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Estimation and Analysis of Gender-Specific  
Labor Demand Functions in Iran

Abstract        Despite the low participation rate of women in the labor 
market, the unemployment rate of women has increased significantly and 
has exceeded the unemployment rate of men in the last three decades. 
This paper focuses on the factors which affect labor demand considering 
gender using the data for the period 1986-2017. Based on the Multiple- 
Equation Generalized Method of Moments estimator, the results  
demonstrate that non-oil GDP has a positive and significant, and  
relative wages, capital-labor ratio, and labor costs–capital costs  
ratio have a negative and significant impact on labor demand by gender. 
The results of model estimation show that the speed of labor adjustment  
toward the desired level for female labor is slower compared to male 
labor. Furthermore, it is denoted that non-oil GDP affects labor demand 
positively with more impact on the female labor force. Other findings  
indicate that in the Iran’s labor market, male and female labors are  
substitutes hence, policies like wage subsidies for employing female  
labor force can stimulate female labor demand in a positive and significant  
way. On the other hand, as it is found that labor and capital are  
substitutes, policies that make labor more costly than capital may result 
in employment reduction. Finally, the technological progress that arises 
from increases in capital per capita has a negative and significant effect 
on both the female and male labor force.
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در  با  کار  نیروی  تقاضای  توابع  تحلیل  و  برآورد 
نظرگرفتن تفاوت جنسیت در ایران

پذيرش: 1400/11/11د     ريافت: 1400/07/05

چکيده: در سه دهه اخیر، به رغم پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان، نرخ بیکاری 
زنان افزایش قابل مالحظه ای یافته و از نرخ بیکاری مردان فزونی گرفته است. در پژوهش 
حاضر، عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار برحسب جنسیت )زنان و مردان( شناسایی شده 
است. نتایج برآورد الگوی پویا با استفاده از داده های آماری سال های 1396-1365 به روش 
گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر 
مثبت و معنادار و دستمزدهای نسبی، هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه، و سرمایه سرانه 
اثر منفی و معنادار بر تقاضای نیروی کار برحسب جنسیت دارند. نتایج حاصل از برآورد الگو 
نشان می دهد که سرعت تعدیل نیروی کار به سمت سطح مطلوب برای نیروی کار زن کندتر 
از نیروی کار مرد است. نتایج برآورد الگو نشانگر آن است که اثر مثبت تولید ناخالص داخلی 
غیرنفتی بر تقاضای نیروی کار زنان بیش تر از مردان است. بنابراین در شرایط رکودی، زنان 
نسبت به مردان فرصت های شغلی بیش تری را از دست می دهند. یافته دیگر آن که، نیروی 
کار زن و مرد جانشین هستند و در نتیجه، اجرای سیاست های یارانه دستمزد و معافیت 
حق بیمه سهم کارفرما برای استخدام زنان تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار زن 
دارد. همچنین، نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و اجرای سیاست هایی که به افزایش 
هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه منجر شود، به کاهش اشتغال منتهی می شود. در نهایت، 
پیشرفت فناوری از طریق افزایش سرمایه سرانه اثر منفی قابل توجهی بر اشتغال نیروی کار 

زن و مرد دارد.

کليدواژهها: تقاضای نیروی کار پویا، هزینه های تعدیل، سرمایه بری، پیشرفت فناوری، 
روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای. 
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مقدمه

یکی از چالش های مهم بازار کار ایران، مربوط به تفاوت زیاد بین نرخ بیکاری زنان و مردان به رغم 
پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 
13961، نرخ بیکاری زنان در این سال حدود 19/8 درصد و برای مردان 10/2 درصد بوده است، یعنی 

نرخ بیکاری زنان حدود 94 درصد باالتر از نرخ بیکاری مردان است. گفتنی است که نرخ مشارکت مردان 
و زنان در این سال به ترتیب حدود 64/5 درصد و 16 درصد بوده است که به وضوح نشان می دهد اختالف 
زیاد در نرخ بیکاری برحسب جنسیت به دلیل باال بودن نرخ مشارکت زنان و زیاد بودن فشار عرضه 
نیروی کار نیست و در واقع، فرصت های نابرابر اشتغال دلیل آن است و مشکل در طرف تقاضای بازار کار 
است. اگر نرخ مشارکت زنان ایرانی در حد میانگین جهانی می بود، نرخ بیکاری آن ها به مراتب باالتر از 
رقم ذکرشده قرار می داشت. بنابراین، یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد مربوط به باال بودن 
نرخ بیکاری زنان به رغم پایین بودن نرخ مشارکت آن ها نسبت به مردان است و شناسایی راهکارهایی 
که بتواند تقاضا را برای نیروی کار زن افزایش دهد، از اهمیت زیادی برخوردار است. از منظر دیگر، با 
توجه به پایین تر بودن نرخ مشارکت زنان و باالتر بودن نرخ بیکاری آن ها می توان به ناهمگنی نیروی 
کار برحسب جنسیت در بازار کار ایران پی برد و برای کاهش فاصله نرخ بیکاری برحسب جنسیت به 
سیاست های ویژه با رویکرد جنسیتی در بازار کار نیاز است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های اقتصاد 
کالن به تنهایی جوابگوی نیازهای بازار کار نیست. خاطر نشان می سازد که سیاست های اقتصاد کالِن 
مشوق رشد اقتصادی ممکن است به ایجاد اشتغال گسترده برای مردان منجر شود، ولی اشتغال چندان 
زیادی برای زنان ایجاد ننماید. نکته دیگر آن که ممکن است در برخی از دوره ها به رغم مثبت بودن رشد 

اقتصادی، اشتغال افزایش نیابد و اقتصاد کشور با پدیده »رشد بدون اشتغال2« مواجه شود.
سیاستگذاری بازار کار در ایران با محدودیت مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط سیاست های 
اقتصاد کالن موثر بر بازار کار و سیاست های فعال بازار کار مواجه است. برخی از مطالعات تجربی بر این 
موضوع اذعان می کنند که حتی با تحقق اهداف خوشبینانه در مورد نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم 
توسعه، امکان تحقق کامل اهداف اشتغال وجود ندارد و برای تحقق کامل آن به اجرای سیاست های فعال 
بازار کار نیاز است )امینی، 1397(. از منظر دیگر، به تفاوت تاثیرپذیری اشتغال زنان از رونق و رکود در 
مقایسه با اشتغال نیروی کار مردان کم تر پرداخته شده و سیاستگذار درک روشنی از ضرورت اجرای 

1. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ـ سال 1396
2 .Jobless Growth
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سیاست های فعال بازار کار برای حمایت بیش تر و ویژه از اشتغال زنان در شرایط رکود نداشته است. از این رو، 
فاصله بین نرخ بیکاری این دو گروه از نیروی کار کم تر نخواهد شد. افزون بر این، به دلیل کمبود مطالعات 
تجربی در خصوص رابطه جانشینی یا مکملی بین نیروی کار زن و مرد، در خصوص اطمینان از اثربخشی 
اجرای سیاست های حمایتی از اشتغال زنان ابهام وجود دارد. همچنین، به دلیل نامعلوم بودن رابطه جانشینی 
یا مکملی بین کار و سرمایه، در خصوص اثرات سیاست پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی بر اشتغال نیز 
تردید وجود دارد. پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی اگر به افزایش تعداد بنگاه های جدید و توسعه ظرفیت 
بنگاه های فعلی با فناوری موجود منجر شود، به افزایش اشتغال کمک می کند، ولی اگر به توسعه فناوری و 

جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار منتهی شود، نتیجۀ آن کاهش اشتغال خواهد بود.
نظرگرفتن  در  با  اشتغال  بر  موثر  عوامل  شناسایی  برای  الگوسازی  حاضر،  پژوهش  اصلی  هدف 
تفاوت جنسیت است تا با استفاده از آن ها بتوان توصیه هایی به منظور کاهش فاصله نرخ های بیکاری 
زنان و مردان معرفی کرد. سهم پژوهش حاضر در ارتقای دانش کاربردی سیاستگذاران و برنامه ریزان 
بازار کار این است که به آن ها کمک می کند تا شناخت بهتر و دقیق تری از تفاوت های موجود در 
تاثیرپذیری اشتغال زنان از شرایط رونق و رکود در مقایسه با نیروی کار مرد پیدا کنند و بتوانند به 
ضرورت تغییر در میزان حمایت از اشتغال زنان در شرایط رکود پی ببرند. سهم دیگر این پژوهش، در 
ایجاد این بینش و پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط اقتصاد ایران، آیا اجرای سیاست های 
کاهش هزینه استفاده از نیروی کار زن در مقایسه با هزینه های استفاده از نیروی کار مرد و سرمایه، 
از اثربخشی الزم بر افزایش اشتغال زنان برخوردار است یا خیر؟ نتایج پژوهش حاضر به سیاستگذار 
کمک می کند که به اثرات توسعه فناوری بر اشتغال پی ببرد و سپس بتواند از سیاست های مناسب 

برای کاهش اثرات منفی توسعه فناوری بر اشتغال استفاده نماید. 
سیستم  یک  در  و  نیست  مجزا  هم  از  مردان  و  زنان  کار  نیروی  تقاضای  این که  به  توجه  با 
اقتصادی می بایست مورد بررسی قرار گیرد، پس در پژوهش حاضر از روش گشتاورهای تعمیم یافته 
چندمعادله ای1 استفاده می شود که یکی از سهم های پژوهش حاضر نسبت به مطالعات پیشین است. 
به بیان روشن تر، در مطالعات انجام شده در ایران، تقاضای نیروی کار زن به طور مجزا مورد بررسی قرار 
گرفته، ولی در پژوهش حاضر، برای اولین بار رابطه بین تقاضای نیروی کار زن و مرد به طور سیستمی 
در نظرگرفته شده و امکان مقایسه ضرایب متغیرهای تاثیرگذار بر اشتغال به تفکیک زن و مرد فراهم 

شده است که در کاربردهای سیاستگذاری حائز اهمیت است.

1. Multiple Equation Generalized Method of Moments
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مبانینظریپژوهش

تقاضاینيرویکار

از  است  عبارت  کار  نیروی  تقاضای  کار،  نیروی  با فرض همگنی  اقتصاد خرد،  اولیه  مباحث  در 
رابطه ای که بین نرخ دستمزد )قیمت نیروی کار( و میزان تقاضای نیروی کار وجود دارد که نشان 
این  استخدام کند. در  را  کار  نیروی  از  تعدادی  مایل است چه  نرخ مزد معین،  کارفرما در  می دهد 
تعریف، یک فرض اساسی وجود دارد که مربوط به فرض ثابت بودن سایر عوامل )مانند سطح تولید 
تقاضای  بررسی  برای  کلی،  به طور  است.  فناوری(  و  سرمایه  از  استفاده  هزینه  محصول،  قیمت  یا 
نیروی کار می توان از نظریه های ایستا و پویای تقاضای نیروی کار استفاده نمود. نظریه های ایستای 
تقاضای نیروی کار، وضعیت تقاضای نیروی کار را از سوی کارفرمایان یا بنگاه های اقتصادی بر اساس 
قرار  تجزیه وتحلیل  مورد  معین  زمانی  مقطع  یک  در  هزینه  کمینه سازی  یا  سود  تابع  بیشینه سازی 
از سوی  را طی چند دوره زمانی  نهاده  این  تقاضای  نیروی کار،  تقاضای  پویای  می دهد. نظریه های 
واحدهای تولیدی در نظر می گیرند. در نظریه های پویا، تفاوت بین تقاضای واقعی و مطلوب برای عامل 
کار، به واسطه هزینه های تعدیل و عدم تعدیل مطرح می شود که در ادامه به بررسی رویکردهای مذکور 

.)Amini & Nikbin, 2020( پرداخته می شود

نظریههایایستایتقاضایکار

الف(روشبيشينهکردنسودبنگاه
در ادبیات کالسیک اقتصاد، می توان از بیشینه کردن سود بنگاه برای تعیین تقاضای بنگاه برای 
نیروی کار استفاده کرد )Henderson, 1980(. در نظریۀ رفتار تولیدکننده، عوامل تولید به دو گروه 
سرمایه و نیروي کار تقسیم مي شوند. کارفرما که مدیریت بنگاه اقتصادي را به عهده دارد، با ترکیب 
سرمایه و نیروي کار به تولید محصول مي پردازد. هر یک از عوامل تولید )سرمایه و نیروي کار(، اجرت 
ثابت دریافت مي کند و سود که از مابه التفاوت درآمد کل و هزینۀ کل به دست مي آید، پاداش مدیریت 
و تحمل ریسک کارفرما است. اگر از تابع سود بنگاه نسبت به قیمت های نیروی کار و سرمایه مشتق 
گرفته شود و مساوی صفر قرار داده شود، تابع تقاضای نیروی کار بنگاه به دست می آید که به موجب 
آن تقاضای نیروی کار تابعی از دستمزد، نرخ بهره )قیمت سرمایه(، و قیمت محصول است. تقاضای 



ن...
رفت

رگ
نظ

در 
با 

ار 
ی ک

رو
 نی

ی
ضا

تقا
ع 

واب
ل ت

حلی
و ت

رد 
رآو

ب
ن 

ک بی
 نی

ام
هن

و ب
ی  

مین
ا ا

رض
علی

39

نیروی کار با دستمزد رابطه غیرمستقیم و با قیمت محصول رابطه مستقیم دارد. با توجه به رابطه 
جانشینی یا مکملی بین کار و سرمایه، تقاضای نیروی کار می تواند رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با 

نرخ بهره داشته باشد.

