میکنند.
 .4روش انجام محاسبا و برآورد مدل

این پژوهش در صدد محاسبه نرخ فقر کودکان شر ر ت رران در دو بعرد اشرتغال ،اوقرات
فراغت و شناسایی م مترین عوام اثرگذار بر فقر کودکان است .جامعه آمراری کودکران
(افراد زیر  18سال) ش ر ت ران میباشد .ش رداری ت ران در "طر سرن ش عردادت در
ش ر" برای سال  ،1390اطالعاتی پیرامون زندگی  30هرزار خرانوار شر ری ( 118هرزار
نفر) در مناط  22گانه ش ر ت رران جمرعآوری کررده ،واحرد آمراری در ایرن پرژوهش،
)1. Smith and Laws (2012
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کود است و بنابراین ،نمونه ،شام  24هزار کود زیر  18سال استخراش شده از ایرن
دادهها میباشد .در جدول زیر اطالعات کمی نمونه ارائه شده است.
جدول  .1تعداد و درصد کودکان زیر  18سال به تفکیك نواحی ش ر ت ران1390-

شمال

تعداد

پسر

درصد

1790

51/59

1667

2346

52/2

2154

جنوت

3545

غرت

2177

52/36

12353

51/4

شرش

مرکز
ک

تعداد

2495

50/4

50/3

دختر

درصد

تعداد

ک

48/41

3457

100

47/8

4500

100

4881

100

3441

49/6

2002

47/64

4179

11650

48/6

24003

2386

درصد

49/7

6986

منبع :استخراش شده از دادههای طر سن ش عدادت در ش ر.

100
100
100

بعد از استخراش نمونه ،در محیط نر افزاری  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 12ابتردا برا اسرتفاده از شراخص
سرشمار فقر ،نرخ فقر کودکان به تفکیك برای منراط  22گانره و نرواحی  5گانره شر ر
ت ران محاسبه ،و بعد از شناسایی کودکان فقیر در هر بعد ،با تخمرین مردل الجیرت بره
بررسی تأثیر متغیرهای تحصیالت ،اشرتغال ،سرن و جنسریت سرپرسرت خرانوار ،وجرود
ناامنی غذایی ،فرد معلول و معتاد در خانوار و تأثیر محر سرکونت جغرافیرایی (شرمال،
جنوت ،شرش ،غرت و مرکز ش ر ت رران) ،برر احتمرال فقیرر شردن کرود در هرر بعرد
پرداخته شده ،و پس از تخمین مدل الجیت و محاسربه اثررات ن رایی آزمرون هاسرمر-
دمشو 1به عنوان آزمون نیکویی براز ان ا شده است.
 .1-4نقشه شهر تهران

همانطور که در قسمت قبلی ذکر شد ،محاسبات به تفکیك نواحی و مناط ش ر ت رران
ان ا شده است .ش ر ت ران که از بزرگتررین شر رهای جنروت غربری آسریا و بیسرت و
یکمین ش ر بزر دنیا می باشد .در تقسیم بندی جغرافیایی ،از  5ناحیه مشرتم برر 22
منطقه تشکی شده است .در نقشه ارائه شده این تقسیمبندی مشاهده میشود.
1. Hosmer-Lemeshow
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شکل  .4نقشه ش ر ت ران
منبع :ت یه شده از نقشه ش ر ت ران در سایت ش رداری.

 .2-4شاخصهای اندازهگیری فقر

بررسی وضعیت فقر با استفاده از شاخص نسبت سرشرمار فقرر ،بسریار رایر اسرت .ایرن
1
شاخص از م موعه شاخصهای فقر  FGTاست و در زمره متداولترین شاخصهای فقرر
به شمار میرود (فوستر و همکاران  2.)2010در این پژوهش نیز برای محاسبه نررخ فقرر
کودکان از این شاخص استفاده شده است.
شاخصهای فقر  FGTبه صورت زیر بیان شده است:
𝑞𝑞
1
𝛼𝛼 𝑖𝑖𝑥𝑥 𝑧𝑧 −
( ∑
)
𝑧𝑧
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 :تعداد ک کودکان یا افراد نمونه مورد مطادعه؛
𝑞𝑞 :تعداد کودکان فقیر؛
𝑧𝑧 :خط فقر نماگر یا بعد مورد مطادعه؛
𝑖𝑖𝑥𝑥  :میزان ب رهمندی فرد 𝑖𝑖 ا از نماگر یا بعد؛