ب(روشکمينهکردنتابعهزینه
این روش به کمینه سازي مخارج بنگاه در یک سطح مشخصي از تولید و قیمت مي پردازد و بر 
اساس لم شفارد1، با مشتق گیري از تابع هزینه نسبت به قیمت هاي نهاده ها، سیستم معادالت تقاضای 
نهاده ها به دست مي آید )Theil, 1900(. به عبارت دیگر، از کمینه سازي کل مخارج نهاده ها نسبت به 
محدودیت فناوری براي ستانده مفروض و قیمت هاي مفروض نهاده ها، توابع تقاضا براي نهاده ها به 
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منفی باشد.

نظریههایپویایتقاضایکار

کاهاک و زیلبربرگ2 )2004(، معتقدند نظریه ایستای تقاضای نیروی کار در رابطه با مسیر تعدیل 
)طول دورۀ زمانی تعدیل( در رسیدن به مقدار بلندمدت نهاده های تولید، هیچ جزئیاتی محکمی ارائه 
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تحرک نیروی کار را که بنگاه های اقتصادی در فرایند تعدیل ساختاری با آن روبه رو هستند، در نظر 
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توصیف هزینه های تعدیل بکار گرفته می شود، مدل پویای تقاضای نیروی کار و راه حل پایدار را تعیین 

.)Cahuc & Zylberberg, 2004( و مشروط می کند

1. Shephard’s Lemma
2. Cahuc & Zylberberg
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هزینههایتعدیلنيرویکار

مخارجی که به بنگاه هنگام تعدیل تعدادی از نیروی کار تحمیل می شود، هزینه های تعدیل نامیده 
می شود. هنگامی که بنگاه تعداد زیادی از نیروی کار خود را اخراج می کند، هزینه های قابل توجهی 
را متحمل می شود که شامل از دست رفتن تجربه و دانش آن نیروی کار در خط تولید بنگاه است. 
از منظر دیگر، هنگامی که اقدام به استخدام نیروی کار جدید می نماید، هزینه های فرایند جذب و 
آموزش نیروی کار جدید نیز به بنگاه تحمیل می گردد. به طور کلی، دو نوع هزینۀ تعدیل وجود دارد: 
هزینه های تعدیل متغیر و هزینه های تعدیل ثابت. هزینۀ تعدیل متغیر، به تعداد نیروی کاری که بنگاه 
استخدام یا اخراج می کند، بستگی دارد. برای مثال، هزینه های آموزش نیروی کار جدید به طور کامل 
بستگی به این دارد که آیا بنگاه یک نفر یا این که ده نفر را استخدام می کند. در مقابل، هزینه های 
تعدیل ثابت به تعداد استخدام و اخراج نیروی کار بستگی ندارد. هزینه هایی که در اثر انجام دادن 
هزینه های اداری کارکنان به بنگاه تحمیل می شود، این جنس از هزینه به تعداد فرم های درخواست 
کار یا تعداد مهرهای اخراج نیروی کار که ممکن است در چارچوب فرایند بنگاه اتفاق بیفتد، بستگی 

.)Borjas, 2006( ندارد

ناهمگنینيرویکار

وقتی بحث ناهمگنی نیروی کار مطرح می شود، منظور این است که ما دست کم با دو نوع نیروی 
کار روبه رو هستیم که با هم تفاوت هایی دارند. این تفاوت ها می تواند مربوط به تفکیک جنسیت باشد 
نیروی کار را به دو گروه زنان و مردان تقسیم بندی می کند. در رویکرد ایستا، بر اساس  که معموالً 
شنلز و فن رینن1 )1999( مدلسازی ها بر مبنای وقوع تغییرات فناوری و اریبی که در سطح مهارت 
نیروی کار اتفاق می افتد، بنا نهاده شده است که در آن سه مورد از عوامل متغیر شامل نیروی کار 
ماهر، نیروی کار غیرماهر، و مواد اولیه و دو نوع از عوامل شبه ثابت شامل سرمایه فیزیکی )K( و سرمایه 
فناورانه )R( در نظرگرفته شده است. همچنین، تابع تولید مشتق شده از تابع هزینه در قالب تابع هزینه 
شبه ثابت ترانسالگ است. در ضمن، رویکرد مطرح شده را می توان برای ناهمگنی نیروی کار برحسب 
جنسیت نیز بکار برد. هنگامی که پیشرفت فناوری به افزایش شدت استفاده از نیروی کار زن منجر 
شود، یک افزایش برون زا در موجودی فناوری )شوک فناوری(، تقاضای بکارگیری نیروی کار زن را 

1. Chennells & Van Reenen
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نسبت به مرد افزایش خواهد داد. به طوری که منحنی تقاضای نیروی کار زن به بیرون انتقال می یابد و 
در نقطه تعادل، هم افزایش در دستمزد نسبی و هم افزایش در سهم اشتغال زنان ایجاد می شود. این 

.)Amini et al., 2013( امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای نسبی نیروی کار زن و مرد می شود
 البته همان طور که پیش تر مطرح شد، رویکرد پژوهش حاضر بر اساس رویکرد پویای تقاضای 
با لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار برحسب جنسیت  ادامه به استخراج آن  کار استوار است که در 

خواهیم پرداخت.

تابعتقاضایپویاینيرویکاربنگاهبراساسناهمگنینيرویکاربرحسبجنسيت

برای استخراج تابع تقاضای نیروی کار، فرض بر آن است که فناوری تولید بنگاه از تابع کاب ـ 
داگالس پیروی می کند: 
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 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
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     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 
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، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 
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  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه
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  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 
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        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

، بردار لگاریتمی متغیرهای برون زاست. اگر فرض شود که 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

در رابطه )8( 
 پیروی کند، در نتیجه، بر اساس متغیرهای قابل مشاهده: 
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 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

چندمتغیره 
)9(

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (1)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 1دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (3)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (4رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (4)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (5)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (6)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (6)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (7رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (7)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

                                        ∑             
  
   ∑          (  

  
)
   

       (
 
 )  

      (
 
 )                               (9)  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

در نهایت، اگر فرض شود که نسبت هزینه های نسبی نیروی کار در طول زمان ثابت است، در این 
 به صورت رابطه )10( خواهد شد: 

5 
 

      (
 
 )                               

 (3)  
مدل برای نیروی کار از نوع  طول زمان ثابت است، در این صورت های نسبی نیروی کار در در نهایت، اگر فرض شود که نسبت هزینه

 خواهد شد:  (61رابطه )به صورت   
                                              (

 
 )        (

 
 )                     

       (61                        )      

های اشتغال، ار، تابعی از وقفهدستمزد است. بنابراین، اشتغال هر نوع نیروی کزا غیر از ، متغیری برون   اشاره است کهبه  نیاز
ه، به بررسی در ادام (.Bresson et al., 1992)و نسبت دستمزدهای انواع نیروی کار به قیمت سرمایه خواهد بود  ،افزودهارزش

 .شود پرداخته می جنسیتحسب نیروی کار با در نظرگرفتن ناهمگنی نیروی کار برمینه تقاضای شده در زمطالعات تجربی انجام

ها در دو دسته جایی شغلی آن ههل زنان در جاببه بررسی تاثیر تاهل یا عدم تا 2111و  6338های  سال ، در(2166) 6هندی
تری به ترک شغل خود نسبت خصوصی تمایل بیشپردازد. نتایج حاکی از آن است که زنان شاغل در مشاغل و دولتی می خصوصی

آمار و اطالعات خانوارها و گیری  از  ، با بهره(2169) 2تلز و همکارانـ  آگایو. دارندزنان شاغل در بخش دولتی، پس از ازدواج به 
ی . آمارها حاکی از ثبات دستمزد نسبکنندمیثیر آزادسازی تجاری بر نیروی کار زنان مکزیکی را بررسی تا، 6331های دهه بنگاه

پایه تجارت،  های صنایع بر ، دگرگونیانجامد. همچنین است که به افزایش دستمزد اسمی زنان میه زنان در کنار افزایش اشتغال آن
مثبت و معناداری با رشد صنعت و  یش داده است. کاهش تعرفه صادراتی نیز رابطۀاافز 2111تا  6331های  دستمزد زنان را در سال

ان را مورد بررسی قرار ، ابعاد جنسیتی آزادسازی تجاری در دو بخش تولید و مصرف پاکست(2113) 9صدیقی میزان نفع زنان دارد.
دهد که آزادسازی تجاری در پاکستان، سهم اشتغال زنان را در مشاغل بدون مهارت افزایش  سازی نشان می نتایج شبیه .دهدمی
آمیز مچنان تغییری در توزیع کار تبعیضدهد، اما ه ها را بیش از مردان افزایش میتر مشاغل دستمزد واقعی آنبیشو در  دهدمی

 علیه زنان رخ نداده است.
 سپسدهند، میقرار  مورد بررسی سال را 61-21 جوان زنان رسمیغیر وضعیت اشتغالابتدا ، (6939تیغ )کریمی موغاری و جهان

و  باال رسمیغیر اشتغال در زنان سهم 6931 سال در که دهد می نشان نتایج .پردازندمیغیررسمی  اشتغال بر ثرمو عوامل توضیح به
امینی دهد.  می کاهش را اشتغال غیررسمی احتمال بودن هلمتا و ،دانشگاهی تحصیالت بودن، شهری است. تربیش مردان به نسبت

. نتایج پردازندمیهای صنعتی ایران  ، به بررسی رابطه اثرات آزادسازی تجاری بر سهم اشتغال زنان در کارگاه(2169) و همکاران
 ست که آزادسازی تجاری، فرصتی برای اشتغال زنان است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت سرمایهااین موضوع  بیانگر

افزوده، صادرات وتوسعه به ارزشهای سرمایه تحقیقدارد و نسبتمنفی  اثرافزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان فیزیکی به ارزش
با سرمایه  د. به عبارت دیگر، نیروی کار زنمثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان دارن اثرافزوده به ارزش، و واردات افزودهبه ارزش
 سپس و تحلیل زنان را اشتغال روند ابتدا ،(2161زاده )امینی و غنی و با سرمایه فیزیکی رابطه جانشینی دارد. مکملرابطه  فناوری

 نتایج اساس . برکنندمیشناسایی  6919-6981های صنعتی کشور طی دوره را در کارگاه زنان اشتغال بر ثرمو عوامل نقش

رشد  موانع رفع دارد. بنابراین، زنان اشتغال بر را مثبت اثر ترینبیش افزودهارزش، زن کار نیروی تقاضای الگوی برآورد از آمدهستدبه
 و فیزیکی سرمایۀ با زن کار جانشینی نیروی فرضیۀ همچنین،کند. می زنان اشتغال افزایش به را کمک ترینبیش صنایع، در تولید

ابونوری  نیست. معنادار اثر این ولی دارد، زنان اشتغال بر منفی اثر زنان واقعی اگرچه دستمزد نهایت، در شود. می ییدتا مرد کار نیروی
مورد  6989تا  6913نایع در دوره زمانی ها را به تفکیک ص ثر بر اشتغال آنروند اشتغال زنان و نیز عوامل مو ،(2113و غالمی )

دارای  ولید منسوجات نسبت به سایر صنایع. نتایج حاکی از آن است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تدهندمیمطالعه قرار 
شده صورت های ضبط ترین رشد نسبی شاغالن زن نیز در صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانهترین تعداد کارکنان زن است. بیشبیش

هایی که دارای مدیریت خصوصی شود که اشتغال زنان در بنگاهمیترکیبی نشان داده  های گرفته است. همچنین، با استفاده از داده
های اقتصادی  ، به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت(6981زعفرانچی ) تر است.هستند به شکل معناداری بیش

های سری زمانی مربوط به  نتایج با استفاده از داده .پردازدمیو خدمات( بر اساس متغیرهای پیشنهادی  ،)کشاورزی، صنعت
ادامه  فرض با که دهد می نشان 6982تا  6911های  طی سال زنان در بخش وقفهو اشتغال با  ،افزوده بخش، دستمزد واقعیارزش
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های اشتغال، ار، تابعی از وقفهدستمزد است. بنابراین، اشتغال هر نوع نیروی کزا غیر از ، متغیری برون   اشاره است کهبه  نیاز
ه، به بررسی در ادام (.Bresson et al., 1992)و نسبت دستمزدهای انواع نیروی کار به قیمت سرمایه خواهد بود  ،افزودهارزش

 .شود پرداخته می جنسیتحسب نیروی کار با در نظرگرفتن ناهمگنی نیروی کار برمینه تقاضای شده در زمطالعات تجربی انجام

ها در دو دسته جایی شغلی آن ههل زنان در جاببه بررسی تاثیر تاهل یا عدم تا 2111و  6338های  سال ، در(2166) 6هندی
تری به ترک شغل خود نسبت خصوصی تمایل بیشپردازد. نتایج حاکی از آن است که زنان شاغل در مشاغل و دولتی می خصوصی

آمار و اطالعات خانوارها و گیری  از  ، با بهره(2169) 2تلز و همکارانـ  آگایو. دارندزنان شاغل در بخش دولتی، پس از ازدواج به 
ی . آمارها حاکی از ثبات دستمزد نسبکنندمیثیر آزادسازی تجاری بر نیروی کار زنان مکزیکی را بررسی تا، 6331های دهه بنگاه

پایه تجارت،  های صنایع بر ، دگرگونیانجامد. همچنین است که به افزایش دستمزد اسمی زنان میه زنان در کنار افزایش اشتغال آن
مثبت و معناداری با رشد صنعت و  یش داده است. کاهش تعرفه صادراتی نیز رابطۀاافز 2111تا  6331های  دستمزد زنان را در سال

ان را مورد بررسی قرار ، ابعاد جنسیتی آزادسازی تجاری در دو بخش تولید و مصرف پاکست(2113) 9صدیقی میزان نفع زنان دارد.
دهد که آزادسازی تجاری در پاکستان، سهم اشتغال زنان را در مشاغل بدون مهارت افزایش  سازی نشان می نتایج شبیه .دهدمی
آمیز مچنان تغییری در توزیع کار تبعیضدهد، اما ه ها را بیش از مردان افزایش میتر مشاغل دستمزد واقعی آنبیشو در  دهدمی

 علیه زنان رخ نداده است.
 سپسدهند، میقرار  مورد بررسی سال را 61-21 جوان زنان رسمیغیر وضعیت اشتغالابتدا ، (6939تیغ )کریمی موغاری و جهان

و  باال رسمیغیر اشتغال در زنان سهم 6931 سال در که دهد می نشان نتایج .پردازندمیغیررسمی  اشتغال بر ثرمو عوامل توضیح به
امینی دهد.  می کاهش را اشتغال غیررسمی احتمال بودن هلمتا و ،دانشگاهی تحصیالت بودن، شهری است. تربیش مردان به نسبت
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با سرمایه  د. به عبارت دیگر، نیروی کار زنمثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان دارن اثرافزوده به ارزش، و واردات افزودهبه ارزش
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 و فیزیکی سرمایۀ با زن کار جانشینی نیروی فرضیۀ همچنین،کند. می زنان اشتغال افزایش به را کمک ترینبیش صنایع، در تولید

ابونوری  نیست. معنادار اثر این ولی دارد، زنان اشتغال بر منفی اثر زنان واقعی اگرچه دستمزد نهایت، در شود. می ییدتا مرد کار نیروی
مورد  6989تا  6913نایع در دوره زمانی ها را به تفکیک ص ثر بر اشتغال آنروند اشتغال زنان و نیز عوامل مو ،(2113و غالمی )

دارای  ولید منسوجات نسبت به سایر صنایع. نتایج حاکی از آن است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تدهندمیمطالعه قرار 
شده صورت های ضبط ترین رشد نسبی شاغالن زن نیز در صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانهترین تعداد کارکنان زن است. بیشبیش

هایی که دارای مدیریت خصوصی شود که اشتغال زنان در بنگاهمیترکیبی نشان داده  های گرفته است. همچنین، با استفاده از داده
های اقتصادی  ، به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت(6981زعفرانچی ) تر است.هستند به شکل معناداری بیش
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ی . آمارها حاکی از ثبات دستمزد نسبکنندمیثیر آزادسازی تجاری بر نیروی کار زنان مکزیکی را بررسی تا، 6331های دهه بنگاه

پایه تجارت،  های صنایع بر ، دگرگونیانجامد. همچنین است که به افزایش دستمزد اسمی زنان میه زنان در کنار افزایش اشتغال آن
مثبت و معناداری با رشد صنعت و  یش داده است. کاهش تعرفه صادراتی نیز رابطۀاافز 2111تا  6331های  دستمزد زنان را در سال

ان را مورد بررسی قرار ، ابعاد جنسیتی آزادسازی تجاری در دو بخش تولید و مصرف پاکست(2113) 9صدیقی میزان نفع زنان دارد.
دهد که آزادسازی تجاری در پاکستان، سهم اشتغال زنان را در مشاغل بدون مهارت افزایش  سازی نشان می نتایج شبیه .دهدمی
آمیز مچنان تغییری در توزیع کار تبعیضدهد، اما ه ها را بیش از مردان افزایش میتر مشاغل دستمزد واقعی آنبیشو در  دهدمی

 علیه زنان رخ نداده است.
 سپسدهند، میقرار  مورد بررسی سال را 61-21 جوان زنان رسمیغیر وضعیت اشتغالابتدا ، (6939تیغ )کریمی موغاری و جهان

و  باال رسمیغیر اشتغال در زنان سهم 6931 سال در که دهد می نشان نتایج .پردازندمیغیررسمی  اشتغال بر ثرمو عوامل توضیح به
امینی دهد.  می کاهش را اشتغال غیررسمی احتمال بودن هلمتا و ،دانشگاهی تحصیالت بودن، شهری است. تربیش مردان به نسبت

. نتایج پردازندمیهای صنعتی ایران  ، به بررسی رابطه اثرات آزادسازی تجاری بر سهم اشتغال زنان در کارگاه(2169) و همکاران
 ست که آزادسازی تجاری، فرصتی برای اشتغال زنان است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت سرمایهااین موضوع  بیانگر

افزوده، صادرات وتوسعه به ارزشهای سرمایه تحقیقدارد و نسبتمنفی  اثرافزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان فیزیکی به ارزش
با سرمایه  د. به عبارت دیگر، نیروی کار زنمثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان دارن اثرافزوده به ارزش، و واردات افزودهبه ارزش
 سپس و تحلیل زنان را اشتغال روند ابتدا ،(2161زاده )امینی و غنی و با سرمایه فیزیکی رابطه جانشینی دارد. مکملرابطه  فناوری

 نتایج اساس . برکنندمیشناسایی  6919-6981های صنعتی کشور طی دوره را در کارگاه زنان اشتغال بر ثرمو عوامل نقش

رشد  موانع رفع دارد. بنابراین، زنان اشتغال بر را مثبت اثر ترینبیش افزودهارزش، زن کار نیروی تقاضای الگوی برآورد از آمدهستدبه
 و فیزیکی سرمایۀ با زن کار جانشینی نیروی فرضیۀ همچنین،کند. می زنان اشتغال افزایش به را کمک ترینبیش صنایع، در تولید

ابونوری  نیست. معنادار اثر این ولی دارد، زنان اشتغال بر منفی اثر زنان واقعی اگرچه دستمزد نهایت، در شود. می ییدتا مرد کار نیروی
مورد  6989تا  6913نایع در دوره زمانی ها را به تفکیک ص ثر بر اشتغال آنروند اشتغال زنان و نیز عوامل مو ،(2113و غالمی )

دارای  ولید منسوجات نسبت به سایر صنایع. نتایج حاکی از آن است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تدهندمیمطالعه قرار 
شده صورت های ضبط ترین رشد نسبی شاغالن زن نیز در صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانهترین تعداد کارکنان زن است. بیشبیش

هایی که دارای مدیریت خصوصی شود که اشتغال زنان در بنگاهمیترکیبی نشان داده  های گرفته است. همچنین، با استفاده از داده
های اقتصادی  ، به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت(6981زعفرانچی ) تر است.هستند به شکل معناداری بیش

های سری زمانی مربوط به  نتایج با استفاده از داده .پردازدمیو خدمات( بر اساس متغیرهای پیشنهادی  ،)کشاورزی، صنعت
ادامه  فرض با که دهد می نشان 6982تا  6911های  طی سال زنان در بخش وقفهو اشتغال با  ،افزوده بخش، دستمزد واقعیارزش

                                                           
1. Hendy 
2. Aguayo-Tellez et al. 
3  . Siddiqui 

نیاز به اشاره است که 
کار، تابعی از وقفه های اشتغال، ارزش افزوده، و نسبت دستمزدهای انواع نیروی کار به قیمت سرمایه 
خواهد بود )Bresson et al., 1992(. در ادامه، به بررسی مطالعات تجربی انجام شده در زمینه تقاضای 
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نیروی کار با در نظرگرفتن ناهمگنی نیروی کار برحسب جنسیت پرداخته می شود.
هندی )2011(1، در سال های 1998 و 2006 به بررسی تاثیر تاهل یا عدم تاهل زنان در جابه جایی 
از آن است که زنان شاغل در  نتایج حاکی  شغلی آن ها در دو دسته خصوصی و دولتی می پردازد. 
مشاغل خصوصی تمایل بیش تری به ترک شغل خود نسبت به زنان شاغل در بخش دولتی، پس از 
ازدواج دارند. آگایوـ  تلز و همکاران2 )2014(، با بهره گیری  از آمار و اطالعات خانوارها و بنگاه های دهه 
1990، تاثیر آزادسازی تجاری بر نیروی کار زنان مکزیکی را بررسی می کنند. آمارها حاکی از ثبات 
دستمزد نسبی زنان در کنار افزایش اشتغال آن هاست که به افزایش دستمزد اسمی زنان می انجامد. 
همچنین، دگرگونی های صنایع بر  پایه تجارت، دستمزد زنان را در سال های 1990 تا 2000 افزایش 
داده است. کاهش تعرفه صادراتی نیز رابطۀ مثبت و معناداری با رشد صنعت و میزان نفع زنان دارد. 
را مورد  پاکستان  تولید و مصرف  تجاری در دو بخش  آزادسازی  ابعاد جنسیتی  صدیقی3 )2009(، 
بررسی قرار می دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که آزادسازی تجاری در پاکستان، سهم اشتغال 
زنان را در مشاغل بدون مهارت افزایش می دهد و در بیش تر مشاغل دستمزد واقعی آن ها را بیش 

از مردان افزایش می دهد، اما همچنان تغییری در توزیع کار تبعیض آمیز علیه زنان رخ نداده است.
زنان جوان 25-15 سال  اشتغال غیررسمی  ابتدا وضعیت  کریمی موغاری و جهان تیغ )1393(، 
نتایج  غیررسمی می پردازند.  اشتغال  بر  موثر  عوامل  توضیح  به  قرار می دهند، سپس  بررسی  مورد  را 
نشان می دهد که در سال 1390 سهم زنان در اشتغال غیررسمی باال و نسبت به مردان بیش تر است. 
شهری بودن، تحصیالت دانشگاهی، و متاهل بودن احتمال اشتغال غیررسمی را کاهش می دهد. امینی و 
همکاران )2013(، به بررسی رابطه اثرات آزادسازی تجاری بر سهم اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی 
ایران می پردازند. نتایج بیانگر این موضوع است که آزادسازی تجاری، فرصتی برای اشتغال زنان است. 
همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت سرمایه فیزیکی به ارزش افزوده و نسبت دستمزد زنان به 
مردان اثر منفی دارد و نسبت های سرمایه تحقیق وتوسعه به ارزش افزوده، صادرات به ارزش افزوده، و 
واردات به ارزش افزوده اثر مثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان دارند. به عبارت دیگر، نیروی کار زن 
با سرمایه فناوری رابطه مکمل و با سرمایه فیزیکی رابطه جانشینی دارد. امینی و غنی زاده )2010(، 
ابتدا روند اشتغال زنان را تحلیل و سپس نقش عوامل موثر بر اشتغال زنان را در کارگاه های صنعتی 
کشور طی دوره 1385-1373 شناسایی می کنند. بر اساس نتایج به د ست آمده از برآورد الگوي تقاضاي 