= )𝛼𝛼(𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

1. Foster-Greer-Thorback
2. Foster, et. al.
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𝛼𝛼 پارامتری است که با توجه به مقدار آن ،میتوان هر یك از شاخصهرای فقرر FGT

را تعیین نمود .چنانچه مقدار پارامتر 𝛼𝛼 برابر صفر باشد ،شاخص نسبت سرشمار فقرر بره
دست میآید که این شاخص ،درصد خانوارها یا افراد فقیرر را نشران مریدهرد .چنانچره
مقدار این پارامتر برابر یك باشد ،شاخص نسبت شکا فقر به دست میآید و اگرر برابرر
دو باشد ،دیگر شاخص فقر  FGTیعنی شدت فقر به دست میآید.

 .3-4مدل الجی

در این پژوهش ،به منظور تعیین عوام مؤثر بر احتمرال فقیرر شردن کرود  ،از ادگروی
اقتصاد سن ی انتخات دوتایی یعنی ادگویی با متغیر وابسته دوتایی ،استفاده شرده و درذا
متغیر وابسته یك متغیر موهومی است که مقدار صفر یا یك بره خرود مریگیررد .بررای
چنین مواردی ،میتوان مدل احتمال زیر را معرفی کرد:
)𝛽𝛽 𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋𝑖𝑖 ) = 𝐹𝐹(𝑋𝑋𝑖𝑖 ,
)𝛽𝛽 𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 0|𝑋𝑋𝑖𝑖 ) = 1 − 𝐹𝐹(𝑋𝑋𝑖𝑖 ,
′
=𝑖𝑖𝑋𝑋  ،م موعه عواملی است که احتمرال وقروع 𝑌𝑌 وابسرته بره
بردار ] 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑋𝑋 [1 𝑋𝑋2𝑖𝑖 … .

آن ا میباشد β .نیز ضرایب مربوط به تأثیر گذاری  X iرا نشان میدهد.
بهطور کلی ،برای )𝛽𝛽  𝐹𝐹(𝑋𝑋𝑖𝑖 ,توابع مختلفری وجرود دارد ،بره عنروان نمونره ،در مردل
احتمال خطی برای )𝛽𝛽  𝐹𝐹(𝑋𝑋𝑖𝑖 ,یك معادده خطری تعریرف مریشرود؛ امرا وجرود مشرک
ناهمسانی واریانس ،نرمال نبودن توزیع جمله اخالل ،احتمال پیشبینی مقرادیری خرارش
از محدوده صفر و یك برای متغیر وابسته و همچنین پایین بودن  𝑅𝑅2در ادگوی احتمرال
خطی ،استفاده از این مدل را محدود نموده است .این مشکالت موجب شده که اسرتفاده
از مدل الجیت ج ت این نوع تخمینهایی که دارای متغیرهای وابسته کیفی برا مقرادیر
صفر و یك میباشند ،مورد توجه محققان قرار گیرد (مارو و ترافادیس .1)2011
در مدل الجیت ،از تابع توزیع الجستیك استفاده میشرود .بررای متغیرر تصرادفی 𝑍𝑍
تابع توزیع الجستیك به صورت زیر میباشد:
1
𝑧𝑧 𝑒𝑒
=
𝑧𝑧 𝑒𝑒𝑧𝑧1 + 𝑒𝑒 −𝑧𝑧 1 +
𝑒𝑒
𝑒𝑒 𝑔𝑔(𝑍𝑍) = 𝐺𝐺 ′ (𝑍𝑍) = (1+و
و تررابع چگررادی آن ،برره صررورت ))𝑍𝑍(𝐺𝐺 𝑧𝑧 )2 = 𝐺𝐺(𝑍𝑍)(1 −