1. Hendy
2. Aguayo-Tellez et al.
3 .Siddiqui
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نیروي کار زن، ارزش افزوده بیش ترین اثر مثبت را بر اشتغال زنان دارد. بنابراین، رفع موانع رشد تولید 
در صنایع، بیش ترین کمک را به افزایش اشتغال زنان می کند. همچنین، فرضیۀ جانشینی نیروي کار 
زن با سرمایۀ فیزیکی و نیروي کار مرد تایید می شود. در نهایت، اگرچه دستمزد واقعی زنان اثر منفی بر 
اشتغال زنان دارد، ولی این اثر معنادار نیست. ابونوری و غالمی )2009(، روند اشتغال زنان و نیز عوامل 
موثر بر اشتغال آن ها را به تفکیک صنایع در دوره زمانی 1379 تا 1384 مورد مطالعه قرار می دهند. 
نتایج حاکی از آن است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تولید منسوجات نسبت به سایر صنایع 
دارای بیش ترین تعداد کارکنان زن است. بیش ترین رشد نسبی شاغالن زن نیز در صنعت انتشار، چاپ 
و تکثیر رسانه های ضبط شده صورت گرفته است. همچنین، با استفاده از داده های ترکیبی نشان داده 
می شود که اشتغال زنان در بنگاه هایی که دارای مدیریت خصوصی هستند به شکل معناداری بیش تر 
است. زعفرانچی )1386(، به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت های اقتصادی )کشاورزی، 
صنعت، و خدمات( بر اساس متغیرهای پیشنهادی می پردازد. نتایج با استفاده از داده های سری زمانی 
مربوط به ارزش افزوده بخش، دستمزد واقعي، و اشتغال با وقفه زنان در بخش طی سال های 1350 تا 
1382 نشان مي دهد که با فرض ادامه روند گذشته و نبود ایجاد تحوالت ساختاري و نیز با توجه به عرضه 
کل نیروي کار پیش بیني شده در برنامه چهارم توسعه، نرخ بیکاري زنان در سال پایانی برنامه به میزان 

قابل مالحظه ای نسبت به سال آغاز برنامه چهارم توسعه بیش تر خواهد بود.
همچنین، برخی از مهم ترین مطالعات انجام شده در رابطه بین توسعه فناوری و تقاضای نیروی 

کار نیز شامل موارد زیر است:
عجم اغلو و رسترپو1 )2020(، این گونه بیان می کنند که هوش مصنوعی می تواند دو بُعد داشته باشد: 
یا فعالیت ها و وظایفی را که پیش تر توسط نیروی کار انسان انجام می شده است را به ماشین واگذار نماید 
که در نتیجه می تواند عواقبی همچون کاهش در تقاضای نیروی کار، تقلیل سهم نیروی کار از درآمد 
ملّی، افزایش نابرابری، و رشد پایین بهره وری را به همراه داشته باشد، یا فعالیت های جدیدی را تعریف 
کند که نیروی کار بتواند به شکلی مولد و کارامد در آن ها بکار گرفته شود. عجم اغلو و رسترپو )2019(، 
مجدد به دو وجهی بودن اثر فناوری و توسعه آن بر اشتغال تاکید می کنند و بیان می نمایند که اتوماسیون 
این اجازه را به سرمایه می دهد تا در اموری که پیش تر به صورت صرف توسط نیروی کار انجام می شده 
است، جانشین آن شود که به آن »اثر جانشینی یا جابه جایی«2 گفته می شود. همچنین، از سویی دیگر 

1. Acemoglu & Restrepo
2. Displacement Effect
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می تواند وظایف جدیدی را که نیروی کار در آن ها دارای مزیت نسبی است تعریف نماید و از این طریق 
اثرات سوء توسعه فناوری بر اشتغال را تعدیل نماید که این امر ناشی از »اثر بازگشت یا احیای مجدد«1 
است. پژوهشگران همچنین با استفاده از آمار و اطالعات سطح صنعت نشان می دهند که رشد کندتر 
اشتغال طی سه دهه گذشته حاصل افزایش شتابان در اثر جانشینی، به ویژه در بخش ساخت صنعتی، اثر 

بازگشت ضعیف و رشد آرام و ُکند بهره وری نسبت به دهه های پیش از آن بوده است.
عجم اغلو و رسترپو )2022(، این گونه مطرح می کنند که افزایش سن کارگران با توسعه و استفاده 
با  پژوهشگران  دارد.  ارتباط مستقیم  به ویژه در بخش صنعت  اتوماسیون )خودکارسازی(،  از  بیش تر 
استفاده از آمار و اطالعات ایاالت متحده آمریکا درمی یابند که ربات ها بیش تر جایگزین افراد شاغل 
)کارگران( میانسال )بین 36 تا 55 سال( می شوند و همچنین نشان می دهند که تغییرات جمعیتی 
)منظور افزایش نسبت افراد مسن به میانسال است( با بکارگیری بیش تر ربات ها و سایر فناوری های 
اتوماسیون مرتبط است، به گونه ای که هرچه این تغییرات جمعیتی سریع تر رخ دهد، میزان استفاده آن 
کشور )یا منطقه( از اتوماسیون نیز افزایش پیدا می کند. پژوهشگران در این مطالعه به دو موضوع دیگر 
نیز اشاره می کنند: اول آن که صنایعی که وابستگی بیش تری به کارکنان میانسال دارند یا به نوعی 
ظرفیت های بالقوه بیش تری برای خودکارسازی فرایندها در آن ها وجود دارد، بیش تر از سایر صنایع 
در معرض جانشینی میان اتوماسیون و نیروی کار هستند. همچنین، بهره وری و سهم نیروی کار در 

صنایعی که تمایل بیش تری به استفاده از اتوماسیون دارند به ترتیب افزایش و کاهش خواهد یافت.
ناهمگنی  به بررسی مطالعات پیشین، کمبود مطالعات تجربی در زمینۀ در نظرگرفتن  با توجه 
بازار کار مانند  ایران احساس می شود و اجرای برخی سیاست های  نیروی کار برحسب جنسیت در 
نیازمند  ایران  معافیت بیمه کارفرمایی برای استخدام نیروی کار زنان و پرداخت یارانه دستمزد در 
برحسب  اشتغال  تولیدی  بین کشش های  تفاوت های  از  اطالع  این،  بر  افزون  است.  تجربی  پشتوانه 
جنسیت در تدوین سیاست های بازار کار ضروری است تا بتوان سیاست های حمایتی کارامد از نیروی 
کار را در دوران رکود اجرا نمود. در این راستا، دو فرضیه زیر با استفاده از داده های آماری سال های 

1396-1365 مورد آزمون تجربی قرار می گیرند:
H1: تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبت و قوی تری بر اشتغال نیروی کار زن در مقایسه با 

نیروی کار مرد دارد. 
H2: نیروی کار زن و مرد جانشین هستند.

1. Reinstatement Effect
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فرضیه H1 مبتنی بر این شاهد آماری است که سهم اشتغال زنان از کل اشتغال طی دوره 1396-
تقاضای  تولید معین،  به ازای یک رشد  این،  اساس  بر  و  قابل مالحظه ای داشته است  افزایش   1365
بیش تری برای استخدام نیروی کار زن وجود داشته است. استدالل ذکرشده اشاره دارد بر این که در 

شرایط رونق، تقاضای بیش تری برای نیروی کار زن وجود دارد.
در رابطه با فرضیه H2 می توان چنین استدالل نمود که در سه دهه اخیر اشتغال زنان در مشاغل 
مختلف در حال گسترش بوده است و با توجه به حضور گسترده آن ها در دانشگاه ها، از تخصص های 
مختلف برخوردار شده اند و می توانند در بسیاری از مشاغل مختلف جایگزین مردان شوند و فضای 
فرهنگی جامعه نیز در حال تغییر به نفع حضور زنان در فعالیت های اقتصادی مختلف است. صرف 
نظر از برخی از مشاغل که با توجه به فرهنگ و عرف جامعه ماهیت مردانه دارند1 )مانند فعالیت های 
ساخت وساز مسکن و پروژه های عمرانی و حمل ونقل جاده ای( و زنان در این نوع مشاغل نمی توانند 

جایگزین مردان شوند، در بقیه مشاغل انتظار می رود زنان و مردان جانشین یکدیگر باشند. 

روششناسیپژوهش

دادهها
آمارهای سری زمانی اشتغال به تفکیک جنسیت در دوره 1396-1365 از گزارش بازنگری آمارهای 
سری زمانی شاخص های منتخب بازار کار، که توسط امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه تهیه شده، 
استخراج گردیده است.2 آمارهای دستمزدها به تفکیک  زن و مرد از نتایج طرح آمارگیری از هزینه و 
درآمد خانوار مرکز آمار ایران استخراج شده است.3 در پژوهش حاضر، برای اندازه گیری هزینه استفاده از 
سرمایه، از نرخ سود تسهیالت بانکی به عنوان »نماینده«4 استفاده می شود و آمارهای آن از بانک مرکزی 

1. تقسیم بندی مشاغل به مردانه و زنانه به فرهنگ و عرف هر جامعه ای بستگی دارد. در یک کشور مانند ایران 
فعالیت  اشتغال در  یا  فعالیت حمل ونقل جاده ای  رانندگی در  به لحاظ مسائل فرهنگی و عرفی،  ممکن است 

ساختمان مردانه تلقی شود، حال آن که در کشور دیگر همین فعالیت ها تفکیک جنسیتی ندارد.
2. گزارش بازنگری آمارهای سری زمانی شاخص های منتخب بازار کار در دوره 1365-1396 )ویرایش دوم(، 

سازمان برنامه و بودجه کشور.
3. داده های آماری دستمزدها به تفکیک جنسیت توسط امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه کشور نیز 

منتشر شده است.
4 .Proxy

https://mpb.mporg.ir/0a36f0c4-5c5b-488f-9b11-7344b0667183/wid/16e3758f-53a1-416e-b837-386a5d5c37b6/id/b9f92c91-5876-4d2b-be67-a2642f3a0d9d/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B197
https://mpb.mporg.ir/0a36f0c4-5c5b-488f-9b11-7344b0667183/wid/16e3758f-53a1-416e-b837-386a5d5c37b6/id/b9f92c91-5876-4d2b-be67-a2642f3a0d9d/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B197
https://mpb.mporg.ir/0a36f0c4-5c5b-488f-9b11-7344b0667183/wid/16e3758f-53a1-416e-b837-386a5d5c37b6/id/b9f92c91-5876-4d2b-be67-a2642f3a0d9d/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B197
https://mpb.mporg.ir/0a36f0c4-5c5b-488f-9b11-7344b0667183/wid/16e3758f-53a1-416e-b837-386a5d5c37b6/id/b9f92c91-5876-4d2b-be67-a2642f3a0d9d/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B197
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جمهوری اسالمی ایران جمع آوری شده است.1 گفتنی است، با توجه به این که کاالهای سرمایه ای یکبار 
خریداری می شوند و در طی چندین سال مورد استفاده قرار می گیرند، اندازه گیری هزینه استفاده از 
سرمایه به سهولت هزینه استفاده از نیروی کار نیست و پیچیدگی زیادی دارد و معموالً از تقریب های 
مختلف برای اندازه گیری آن استفاده می شود. یکی از تقریب های متداول، استفاده از نرخ بهره یا نرخ سود 
تسهیالت بانکی است که با آن منابع مالی الزم برای سرمایه گذاری تامین می شود. قابل توجه است که 
این »نماینده« اثرات افزایش نرخ ارز و هزینه های ناشی از وضع تحریم های خارجی را در افزایش قیمت 
ماشین آالت و تجهیزات و سایر کاالهای سرمایه ای در نظر نمی گیرد، ولی با توجه به این که نماینده بهتری 
در سطح کالن اقتصاد وجود ندارد، از آن استفاده شده است. همچنین، در الگوی مورد نظر از متغیرهای 
هزینه نسبی استفاده از نیروی کار، که از تقسیم دستمزد به قیمت جاری بر نرخ سود اسمی تسهیالت 
بانکی به دست می آید و سرمایه سرانه )متوسط موجودی سرمایه خالص به ازای هر شاغل به قیمت ثابت 
اشاره است که  به  نیاز  برخوردار است.  به نسبت مناسبی  تغییرپذیری  از  استفاده می شود که   )1390
داده های آماری موجودی سرمایه نیز از داده های آماری بانک مرکزی استخراج شده است.2 در پیوست، 

داده های آماری مورد استفاده در برآورد الگوها برای دوره 1396-1365 ارائه شده است.