= )𝑍𝑍(𝐺𝐺

احتمال آنکه  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1باشد ،برابر است با:

1. Maalouf & Trafalis.
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1
𝛽𝛽𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑋𝑋′
=
𝛽𝛽𝑖𝑖1 + 𝑒𝑒 −𝑋𝑋′𝑖𝑖𝛽𝛽 1 + 𝑒𝑒 𝑋𝑋′

آنکه  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 0باشد برابر است با:

1
𝛽𝛽𝑖𝑖1 + 𝑒𝑒 𝑋𝑋′

= )𝛽𝛽 𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1|𝑋𝑋𝑖𝑖′ ) = 𝐺𝐺(𝑋𝑋𝑖𝑖′

= ) 𝑖𝑖𝑋𝑋|𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 0|𝑋𝑋𝑖𝑖 ) = 1 − 𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1

برای تخمین 𝛽𝛽 ،تابع درستنمایی را تشکی و برای سرادگی )𝛽𝛽  𝐺𝐺(𝑋𝑋𝑖𝑖′را برا 𝑖𝑖𝐺𝐺 نشران
میدهیم:
𝑛𝑛

دگاریتم تابع درستنمایی عبارت است از:

𝑖𝑖𝑌𝑌𝐿𝐿(𝛽𝛽) = ∏ 𝐺𝐺𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖 (1 − 𝐺𝐺𝑖𝑖 )1−
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

]) 𝑖𝑖𝐺𝐺 ln 𝐿𝐿(𝛽𝛽) = ∑[ 𝑌𝑌𝑖𝑖 ln𝐺𝐺𝑖𝑖 + (1 − 𝑌𝑌𝑖𝑖 )ln(1 −
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

) 𝛽𝛽𝑖𝑖= ∑[ − 𝑌𝑌𝑖𝑖 ln (1 + 𝑒𝑒 −𝑋𝑋′𝑖𝑖𝛽𝛽 ) + (1 − 𝑌𝑌𝑖𝑖 )ln (1 + 𝑒𝑒 −𝑋𝑋′
𝑖𝑖=1

تخمین زننده حداکثر درستنمایی در مدل الجیرت ،از حر معاددره زیرر بره دسرت
میآید:
𝑔𝑔

− (1 − 𝑌𝑌𝑖𝑖 ) 1−𝐺𝐺𝑖𝑖 } 𝑋𝑋𝑖𝑖 = 0
𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑔𝑔
𝑖𝑖𝐺𝐺

𝑖𝑖𝑌𝑌{ ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1

از آن ایی که ) 𝑖𝑖𝐺𝐺  𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝐺𝐺𝑖𝑖 (1 −دذا معادده باال را به صورت زیر مینویسیم:
معادده به صورت زیر ساده میشود:

𝑛𝑛

∑[𝑌𝑌𝑖𝑖 (1 − 𝐺𝐺𝑖𝑖 ) − (1 − 𝑌𝑌𝑖𝑖 )𝐺𝐺𝑖𝑖 ]𝑋𝑋𝑖𝑖 = 0
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

∑[ 𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝐺𝐺(𝑋𝑋𝑖𝑖′ 𝛽𝛽)]𝑋𝑋𝑖𝑖 = 0
𝑖𝑖=1

یا

𝑛𝑛

∑( 𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝑖𝑖 )𝑋𝑋𝑖𝑖 = 0
𝑖𝑖=1

)𝛽𝛽  𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝐺𝐺(𝑋𝑋𝑖𝑖′مشابه خطاها است ) 𝑖𝑖𝑒𝑒( و دذا معادده فوش مشرابه معرادالت نرمرال در
رو  olsاست (سوری .)1394
برای محاسبه اثرات ن ایی  Xبر  Yبه صورت زیر عم میشود:

) ̂𝛽𝛽 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1) 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑋𝑋𝑖𝑖′ 𝛽𝛽̂ ) 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑋𝑋𝑖𝑖′ 𝛽𝛽̂ ) 𝑑𝑑(𝑋𝑋𝑖𝑖′
=
=
̂𝛽𝛽) ̂𝛽𝛽 = 𝑔𝑔(𝑋𝑋𝑖𝑖′
̂ ′
𝑖𝑖𝑋𝑋𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑋𝑋𝑑𝑑
𝑋𝑋𝑑𝑑
) 𝛽𝛽 𝑖𝑖𝑋𝑋(𝑑𝑑
𝑖𝑖
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معموالً اثرات ن ایی  Xبر  Yرا به ازای متوسط 𝑖𝑖𝑋𝑋 ها حسات میکنند:

)𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖 = 1
= 𝑔𝑔(𝛽𝛽̂1 + 𝛽𝛽̂2 𝑋𝑋2
𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
̂𝛽𝛽) 𝑘𝑘𝑋𝑋 𝑘𝑘̂𝛽𝛽 ⋯ +

 .4-4متغیرهای توضیحی به کار برده شده در تخمین مدل

در متغیرهای توضیحی مورد بررسی ،برای متغیر تحصیالت سرپرست ،سه گروه بیسرواد،
زیرر دیررپلم و دانشرگاهی در نظررر گرفترره شرده اسررت؛ در اینگونرره متغیرهرا کرره حادررت
دستهبندی دارند ،یك حادت به عنروان نقطره مرجرع در نظرر گرفتره مریشرود .در ایرن
پژوهش ،برای متغیر تحصیالت سرپرست ،سطح سواد دانشگاهی و برای متغیرر سرکونت
در نواحی ت ران ،مرکز ش ر به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفته شرده اسرت .متغیرهرای
مورد مطادعه به شر ذی استeducation _2) :؛ اگر سرپرست بیسواد باشد1 :؛ در غیرر
این صورتeducation_3( ،)0 :؛ تحصیالت سرپرست زیر دیرپلم باشرد1 :؛ در غیرر ایرن
صورت employ_1) ،)0 :؛ اگر سرپرست خانوار شاغ باشد1 :؛ در غیر این صرورت،)0 :
( ageسن سرپرست (سال))addiction_1) ،؛ اگرر فررد معتراد در خرانوار وجرود دارد1 :؛
درغیر این صورتdisable_1) ،)0:؛ اگر فرد معلول در خانوار وجود دارد1 :؛ در غیرر ایرن
صورتsex_1( ،)0 :؛ اگر خانوار زن سرپرست باشد1 :؛ در غیر این صورتfood_1( ،)0 :؛
اگر ناامنی غذایی در خانوار وجود دارد1 :؛ در غیر این صورتnorth( ،)0 :؛ ساکن شرمال
ش ر ت ران1 :؛ در غیر این صورتsouth( ،)0 :؛ ساکن جنوت ش ر ت ران1 :؛ در غیر ایرن
صورتeast( ،)0 :؛ ساکن شرش ت ران1 :؛ در غیر ایرن صرورتwest( ،)0 :؛ سراکن غررت
ش ر ت ران1 :؛ در غیر این صورت.)0 :
 .5نتایج محاسبا و تخمین مدل

 .5-1اشتغال

در این پژوهش برای بررسی وضعیت اشتغال کودکان ،درصد کودکان  6تا  18سرادی کره
شاغ هستند و همچنین کودکران  6ترا  18سرادی کره بیکرار هسرتند ،امرا دنبرال کرار
میگردند و یا شاغ یا جویای کار هستند ،به تفکیك برای نواحی و مناط شر ر ت رران
محاسبه شده و کلیه اعداد ارائه شده در جدولها ،به درصد است.
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جدول  .2وضعیت اشتغال کودکان  6تا  18سال به تفکیك نواحی ش ر ت ران1390 -

منبع :یافتههای پژوهش

بیشترین نرخ اشتغال در جنوت ت ران با  1/99درصد و کمترین آن ،مربوط به غررت
ش ر ت ران با  0/75درصد است 1/43 .درصد از کودکان  6تا  18سال ک شر ر ت رران،
شاغ هستند که  83/91درصد آن ا پسر و  16/09درصد دختر هسرتند .بیشرترین نررخ
جویای کار بودن در شمال ت ران با  5/84درصد و کمترین آن برای جنوت با  4/3درصد
است .این نرخ در ک ش ر ت ران  4/86درصد میباشد ،بیشترین نرخ شراغ یرا جویرای
کار بودن در شرش ت ران با  7/16درصد و در ک ش ر ت ران  6/29درصد است.
جدول  .3نرخ اشتغال کودکان  6تا  18سال به تفکیك مناط ش ر ت ران1390 -