روشبرآوردالگو
لحاظ محاسباتی روش ساده ای  به  ارائه می دهد که  را  تعمیم یافته چارچوبی  روش گشتاورهای 
است و نیاز به تصریح تابع درست نمایی ندارد. سنگ بنای روش گشتاورهای تعمیم یافته مانند بسیاری 
قرار  جامعه  گشتاورهای  شرایط  درباره  اطالعاتی  بر  اقتصادسنجی،  در  تخمین  معروف  روش های  از 
گرفته است که از مفروضات الگوهای اقتصادسنجی استنباط می شود. بر اساس این، با توجه به ساختار 
مدل پویای تقاضای نیروی کار که به واسطه هزینه های تعدیل شکل گرفته و سبب حضور وقفه متغیر 
وابسته در مدل شده است، باید از روش هایی برای برآورد الگوها استفاده شود که به اریب در برآورد 
ضرایب متغیرها منجر نشود. بنابراین، با توجه به این موضوع که تقاضای نیروی کار زنان و مردان از 
هم مجزا نیست و در یک سیستم اقتصادی باید مورد بررسی قرار گیرد، در پژوهش حاضر از روش 
گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای استفاده می شود. مزیت گسترش روش گشتاورهای تعمیم یافته 

برنسون )1393(، چاپراپیسیلپ  به  اندازه گیری آن  از سرمایه و نحوه  از مفهوم هزینه استفاده  برای اطالع   .1
)2009(، و ِگیل و اورسزاگ )2005( مراجعه شود.

2. آمار موجودی سرمایه ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

https://www.cbi.ir/simplelist/5485.aspx
https://www.cbi.ir/simplelist/5485.aspx
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از حالت تک معادله به چندمعادله ای قابل توجه است. به طوری که در شرایط واریانس همسانی1، این 
روش به برآوردکنندۀ کارای متغیر ابزاری با اطالعات کامل )FIVE(2 تقلیل خواهد یافت. همچنین، 
این روش به روش حداقل مربعات  باشد،  ابزاری در تمام معادالت مشترک  اگر مجموعۀ متغیرهای 
توضیحی در  متغیرهای  تمامی  اگر فرض شود که  این،  بر  افزون  یافت.  تقلیل خواهد  سه مرحله ای3 
نامرتبط )SUR(5 تقلیل خواهد  معادالت از پیش تعیین شده4 باشند، این روش به معادالت به ظاهر 
یافت. عالوه  بر این، اگر تمام متغیرهای توضیحی در تمام معادالت یکسان باشند، آنگاه این معادالت 

.)Hayashi, 2000( به رگرسیون چندمعادله ای6 تقلیل خواهد یافت

بررسیتحوالتسهماشتغالزنانازکلاشتغالکشور
در این بخش، ابتدا روند سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور طی دوره 1398-1365 مورد 
بررسی قرار می گیرد و سپس به بررسی آماری رابطه سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور با تولید 
ناخالص داخلی غیرنفتی پرداخته می شود. همان طور که پیش تر مطرح شد، انتظار می رود در رونق 
اقتصادی فضای اقتصادی برای حضور بیش تر زنان در بازار کار فراهم شود و سهم بیش تری از اشتغال 
ایجادشده به زنان تعلق گیرد و در زمان رکود اقتصادی، سهم زنان در مشاغل از دست رفته بیش تر 
 شود، زیرا کارفرمایان به دالیل مختلف ترجیح می دهند زنان را زودتر نسبت به مردان تعدیل کنند. 
اولین دلیل آن است که مردان وظیفه تامین معیشت را بر عهده دارند و کارفرمایان سعی می کنند 
مردان را حفظ کنند. دومین دلیل آن است که به دلیل بی ثباتی حضور زنان در بازار کار و خروج 
متناوب آن ها از بازار کار )به دالیلی مانند ازدواج، بارداری، نگهداری از نوزاد و کودک، و مراقبت از 
سالمندان در خانواده(، از آن ها در مشاغل فرعی و کم تر مهم در کسب وکار استفاده می کنند تا بنگاه 

در هنگام ترک کار آن ها با مشکل مواجه نشود )امینی، 1383(.
در شکل )1(، روند سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور طی سال های 1398-1365 نمایش داده 
می شود. در دوره 1370-1365 سهم اشتغال زنان در یک روند صعودی مالیم از 8/8 درصد به 9/4 درصد 
افزایش یافته و سپس در دوره 1377-1370 با یک شیب تندتر به بیشینۀ خود رسیده و به حدود 16 
درصد ارتقا یافته است. در دوره 1377-1365، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به طور متوسط ساالنه 2/7 
1. Conditional Homoscedasticity
2. Full-Information Instrumental Variables Estimator
3. Three-Stage Least Squares
4. Pre-Determined
5. Seemingly Unrelated Regressions
6. Multivariate Regression
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درصد افزایش یافته است. بنابراین در دوره مذکور، همراه با افزایش تولید، سهم اشتغال زنان نیز افزایش 
یافته است. در دوره 1383-1377 سهم اشتغال با یک روند نزولی به حدود 13/1 درصد تنزل یافته و 
این در حالی است که تولید به طور متوسط ساالنه 5/9 درصد افزایش یافته است که نشانگر نقش مسلط 
و غالب سایر عوامل موثر بر اشتغال زنان است که موجب کاهش سهم اشتغال زنان شده است. در همین 
دوره، میانگین نرخ بیکاری مردان 11/8 درصد بوده که نسبت به دوره قبل آن 2/1 واحد درصد بیش تر 
بوده است و بیانگر آن است که فضای بازار کار برای حضور بیش تر زنان در بازار کار مساعد نبوده است. 
مطلب مهم تر آن که، رشد تولید غیرنفتی در این دوره کم تر اشتغال زا بوده است. بر اساس شاخص نسبت 
میزان افزایش اشتغال به افزایش تولید )ILOR(1 در دوره 1383-1377، به طور متوسط به ازای هر یک 
میلیارد ریال افزایش تولید غیرنفتی )به قیمت ثابت 1390(، برای 3/8 نفر اشتغال ایجاد شده است، در 
حالی که رقم مذکور برای دوره 1377-1365 حدود 5/9 نفر بوده است که حاکی از رشد تولید اشتغال زا 
است. افزون بر میزان اشتغال زا بودن رشد تولید، منابع تامین رشد تولید برحسب فعالیت های اقتصادی 
نیز حائز اهمیت است. برای مثال، اگر رشد تولید در فعالیت های آموزش و بهداشت رخ دهد، برای زنان 
اشتغال بیش تری ایجاد می کند در مقایسه با حالتی که رشد تولید از طریق فعالیت های ساختمان سازی 
و حمل ونقل حاصل شده باشد. بنابراین، در دوره 1383-1377 ترکیب رشد تولید در بخش غیرنفتی 

به گونه ای بوده که برای زنان اشتغال زیادی ایجاد نکرده است. 
در سال 1384، با تغییر تعریف اشتغال از دست کم دو روز کار در هفته به دست کم یک ساعت کار 
در هفته و تغییر در شیوه اجرای طرح آمارگیری از نیروی کار و همچنین متداول بودن کار پاره وقت 
برای زنان، شاهد یک پرش در شکل سهم اشتغال زنان هستیم. از سال 1384 به بعد که تعریف جدید 
زنان  اشتغال  در شکل سهم  منطقی  روند  است،  مانده  باقی  تغییر  بدون  آمارگیری  و شیوه  اشتغال 
حاکم است. طی دوره 1393-1384 سهم اشتغال زنان همراه با نوسانات اندک نزولی بوده و از 19/2 
درصد به 14/5 درصد رسیده است، در حالی تولید غیرنفتی به طور متوسط ساالنه 3/4 درصد افزایش 
یافته است. در دوره مذکور، شاخص ILOR برابر 0/5 بوده که نشان دهندۀ رشد تولید با اشتغال زایی 
بسیار پایین بوده است که می تواند ناشی از رشد تولید در فعالیت های اقتصادی سرمایه بر باشد. در 
دوره 1397-1393، سهم اشتغال زنان از کل اشتغال روندی صعودی داشته و به 18/2 درصد رسیده 
است و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی نیز به طور متوسط ساالنه 0/7 درصد افزایش یافته است. در 
نتیجه بین آن ها همراستایی مشاهده می گردد. شاخص ILOR در این دوره به بیش ترین مقدار خود 

1. Incremental Labor Output Ratio
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رسیده و به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش تولید برای 17/6 نفر اشتغال ایجاد شده است. در دوره 
مذکور، اجرای سیاست حمایت از طرح های خوداشتغالی از محل اعتبارات تبصره )16( قوانین بودجه 
سنواتی، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اجرای قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
روستایی و عشایری و توسعه مشاغل غیررسمی می تواند نقش مهمی در افزایش شاخص اشتغال زایی 
تولید داشته باشد. برای مثال، در سال های 1398-1397 در اثر اجرای برنامه های اشتغال زایی دولت، 
به طور متوسط ساالنه حدود 205 هزار فرصت شغلی جدید برای زنان ایجاد شده است.1 از منظر دیگر، 
طی دوره 1397-1394 به طور متوسط ساالنه حدود 177 هزار نفر زن در اقتصاد غیررسمی مشغول 
فعالیت شده اند، در حالی که رقم مشابه در اقتصاد رسمی حدود 48 هزار نفر بوده است.2 با توجه به 
این که بهره وری نیروی کار در اقتصاد غیررسمی به مراتب پایین تر از اقتصاد رسمی است، پس یکی 
از دالیل مهم باال بودن نسبت ILOR در سال های اخیر مربوط به گسترش اقتصاد غیررسمی است. 
بنابراین، در برخی از دوره ها )کوتاه مدت و میان مدت( شاهد همراستایی بین سهم اشتغال زنان و تولید 
غیرنفتی و در برخی دیگر از دوره ها این همراستایی مشاهده نمی شود. در ادامه، رابطه بلندمدت بین 

سهم اشتغال زنان و تولید غیرنفتی در قالب دیاگرام پراکنش مورد بررسی قرار می گیرد.
در شکل )2(، رابطه سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور با تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت 
ثابت 1390 با استفاده از داده های آماری سال های 1398-1365 نمایش داده شده است. همان طور که 
مالحظه می شود، رابطه مستقیمی بین دو متغیر در بلندمدت وجود دارد و بیانگر این موضوع است که با 
افزایش تولید غیرنفتی، سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور افزایش و با کاهش تولید غیرنفتی، سهم 
اشتغال زنان کاهش می یابد. یافته به دست آمده نشانگر آن است که در دوران رونق )افزایش تولید( سهم 
اشتغال زنان افزایش می یابد و افزایش سهم اشتغال زنان بیانگر آن است که سهم بیش تری از اشتغال 
ایجادشده به زنان تعلق می گیرد. در زمان رکود )کاهش تولید(، سهم اشتغال زنان کاهش می یابد و بدین 
معناست که سهم بیش تری از فرصت های شغلی از دست رفته مربوط به زنان است، یعنی کارفرمایان در 
تعدیل نیروی کار ترجیح می دهند ابتدا نیروی کار زن را اخراج نمایند، زیرا اوالً زنان عمدتاً در مشاغل 

اصلی بنگاه کار نمی کنند و ثانیاً بیش تر زنان مسئول تامین معاش خانواده نیستند.