منبع :یافتههای پژوهش

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 27 /

بنا بر یافتههای جدول فوش ،بیشترین نرخ اشتغال کودکان مربوط بره منطقره  15برا
 3/46درصد است که  76/32درصد این کودکان پسر و  23/68درصد دختر هستند.
جدول  .4وضعیت اشتغال کودکان  6تا  18سال به تفکیك مناط ش ر ت ران1390-

منبع :یافتههای پژوهش

بیشترین نرخ جویای کار بودن ،در منطقه  13با  7/73درصد و کمترین برای منطقره
 22با  1/38درصد ،بیشترین نرخ شاغ یرا جویرای کرار برودن ،در منطقره  12برا 9/93
درصد است و کمترین نرخ برای منطقه  22با  1/66درصد اسرت .نترای در نمرودار زیرر
قاب مشاهده است.

نمودار  .1وضعیت اشتغال کودکان  6تا  18سال به تفکیك مناط  22گانه ش ر ت ران1390 -
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جدول  .5نتای تخمین مدل الجیت در بعد اشتغال

منبع :یافتههای پژوهش

یافتههای حاص از تخمین مدل نشان میدهد ضرایب مربوط بره وضرعیت تحصریلی
سرپرست خانوار در دو سطح بیسوادی و زیر دیپلم ،سن سرپرسرت خرانوار ،سرکونت در
جنوت و شرش ش ر ت ران در سطح اطمینان  95درصد و ضریب ناامنی غذایی در سرطح
اطمینان  90درصد معنیدار هستند ،سایر ضرایب بیمعنی هستند .نتای بره شرر زیرر
ارائه میشود:

 با کاهش سالهرای آمروز سرپرسرت خرانوار ،احتمرال اشرتغال کودکران
افزایش مییابد؛ به طوری که بیسواد بودن تحصیالت سرپرسرت نسربت بره
تحصیالت دانشگاهی؛ احتمال اشتغال کودکران را  4درصرد افرزایش و زیرر
دیپلم بودن تحصیالت سرپرست نسبت به تحصریالت دانشرگاهی؛ احتمرال
اشتغال کودکان را 0/5درصد افزایش میدهد.

 وجود ناامنی غذایی در خانوار ،احتمال اشتغال کودکان را 0/2درصد افزایش
میدهد.

 به ازای هر یك سال افزایش سن سرپرست خانوار ،احتمال اشتغال کودکران
0/02درصد افزایش مییابد.
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 سکونت در جنوت ش ر ت ران نسربت بره سرکونت در مرکرز شر ر ت رران،
احتمال اشتغال کودکان را 0/5درصد افزایش میدهد.

 سکونت در شرش ت ران نسبت به سکونت در مرکز شر ر ،احتمرال اشرتغال
کودکان را 0/6درصد افزایش میدهد.

 احتمال مربوط به آزمون نیکویی براز  ،نشان میدهد که مدل مورد تأییرد
و نتای قابلیت اتکا را دارند.

 .5-2اوقا فرات

در این بعد ،دو شاخص متوسط هزینه ماهانه خدمات فرهنگی -تفریحی و کتات کرود
در نظر گرفته شده ،و ابتدا متوسط هزینه ماهانه خدمات فرهنگی تفریحی برای کودکران
محاسبه شده ،برای شاخص کتات کود با تعریف آسرتانه  4جلرد کترات غیرر درسری،
درصد کودکان زیر  6سادی که کمتر از  4جلد کتات غیرر درسری دارنرد ،محاسربه شرده
است.
جدول  .6متوسط هزینه ماهانه خدمات فرهنگی -تفریحی کودکان
به تفکیك نواحی ش ر ت ران1390 -

منبع :یافتههای پژوهش

بنا بر یافتهها ،هر کود در شمال ش ر به طور متوسط ماهانه  27234تومران و هرر
کود در جنوت ش ر به طور متوسط ماهانره  4781تومران هزینره خردمات فرهنگری-
تفریحی دارند که به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار هزینه خدمات فرهنگی -تفریحری
در بین نواحی است .هر کود در ش ر ت ران به طور متوسط ماهانه  8254تومان هزینه
خدمات فرهنگی -تفریحی دارد.
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جدول  .7متوسط هزینه ماهانه فرهنگی تفریحی کودکان به تفکیك مناط ش ر ت ران1390 -
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نتای نشران مریدهرد هرر کرود سراکن در منطقره  1ت رران برا متوسرط هزینره
ماهانه 74120تومان باالترین هزینه خدمات فرهنگری -تفریحری را در برین  22منطقره
دارد ،در حادی که هر کود در منطقه  17ش ر ت ران با داشتن متوسرط هزینره ماهانره
 2457تومان کمترین هزینه خدمات فرهنگی -تفریحری را دارد .صرد  75ا متوسرط
هزینه خدمات فرهنگی -تفریحی منطقه  17ت ران ،صفر است ،در حادی کره مقردار ایرن
صد در منطقه  1ش ر ت ران  23333تومان میباشد.
در ادامه ،نرخ فقر فراغتی کودکان مربروط بره شراخص کترات غیرر درسری و سرپس
تخمین مدل الجیت برای این شاخص ارائه شده است.
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جدول  .8نرخ فقر فراغتی کودکان زیر  6سال ش ر ت ران1390 -

منبع :یافتههای پژوهش.

بیشترین نرخ فقر فراغتی با  26/76درصد در شررش ت رران و کمتررین نررخ فقرر در
شمال ت ران با  6/72درصد است .همچنین  13/51درصد از کودکران زیرر  6سرال کر
ش ر ت ران کمتر از  4جلد کتات غیر درسی دارند که  51/36درصد این کودکان پسرر و
 48/64درصد دختر هستند.
جدول  .9نرخ فقر فراغتی کودکان زیر  6سال به تفکیك مناط  22گانه ش ر ت ران1390-

منبع :یافتههای پژوهش

کودکان زیر  6سال منطقه  15با نرخ فقر  57/11درصرد بیشرترین محرومیرت را در
این شاخص دارند و کمترین میزان محرومیت ،متعل بره منطقره  3برا نررخ فقرر 3/98
درصد است .نتای در نمودار  2مشاهده میشود.
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نمودار  .2فقر فراغتی کودکان زیر  6سال به تفکیك مناط  22گانه ش ر ت ران1390-
جدول .10نتای تخمین مدل الجیت در بعد فراغت

منبع :یافتههای پژوهش

بنا بر یافتههای حاص از تخمین مدل ضرایب مربوط به تحصیالت و سن سرپرسرت،
معلودیت و ناامنی غذایی در خانوار ،سرکونت در شررش ت رران در سرطح اطمینران  95و
ضرایب وضعیت اشتغال سرپرست خانوار و وجود فرد معتاد در خانوار در سطح اطمینران
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 90درصد معنیدار هستند .ضرایب مربوط بره جنسریت سرپرسرت خرانوار ،سرکونت در
شمال ،جنوت و غرت ش ر ت ران معنیدار نیستند ،تفسیر نتای به شر زیر است:

 با کاهش سالهای آموز سرپرست خانوار ،احتمال فقرر فراغتری کودکران
افزایش می یابد .بیسرواد برودن سرپرسرت خرانوار نسربت بره سرطح سرواد
دانشگاهی ،احتمال فقر فراغتی کودکران را  50درصرد افرزایش و زیرردیپلم
بودن تحصیالت سرپرست نسبت بره تحصریالت دانشرگاهی ،احتمرال فقرر
فراغتی کودکان را  15درصد افزایش میدهد.

 اگر سرپرست خانوار بیکار باشرد ،احتمرال فقرر فراغتری کودکران  8درصرد
افزایش مییابد.