1. دستاوردها و برنامه های اشتغال زایی دولت برای زنان
2. رقم ذکرشده نتیجۀ محاسبات انجام شده توسط پژوهشگران حاضر بر اساس برآورد آمارهای شاغالن غیررسمی 

منتشرشده در پژوهش امینی و نیک بین )1398( است.
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عشایری و رای قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و بودجه سنواتی، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اج
-9318های مثال، در سال برایزایی تولید داشته باشد. تواند نقش مهمی در افزایش شاخص اشتغالتوسعه مشاغل غیررسمی می

لی جدید برای زنان ایجاد شده هزار فرصت شغ 502طور متوسط ساالنه حدود  هزایی دولت، ب های اشتغالدر اثر اجرای برنامه 9317
رسمی مشغول فعالیت قتصاد غیرهزار نفر زن در ا 977طور متوسط ساالنه حدود  هب 9314-9317منظر دیگر، طی دوره  از 9.است
اقتصاد وری نیروی کار در  که بهرهبا توجه به این 5.هزار نفر بوده است 48اند، در حالی که رقم مشابه در اقتصاد رسمی حدود  شده

های اخیر مربوط به در سال ILORیکی از دالیل مهم باال بودن نسبت  پستر از اقتصاد رسمی است، مراتب پایین هغیررسمی ب
بین سهم اشتغال زنان و مدت( شاهد همراستایی  مدت و میان ها )کوتاه راین، در برخی از دورهگسترش اقتصاد غیررسمی است. بناب

بین سهم اشتغال زنان و تولید شود. در ادامه، رابطه بلندمدت ها این همراستایی مشاهده نمی ورهدیگر از د نفتی و در برخیتولید غیر
 گیرد.اگرام پراکنش مورد بررسی قرار مینفتی در قالب دیغیر
با استفاده از  9310مت ثابت نفتی به قیکشور با تولید ناخالص داخلی غیر رابطه سهم اشتغال زنان از کل اشتغال ،(5) شکل در

در  رابطه مستقیمی بین دو متغیرشود، مالحظه میکه  طور نمایش داده شده است. همان 9352-9318های های آماری سالداده
و با  نان از کل اشتغال کشور افزایشوجود دارد و بیانگر این موضوع است که با افزایش تولید غیرنفتی، سهم اشتغال ز بلندمدت

)افزایش تولید( سهم  آمده نشانگر آن است که در دوران رونقدست هیابد. یافته بکاهش تولید غیرنفتی، سهم اشتغال زنان کاهش می
شده به زنان تعلق تری از اشتغال ایجادیابد و افزایش سهم اشتغال زنان بیانگر آن است که سهم بیش اشتغال زنان افزایش می

های شغلی از تری از فرصتست که سهم بیشیابد و بدین معناتولید(، سهم اشتغال زنان کاهش میود )کاهش گیرد. در زمان رک می
دهند ابتدا نیروی کار زن را اخراج نمایند، زیرا اوالً ترجیح میرفته مربوط به زنان است، یعنی کارفرمایان در تعدیل نیروی کار دست

 سئول تامین معاش خانواده نیستند.زنان م تربیشکنند و ثانیاً  میزنان عمدتاً در مشاغل اصلی بنگاه کار ن
 

 
 1156-1189 هایسال روند سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور طی :1شکل 

 حاضر بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه کشور پژوهشمحاسبات  :منبع
 

                                                           

 زنان یدولت برا ییزا اشتغال یها دستاوردها و برنامه. 9
امینی و پژوهش شده در اساس برآورد آمارهای شاغالن غیررسمی منتشر حاضر بر پژوهشگرانشده توسط . رقم ذکرشده نتیجۀ محاسبات انجام5

 است. (9318بین )نیک
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منبع: محاسبات پژوهش حاضر بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه کشور
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 نفتیزنان با تولید ناخالص داخلی غیر رابطه سهم اشتغال :۲شکل 

 و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حاضر بر اساس آمارهای سازمان برنامه پژوهشمحاسبات  :منبع
 

 پژوهشنتایج 
خواهیم بینی اشتغال در برنامه ششم توسعه  و نهایتاً ارائه پیش ،الگوتفسیر و تحلیل نتایج حاصل از  ،ن بخش، به تصریح، برآوردای در

شود تا میی تقاضای نیروی کار تصریح الگوی تابع اشتغال مبتنی بر الگوهای پویا، بیان شدتر  پیشطور که پرداخت. همان
شود. الگوی مورد بررسی  ظاهر می اشتغال با وقفه در سمت راست الگوگرفته شود. به همین خاطر، متغیر های بازار کار در نظر پویایی

بندی نیروی تقسیمشود.  تقسیم می زن و مرداست که در آن نیروی کار به دو نوع  جنسیتحسب پژوهش حاضر، توابع اشتغال بردر 
ا توجه توجیه است. گفتنی است، برد و نرخ بیکاری باالی زنان قابلشده با توجه به ناهمگنی نیروی کار زن و مرکار به دو طبقه ذک

های  توانند در برخی فعالیت آسانی نمیعوامل اجتماعی و فرهنگی، زنان بهبه تفاوت قدرت فیزیکی زنان و مردان و همچنین 
. ویژگی مذکور باعث ای(ونقل جادههای عمرانی و حملوساز مسکن و پروژهختهای سا)مانند فعالیت اقتصادی مشغول کار شوند

ان باشد. تر از مرد مراتب بیش های آموزشی و بهداشتی( به فعالیتویژه  هتمرکز زنان در مشاغل خدماتی )ب که درجۀ شده است
گرفته شود تا بایست ناهمگنی مذکور در نظر تر بازار کار می حسب جنسیت ناهمگن است و برای بررسی دقیقبنابراین، نیروی کار بر

های بازار کار استفاده کرد. در این  گذاریایی نمود و از نتایج آن در سیاسترا شناس هاهای موجود در توابع اشتغال آن بتوان تفاوت
ارتباط، اشتغال هر نوع نیروی کار )زن یا مرد( تابعی از اشتغال با وقفه، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و مقدار با وقفه آن، دستمزد 

و نسبت سرمایه به نیروی کار و مقدار با  ،سبت به سرمایه و مقدار با وقفه آننسبی و مقدار با وقفه آن، هزینه استفاده از نیروی کار ن
به  جنسیتحسب تخمین الگوی توابع اشتغال براین، فرم قابل شود. بر اساس گرفته مینماینده فناوری در نظر وقفه آن به عنوان

  است: (66رابطه )صورت 
                                                    ∑   

   
   (

  
  

)
 
 ∑   
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)
   

       (  ) 
       (  )   

          ⁄             ⁄         tju ,  
 

                  
(66) 

جمله  uعرض از مبدأ،  jهزینه استفاده از سرمایه، cدستمزد،  wتولید ناخالص داخلی بدون نفت،  Qاشتغال،  Lکه در آن 
تاثیر سرمایه  که ، فرض شده است(66)در رابطه  نیروی کار مرد است. بیانگر j=2اشاره به نیروی کار زن دارد و  j=1و  ،اختالل الگو

یکسان است و به همین دلیل از مشخصه  ر تقاضای نیروی کار زن و مردسرمایه ب سرانه و هزینه استفاده از نیروی کار نسبت به
بر اشتغال  یرود توسعه فناوری تاثیر یکسانبه عبارت دیگر، انتظار می ضریب مشترک در برآورد هر دو معادله استفاده شده است.

 بگذارد و رابطه جانشینی و مکملی بین نیروی کار و سرمایه ربطی به جنسیت نداشته باشد.زنان و مردان 

y = ۰.۰x + ۷.۴ 
R² = ۰.۷ 

۰.۰ 

6.۰ 

1۰.۰ 

16.۰ 

۲۰.۰ 

۲6.۰ 

۰ 1۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ 1۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ 6۰۰۰۰۰۰ 5۰۰۰۰۰۰ 
شکل2:رابطهسهماشتغالزنانباتولیدناخالصداخلیغیرنفتی

منبع: محاسبات پژوهش حاضر بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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نتایجپژوهش

ارائه پیش بینی  در این بخش، به تصریح، برآورد، تفسیر و تحلیل نتایج حاصل از الگو، و نهایتاً 
اشتغال در برنامه ششم توسعه خواهیم پرداخت. همان طور که پیش تر بیان شد، الگوی تابع اشتغال 
مبتنی بر الگوهای پویای تقاضای نیروی کار تصریح می شود تا پویایی های بازار کار در نظرگرفته شود. 
الگوی مورد بررسی در  الگو ظاهر می شود.  با وقفه در سمت راست  به همین خاطر، متغیر اشتغال 
پژوهش حاضر، توابع اشتغال برحسب جنسیت است که در آن نیروی کار به دو نوع زن و مرد تقسیم 
می شود. تقسیم بندی نیروی کار به دو طبقه ذکرشده با توجه به ناهمگنی نیروی کار زن و مرد و نرخ 
بیکاری باالی زنان قابل توجیه است. گفتنی است، با توجه به تفاوت قدرت فیزیکی زنان و مردان و 
همچنین عوامل اجتماعی و فرهنگی، زنان به آسانی نمی توانند در برخی فعالیت های اقتصادی مشغول 
کار شوند )مانند فعالیت های ساخت وساز مسکن و پروژه های عمرانی و حمل ونقل جاده ای(. ویژگی 
و  آموزشی  فعالیت های  )به ویژه  خدماتی  مشاغل  در  زنان  تمرکز  درجۀ  که  است  شده  باعث  مذکور 
بهداشتی( به مراتب بیش تر از مردان باشد. بنابراین، نیروی کار برحسب جنسیت ناهمگن است و برای 
بررسی دقیق تر بازار کار می بایست ناهمگنی مذکور در نظرگرفته شود تا بتوان تفاوت های موجود در 
توابع اشتغال آن ها را شناسایی نمود و از نتایج آن در سیاستگذاری های بازار کار استفاده کرد. در این 
ارتباط، اشتغال هر نوع نیروی کار )زن یا مرد( تابعی از اشتغال با وقفه، تولید ناخالص داخلی بدون 
نفت و مقدار با وقفه آن، دستمزد نسبی و مقدار با وقفه آن، هزینه استفاده از نیروی کار نسبت به 
سرمایه و مقدار با وقفه آن، و نسبت سرمایه به نیروی کار و مقدار با وقفه آن به عنوان نماینده فناوری 
در نظرگرفته می شود. بر اساس این، فرم قابل تخمین الگوی توابع اشتغال برحسب جنسیت به صورت 

رابطه )11( است: 
)11(
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 نفتیزنان با تولید ناخالص داخلی غیر رابطه سهم اشتغال :۲شکل 

 و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حاضر بر اساس آمارهای سازمان برنامه پژوهشمحاسبات  :منبع
 

 پژوهشنتایج 
خواهیم بینی اشتغال در برنامه ششم توسعه  و نهایتاً ارائه پیش ،الگوتفسیر و تحلیل نتایج حاصل از  ،ن بخش، به تصریح، برآوردای در

شود تا میی تقاضای نیروی کار تصریح الگوی تابع اشتغال مبتنی بر الگوهای پویا، بیان شدتر  پیشطور که پرداخت. همان
شود. الگوی مورد بررسی  ظاهر می اشتغال با وقفه در سمت راست الگوگرفته شود. به همین خاطر، متغیر های بازار کار در نظر پویایی

بندی نیروی تقسیمشود.  تقسیم می زن و مرداست که در آن نیروی کار به دو نوع  جنسیتحسب پژوهش حاضر، توابع اشتغال بردر 
ا توجه توجیه است. گفتنی است، برد و نرخ بیکاری باالی زنان قابلشده با توجه به ناهمگنی نیروی کار زن و مرکار به دو طبقه ذک

های  توانند در برخی فعالیت آسانی نمیعوامل اجتماعی و فرهنگی، زنان بهبه تفاوت قدرت فیزیکی زنان و مردان و همچنین 
. ویژگی مذکور باعث ای(ونقل جادههای عمرانی و حملوساز مسکن و پروژهختهای سا)مانند فعالیت اقتصادی مشغول کار شوند

ان باشد. تر از مرد مراتب بیش های آموزشی و بهداشتی( به فعالیتویژه  هتمرکز زنان در مشاغل خدماتی )ب که درجۀ شده است
گرفته شود تا بایست ناهمگنی مذکور در نظر تر بازار کار می حسب جنسیت ناهمگن است و برای بررسی دقیقبنابراین، نیروی کار بر

های بازار کار استفاده کرد. در این  گذاریایی نمود و از نتایج آن در سیاسترا شناس هاهای موجود در توابع اشتغال آن بتوان تفاوت
ارتباط، اشتغال هر نوع نیروی کار )زن یا مرد( تابعی از اشتغال با وقفه، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و مقدار با وقفه آن، دستمزد 

و نسبت سرمایه به نیروی کار و مقدار با  ،سبت به سرمایه و مقدار با وقفه آننسبی و مقدار با وقفه آن، هزینه استفاده از نیروی کار ن
به  جنسیتحسب تخمین الگوی توابع اشتغال براین، فرم قابل شود. بر اساس گرفته مینماینده فناوری در نظر وقفه آن به عنوان
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جمله  uعرض از مبدأ،  jهزینه استفاده از سرمایه، cدستمزد،  wتولید ناخالص داخلی بدون نفت،  Qاشتغال،  Lکه در آن 
تاثیر سرمایه  که ، فرض شده است(66)در رابطه  نیروی کار مرد است. بیانگر j=2اشاره به نیروی کار زن دارد و  j=1و  ،اختالل الگو

یکسان است و به همین دلیل از مشخصه  ر تقاضای نیروی کار زن و مردسرمایه ب سرانه و هزینه استفاده از نیروی کار نسبت به
بر اشتغال  یرود توسعه فناوری تاثیر یکسانبه عبارت دیگر، انتظار می ضریب مشترک در برآورد هر دو معادله استفاده شده است.