 اگر فرد معلول در خانوار وجود داشته باشد ،احتمال فقر فراغتی کودکران 8
درصد افزایش مییابد.

 وجود فرد معتراد در خرانوار ،احتمرال فقرر فراغتری کودکران را  11درصرد
افزایش میدهد.

 وجود ناامنی غذایی در خانوار ،احتمرال فقرر فراغتری کودکران را  5درصرد
افزایش میدهد.

 به ازای هر یك سال افزایش سن سرپرسرت خرانوار ،احتمرال فقرر فراغتری
کودکان  ./5درصد کاهش مییابد.
 سکونت در شرش ش ر ت ران نسبت به سکونت در مرکز ش ر ،احتمرال فقرر
فراغتی کودکان را  18درصد افزایش میدهد.

 احتمال مربوط به آزمون نیکویی براز  ،نشان میدهد که مدل مورد تأییرد
و نتای قابلیت اتکا را دارند.
 .6نتیجهگیری

بنا بر یافتههای این پژوهش ،بیشترین نرخ اشتغال کودکان در بین نرواحی شر ر ت رران
مربوط به جنوت ت ران ( 1/99درصد) است ،منطقه  3/46( 15درصد) بیشرترین درصرد
کودکان شراغ را در برین  22منطقره دارد .اکثرر ایرن کودکران شراغ  ،پسرر هسرتند.
محرومیت آموزشی و افزایش سن سرپرست خرانوار ،وجرود نراامنی غرذایی ،سرکونت در
جنوت و شرش ش ر ت ران ،از م مترین عوام ای اد اشتغال کودکان هستند.
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بر اساس نتای  ،هر کود زیر  18سال در جنوت ش ر ت ران ،ماهانره  4781تومران
هزینه فرهنگی -تفریحری دارد و منطقره  17برا  2457تومران کمتررین هزینره ماهانره
فرهنگی -تفریحی را در بین مناط دارد.
در شاخص کتات غیر درسی برای کودکان زیر  6سال ،کودکان شرش ت رران (26/76
درصد) و در بین مناط نیز منطقه  57/11( 15درصرد) بیشرترین محرومیرت را دارنرد.
محرومیت آموزشی و بیکار بودن سرپرست خانوار ،وجود فرد معتاد ،فرد معلول و نراامنی
غذایی در خانوار و سکونت در شرش ش ر ت ران ،از م مترین عوامر ای راد فقرر فراغتری
هستند.
به طورکلی ،کودکان جنوت ت ران و مناط  15و  17بیشرترین نررخ اشرتغال و فقرر
فراغتی را دارند .بنابراین به مسئوالن توصیه میشود ،سیاستهای فقرزدایی را با تمرکرز
بر این مناط طراحی کنند.
با توجه به یافتههای به دست آمده مبنی بر محرومیت کودکان ش ر ت ران ،میتروان
نتی ه گرفت که به ندرت به کودکان و حقوش آن ا در طر و اجررای سیاسرتهرا توجره
شده است .این بیتوج ی به حقوش کودکان در حادی است کره محرومیرت کودکران ،نره
تن ا آن ا را با دشواریهای گوناگون مواجه میکند ،بلکه این وضرعیت اسرفنا در دوران
بزرگسادی آن ا نیز ادامه مرییابرد .کودکران امرروز ،جامعره بزرگسرال آینرده را تشرکی
میدهند و بنابراین ،ضروری است که دودت به عنوان مسئول تأمین حقوش اودیه افراد ،به
حقوش کودکان محرو توجه نماید تا منافع آن با داشرتن جامعرهای سرادم ،در آینردهای
نزدیك نصیب جامعه و همه اعضای آن شود و از هزینههای فزاینرده مبرارزه برا عروارض
نادیده گرفتن حقوش کودکان به شدت کاسته شود .الزمه ایرن اقردا آن اسرت کره فقرر
کودکان به عنوان پدیدهای منحصر به فرد پذیرفته شود و اقدامات مربوط به آن مسرتقیم
و جامع باشد تا با رفع فقر کودکان ،ب ترین فرصت برای شکستن چرخه فقرر نیرز ای راد
شود.
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