 بگذارد و رابطه جانشینی و مکملی بین نیروی کار و سرمایه ربطی به جنسیت نداشته باشد.زنان و مردان 
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 نفتیزنان با تولید ناخالص داخلی غیر رابطه سهم اشتغال :۲شکل 

 و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حاضر بر اساس آمارهای سازمان برنامه پژوهشمحاسبات  :منبع
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است. در رابطه )11(، فرض شده است که تاثیر سرمایه سرانه و هزینه استفاده از نیروی کار نسبت به 
سرمایه بر تقاضای نیروی کار زن و مرد یکسان است و به همین دلیل از مشخصه ضریب مشترک در 
برآورد هر دو معادله استفاده شده است. به عبارت دیگر، انتظار می رود توسعه فناوری تاثیر یکسانی بر 
اشتغال زنان و مردان بگذارد و رابطه جانشینی و مکملی بین نیروی کار و سرمایه ربطی به جنسیت 

نداشته باشد.
با توجه به الگوی پویای تقاضای نیروی کار، انتظار می رود مجموع ضرایب اشتغال با وقفه بین 
صفر و یک قرار داشته باشد. همچنین، انتظار می رود جمع جبری ضرایب تولید و مقدار با وقفه آن، که 
بیانگر کشش تولید اشتغال در کوتاه مدت است، مثبت باشد. در نظرگرفتن جمع ضرایب تولید و مقدار 
با وقفه آن به این دلیل است که حرکت از سطح مطلوب فعلی اشتغال به سطح مطلوب جدید اشتغال 
در اثر تغییرات تولید، با وقفه و به تدریج صورت می گیرد. بر اساس مبانی نظری، انتظار می رود جمع 
جبری ضرایب دستمزد هر نوع نیروی کار نسبت به نوع دیگر نیروی کار منفی باشد که در صورت 
و مرد جانشین هستند.  کار زن  نیروی  نتیجه گرفت  بودن ضرایب مذکور می توان  معنادار  و  منفی 
انتظار می رود جمع جبری ضرایب هزینه استفاده از هر واحد نیروی کار نسبت به هزینه استفاده از هر 
واحد سرمایه )w/c( منفی باشد، زیرا با افزایش هزینه نسبی استفاده از نیروی کار، کارفرما سرمایه 
در  نماید.  بیشینه  را  بتواند سود خود  تولید  با کاهش هزینه های  تا  کار می کند  نیروی  را جایگزین 
نهایت، انتظار می رود جمع جبری ضرایب سرمایه سرانه در هر دو الگوی تابع اشتغال نیروی کار زن 
و مرد منفی باشد، زیرا در نتیجۀ پیشرفت فناوری نیاز به نیروی کار برای تولید هر واحد محصول یا 
خدمت کم تر می شود. بر اساس این، توابع اشتغال نیروی کار زن و مرد با استفاده از روش گشتاورهای 
تعمیم یافته چندمعادله ای برای دوره 1396-1365 برآورد شده است. نتیجۀ حاصل از برآورد توابع 

اشتغال نیروی کار زن و مرد در جدول )1( ارائه می شود.
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جدول1:نتایجبرآوردتوابعاشتغالبرحسبجنسیتبهروشگشتاورهایتعمیمیافتهچندمعادلهای

).Prob(احتمال انحرافمعيار ضرایببرآوردشده ناممتغير معادله
0/013 0/84 2/17 عرض از مبدأ تابع اشتغال مردان

تابع 
اشتغال 
مردان

0/000 0/06 0/98 لگاریتم اشتغال مردان با یک وقفه
0/000 0/06 -0/39 لگاریتم اشتغال مردان با دو وقفه
0/000 0/04 0/33 لگاریتم تولید ناخالص داخلی غیرنفتی
0/002 0/03 -0/10 لگاریتم دستمزد مردان نسبت به زنان

0/002 0/01 -0/02 لگاریتم دستمزد نسبت به نرخ سود 
تسهیالت بانکی

0/000 0/09 -1/17 لگاریتم سرمایه سرانه
0/000 0/07 0/88 لگاریتم سرمایه سرانه با یک وقفه

0/975 قدرت تشریح تعدیل شده
0/000 0/54 -3/48 عرض از مبدأ تابع اشتغال زنان

تابع 
اشتغال 

زنان

0/000 0/08 1/19 لگاریتم اشتغال زنان با یک وقفه
0/000 0/09 -0/44 لگاریتم اشتغال زنان با دو وقفه
0/000 0/07 0/49 لگاریتم تولید ناخالص داخلی غیرنفتی
0/031 0/16 -0/36 لگاریتم دستمزد زنان نسبت به مردان

0/002 0/01 -0/02 لگاریتم دستمزد نسبت به نرخ سود 
تسهیالت بانکی

0/000 0/09 -1/17 لگاریتم سرمایه سرانه
0/000 0/07 0/88 لگاریتم سرمایه سرانه با یک وقفه

0/896 قدرت تشریح تعدیل شده
3/1055^)-6( * دترمینان کوواریانس پسماندها

0/152 J آماره

  Eviews منبع: خالصه برآوردهای اقتصادسنجی در نرم افزار
*: سرمایه سرانه از تقسیم موجودی سرمایه خالص به قیمت ثابت 1390 بر تعداد کل شاغالن به دست آمده و شاخص های 

نسبت دستمزد به نرخ سود تسهیالت و دستمزدهای نسبی دو نوع نیروی کار زن و مرد بر اساس قیمت جاری محاسبه شده اند. 
در ضمن، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت ثابت 1390 است. 
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مطابق جدول )1(، مقدار آماره J برابر 0/152 است که با توجه به نزدیک بودن آن به صفر می توان 
به این نتیجه رسید که فرضیه صفر آزمون سارگان1 مبنی بر ناهمبسته بودن متغیرهای ابزاری با جمالت 
پسماندها رد نمی شود و متغیرهای ابزاری استفاده شده در برآورد الگوهای توابع اشتغال مردان و زنان 
معتبر و مناسب هستند و مدل نیازی به تعریف متغیرهای ابزاری بیش تر ندارد. با توجه به مقدار بسیار 
کوچک و نزدیک به صفر دترمینان کوواریانس پسماندها، کارایی مدل تخمین زده شده در سطح باالیی 
ارزیابی می شود. قدرت تشریح تعدیل شده الگوهای توابع اشتغال مردان و زنان به ترتیب حدود 97 درصد 
و 90 درصد است که حاکی از برازش بسیار مناسب الگوی اشتغال مردان و برازش به نسبت مناسب 
الگوی اشتغال زنان است و گواه بر این دارد که تمامی متغیرهای اصلی و مهم وارد الگو شده اند. پایین تر 
بودن قدرت تشریح الگوی اشتغال زنان به دلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اشتغال زنان است که 
قابلیت کّمی سازی و ورود به الگوی اقتصادسنجی را ندارد. افزون بر این، در ارتباط با متغیرهای ابزاری 
انتخاب شده برای برآورد مدل، با تکیه بر تعاریف متغیر ابزاری، هنگامی که متغیرهای درون زای توضیحی 
با جمالت اخالل مشکل همبستگی دارند، باید متغیری را به عنوان ابزار در مدل برگزید که بیش ترین 
همبستگی را با متغیر توضیحی موجود در مدل داشته باشد و از طرفی با جمالت اخالل، همبستگی آن 
صفر بوده باشد. بنابراین، متغیر ابزاری نقش جایگزینی را در متغیری بازی می کند که با جمالت اخالل 
همبستگی دارد. بهترین جایگزین برای متغیرهای موجود در مدل که مشکل درون زایی دارند، استفاده از 
وقفه متغیرهای توضیحی یا بر اساس روابط نظری میان متغیرهاست که در ادبیات علم اقتصاد به دست 
خواهند آمد. برای تحقق هدف مذکور از متغیرهای از پیش تعیین شده )وقفه دار( استفاده شده است که 
برای هر دو معادله به صورت مشترک شامل لگاریتم اشتغال مردان با سه وقفه، لگاریتم اشتغال زنان 
با چهار وقفه، لگاریتم دستمزد مردان نسبت به زنان با وقفه دو، لگاریتم دستمزد زنان نسبت به مردان 
با وقفه سه، لگاریتم تولید ناخالص داخلی غیرنفتی با وقفه سه، لگاریتم دستمزد نسبت به نرخ سود 
تسهیالت بانکی با وقفه دو، لگاریتم سرمایه سرانه با وقفه دو، لگاریتم سهم ارزش افزوده خدمات از تولید 
ناخالص داخلی در سطح و نیز وقفه های دو و چهار و در نهایت لگاریتم درجۀ باز بودن اقتصاد با وقفه های 

یک و سه هستند. در ادامه، به تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگوها پرداخته می شود. 
نیروی کار به  برابر 0/59 است و ضریب تعدیل  با وقفه مردان  لگاریتم اشتغال  مجموع ضرایب 
سمت مقدار تعادلی بلندمدت یا مقدار مطلوب برابر 0/41 است.2 به عبارت دیگر، حدود 2/4 سال 

1. Sargan Test )J-Test(

2. در الگوهای پویا، ضریب تعدیل نیروی کار برابر یک منهای مجموع ضرایب اشتغال با وقفه است. برای مثال، 
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طول می کشد تا سطح موجود اشتغال مردان به سطح مطلوب خود برسد. کشش تولیدی اشتغال در 
تابع اشتغال مردان حدود 0/33 در کوتاه مدت تخمین زده شده است، یعنی با فرض ثابت بودن سایر 
اشتغال  در  افزایش  درصد  موجب 0/33  غیرنفتی  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  درصد  یک  عوامل، 
به نسبت  کشش پذیری  که  است   0/67 حدود  بلندمدت  در  اشتغال  تولیدی  کشش  می شود.  مردان 
باالی اشتغال مردان را نسبت به تغییرات تولید نشان می دهد. کشش دستمزد نسبی مردان نسبت به 
زنان حدود 0/10- در کوتاه مدت برآورد شده است، یعنی با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد 
افزایش در دستمزد نسبی مردان، اشتغال مردان 0/10 درصد کاهش می یابد. کشش اشتغال مردان 
نسبت به دستمزد نسبی مردان در بلندمدت حدود 0/20- تخمین زده شده است و بیانگر این موضوع 
است که نیروی کار مرد و زن قابل جانشین کردن در فرایند تولید هستند. رابطه جانشینی بین نیروی 

کار زن و مرد در پژوهش امینی و غنی زاده )2010( نیز تایید شده بود.
ضریب لگاریتم هزینه استفاده از نیروی کار نسبت به سرمایه برابر 0/02- است، یعنی با افزایش 
دستمزد نسبت به نرخ سود تسهیالت بانکی، کارفرمایان از نیروی کار کم تری در فرایند تولید استفاده 
می کنند و به جای آن از سرمایه بیش تری استفاده می کنند که بیانگر جانشین بودن کار و سرمایه 
بلندمدت حدود  در  به سرمایه  نسبت  کار  نیروی  از  استفاده  هزینه  به  نسبت  اشتغال  است. کشش 
0/05- است و در نتیجه فرضیه رابطه جانشینی بین کار و سرمایه تایید می شود. نتیجۀ به دست آمده 
یافته  است.   )2013( همکاران  و  امینی  یافته  با  هماهنگ  سرمایه  و  کار  نیروی  جانشینی  بر  مبنی 
به دست آمده حاکی از آن است که پرداخت یارانه دستمزد به بنگاه ها توسط دولت می تواند به افزایش 
اشتغال منجر شود، در حالی که پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی اثر منفی بر اشتغال می گذارد. 
به  فناوری  پیشرفت  است که  آن  بیانگر  و  است  برابر 0/29-  وقفه  با  مجموع ضرایب سرمایه سرانه 
کاهش اشتغال مردان منجر می شود. کشش بلندمدت اشتغال مردان نسبت به سرمایه سرانه حدود 
0/71- برآورد شده است و انتظار می رود در نتیجۀ توسعه فناوری نیاز به نیروی کار مرد برای تولید 

هر واحد محصول کم تر شود.
مجموع ضرایب لگاریتم اشتغال با وقفه زنان برابر 0/75 است و ضریب تعدیل نیروی کار زنان به 
سمت مقدار مطلوب آن برابر 0/25 است، یعنی حدود چهار سال طول می کشد تا میزان موجود اشتغال 
زنان به سطح مطلوب خود برسد. سرعت تعدیل نیروی کار زن در مقایسه با نیروی کار مرد به مراتب 
کندتر است که سه دلیل دارد. اولین دلیل مربوط به تمرکز بیش تر زنان در فعالیت های خدمات عمومی 

به الگوهای ARDL مراجعه شود )نوفرستی، 1378(.
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است که در این گونه فعالیت ها، به دلیل قوانین و مقررات استخدام کشوری، چسبندگی بیش تر است. 
دومین دلیل مربوط به این موضوع است که زنان از شانس اشتغال کم تری برخوردار هستند، زیرا به 
دلیل شرایط جسمانی و برخی موانع فرهنگی و اجتماعی، نمی توانند در برخی مشاغل مشغول فعالیت 
شوند. سومین دلیل مربوط به این است که درصد زنان شاغل در بخش غیررسمی نسبت به مردان 
کم تر است و چون تعدیل نیروی کار در اقتصاد غیررسمی سریع تر از اقتصاد رسمی انجام می شود، 
در نتیجه سرعت تعدیل نیروی کار زن نسبت به مرد کم تر است.1 کشش تولیدی اشتغال نیروی کار 
زن برابر 0/49 است و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی 
غیرنفتی، اشتغال زنان حدود 0/49 درصد افزایش می یابد. کشش مذکور در بلندمدت حدود 1/96 
تخمین زده می شود، یعنی کشش تولیدی اشتغال نیروی کار زن نسبت به کشش تولیدی اشتغال 
مردان به مراتب بزرگ تر است و با افزایش تولید، نیاز به نیروی کار زنان به مراتب بیش تر از نیروی کار 
مردان است. یکی از دالیل باالتر بودن کشش تولیدی اشتغال زنان آن است که زنان نسبت به مردان 
از دستمزد پایین تری برخوردار هستند. بنابراین، رفع موانع افزایش تولید در اقتصاد از راه هایی مانند 
پرداخت تسهیالت بانکی با نرخ سود مناسب بابت تامین سرمایه در گردش، می تواند به افزایش بیش تر 
اشتغال زنان منجر شود. کشش دستمزد نسبی نیروی کار زنان نسبت به مردان در کوتاه مدت حدود 
0/36- است. کشش مذکور در بلندمدت حدود 1/44- تخمین زده شده است که به مراتب بزرگ تر از 
کشش کوتاه مدت است. بنابراین، همانند نتایج الگوی مردان، در الگوی حاضر نیز این نتیجه به دست 
آمده است که نیروی کار زن و مرد جانشین هستند. با توجه به نتیجۀ به دست آمده، فرضیه وجود رابطه 

منفی بین دستمزد نسبی زنان و اشتغال زنان تایید می شود.
مجموع ضرایب لگاریتم سرمایه سرانه با وقفه برابر 0/29- است که نشانگر اثر منفی پیشرفت فناوری 
بر اشتغال نیروی کار زنان است که مطابق انتظار نظری است، زیرا در نتیجۀ پیشرفت فناوری، برای تولید 
هر واحد محصول به نیروی کار کم تری نیاز است. کشش مذکور در بلندمدت حدود 1/16- تخمین زده 
شده است و این نشانگر آن است که پیشرفت فناوری در بلندمدت اثر منفی قوی تری بر اشتغال زنان 
نسبت به مردان دارد. با توجه به این که پیشرفت فناوری هم بر اشتغال مردان و هم بر اشتغال زنان اثر 
منفی و قوی دارد، در نتیجه توسعه فناوری بر کل اشتغال کشور اثرهای منفی زیادی دارد و حاکی از غلبه 
»اثر جانشینی« بر »اثر بازگشت مجدد« است )Acemoglu & Restrepo, 2020; 2022( و برای خنثی 

1. برای اطالع از تفاوت میزان مشارکت زنان و مردان در اقتصاد غیررسمی به پژوهش امینی و نیک بین )1398( 
مراجعه شود.
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کردن آن می بایست بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت افزود تا نیاز به نیروی کار بیش تر شود.1 
برای مثال، در سال های 1390-1385 در صنعت نساجی شاهد نوسازی فناوری و کاهش اشتغال بودیم و 
اثر جایگزینی بین سرمایه و نیروی کار با قدرت باال اتفاق افتاد، ولی با توسعه فناوری وظایف جدید برای 
نیروی کار تعریف نگردید یا در مقیاس بسیار کوچک رخ داد که نتیجۀ آن اثر ضعیف بازگشت مجدد و 

کاهش اشتغال بوده است.

بحثونتيجهگيری

وجود نرخ بیکاری باالی زنان نسبت به مردان همراه با نرخ مشارکت به مراتب پایین تر زنان نسبت 
به مردان گویای وجود ناهمگنی نیروی کار برحسب جنسیت است که در تصریح توابع اشتغال برحسب 
جنسیت الزم است مورد توجه قرار گیرد. با توجه به این که توابع اشتغال مردان و زنان از هم مستقل 

نیستند، در پژوهش حاضر از روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای استفاده شده است. 
نتایج برآورد توابع اشتغال مردان و زنان به روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای با استفاده 
از داده های آماری سال های 1396-1365 نشان می دهد که سرعت تعدیل نیروی کار مردان به مراتب 
بیش تر از زنان بوده است و یکی از دالیل اصلی آن تمرکز بیش تر زنان در فعالیت های خدمات عمومی 
است که در این گونه فعالیت ها، به دلیل قوانین و مقررات استخدام کشوری، چسبندگی بیش تر است. 
همچنین، فرصت های محدودتر اشتغال برای زنان دلیل دیگر این مسئله است که به محدودتر شدن 
ترک شغل داوطلبانه منجر می شود. در نهایت، مشارکت کم تر زنان در اقتصاد غیررسمی نسبت به 

مردان و تعدیل آسان نیروی کار در اقتصاد غیررسمی، دلیل دیگر آن است. 
کشش تولیدی اشتغال برای زنان به مراتب بیش تر از مردان است و با افزایش سهم اشتغال زنان 
از 8/8 درصد به 17/9 درصد طی دوره 1396-1365 هماهنگی دارد. نتیجۀ به دست آمده بیانگر آن 
است که در زمان رونق اقتصادی اشتغال بیش تری برای زنان نسبت به مردان ایجاد می شود و به دنبال 
آن بر سهم اشتغال زنان افزوده می شود و در شرایط رکود اقتصادی، برعکس این مورد اتفاق می افتد.

یافتۀ دیگر آن که نیروی کار زن و مرد جانشین هستند و با پرداخت یارانه دستمزد یا حق بیمه 
بیش تری  اولویت  که  خانوار  سرپرست  زنان  به ویژه  زنان،  استخدام  بابت  دولت  توسط  کارفرما  سهم 

قرار  بررسی  مورد  داخلی  ناخالص  تولید  از  ارزش افزوده خدمات  و سهم  اقتصاد  بودن  باز  متغیرهای درجۀ   .1
گرفتند، ولی به دلیل معنادار نبودن وارد الگو نشدند.
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دارند، می توان به افزایش اشتغال زنان کمک کرد. همچنین، نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و 
در نتیجه فرضیه رابطه جانشینی بین کار و سرمایه تایید می شود. یافته به دست آمده حاکی از آن است 
که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، پرداخت یارانه دستمزد به بنگاه ها توسط دولت می تواند به افزایش 
اشتغال برای مردان و زنان منجر شود و پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی برعکس به کاهش اشتغال 
منتهی می شود. در نهایت، توسعه فناوری مطابق با عجم اغلو و رسترپو )2019؛ 2022(که کاهش در 
تقاضای نیروی کار را نشان می دهد، اثر منفی بر اشتغال زنان و مردان دارد و این اثر در بلندمدت برای 
زنان قوی تر از مردان است و برای جبران اثرات منفی آن می بایست بر نرخ رشد تولیدات کشور افزود. 
این یافته نشانگر آن است که »اثر جانشینی« بر »اثر بازگشت مجدد« غلبه داشته و به کاهش اشتغال 
منجر شده است. بر اساس این، می توان استنباط نمود که توسعه فناوری بیش تر به جایگزینی سرمایه 
به جای نیروی کار کمک می کند و کم تر به تعریف وظایف جدید برای نیروی کار و استفاده بیش تر از 

نیروی کار منجر شده است. 
با توجه به نتایج به دست آمده، پژوهش حاضر چند سهم در زمینه ارتقای دانش نظری و کاربردی 
توابع اشتغال مردان و  اشاره کرد که روابط بین  باید  ابتدا  ایجاد نموده است: در  بازار کار  در حوزه 
زنان با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای در نظرگرفته شده است. دومین سهم 
پژوهش حاضر در ارتقای دانش کاربردی سیاستگذاران و برنامه ریزان بازار کار این است که به آن ها 
کمک می کند تا شناخت بهتر و دقیق تری از تفاوت های موجود در تاثیرپذیری اشتغال زنان از شرایط 
رونق و رکود در مقایسه با نیروی کار مردان پیدا کنند و بتوانند به ضرورت تغییر در میزان حمایت 
از اشتغال زنان در شرایط رکود پی ببرند. سهم دیگر پژوهش حاضر در ایجاد این بینش است که با 
توجه به شرایط اقتصاد ایران، اجرای سیاست های کاهش هزینه استفاده از نیروی کار زنان در مقایسه 
با هزینه های استفاده از نیروی کار مردان و سرمایه، از اثربخشی الزم بر افزایش اشتغال زنان برخوردار 
است یا خیر. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر به سیاستگذار کمک می کند که به اثرات توسعه فناوری 
بر اشتغال پی ببرد و سپس بتواند از سیاست های مناسب برای کاهش اثرات منفی توسعه فناوری بر 
اشتغال استفاده نماید. اطالع از تفاوت میزان چسبندگی نیروی کار در بازار کار زنان و مردان سهم 
دیگر پژوهش حاضر است که به سیاستگذار این اطالع را می دهد که حرکت به سمت سطح مطلوب 

اشتغال زنان و مردان با چه سرعتی انجام می شود.
این گونه  زنان  اشتغال  توسعه  برای  توصیه های سیاستی  مهم ترین  به دست آمده،  نتایج  اساس  بر 
پیشنهاد می شوند: اعطای یارانه دستمزد یا پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت برای استخدام 
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نیروی کار جدید با تاکید بر زنان سرپرست خانوار به افزایش اشتغال زنان کمک می کند. همچنین، 
برای  به ویژه  واقعی،  کار  محیط  در  مهارت آموزی  و  کارورزی  طرح  اجرای  از  دولت  بیش تر  حمایت 
و  کار  نیروی  از  استفاده  هزینه های  کاهش  جهت  در  موثری  اقدام  دانشگاهی،  دانش آموخته  زنان 
افزایش تولید مانند  برنامه های  از  افزایش اشتغال آن هاست. حمایت دولت  افزایش بهره وری زنان و 
انجام مداخالت توسعه ای به منظور تکمیل زنجیره ارزش رسته فعالیت های اقتصادی، بهبود فضای 
کسب وکار و پرداخت تسهیالت بانکی برای توسعه بنگاه ها و تامین سرمایه در گردش آن ها اثر مهمی 

بر افزایش اشتغال زنان دارد.
با توجه به نقش مهم اقتصاد غیررسمی در ایجاد اشتغال برای زنان در سال های اخیر، مطالعه 
ناهمگنی  به  توجه  با  می رسد.  نظر  به  ضروری  غیررسمی  اقتصاد  بر  تاکید  با  زنان  اشتغال  تحوالت 
نیروی کار زن و مرد برحسب سطح آموزش و تفاوت های زیاد در نرخ بیکاری آن ها، الگوسازی توابع 
اشتغال به تفکیک جنسیت با در نظرگرفتن تفاوت سطح سواد به ارتقای دانش سیاستگذاری بازار 
کار کمک می کند. با توجه به نقش آموزش های فنی و حرفه ای در ارتقای توانمندی های نیروی کار 
زنان، آزمون تجربی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در ارتقای سطح اشتغال زنان ضروری است. به 
منظور در نظرگرفتن تعامالت بین عرضه و تقاضای نیروی کار، برآورد توابع عرضه و تقاضای نیروی 
بازار کار  کار به تفکیک جنسیت به صورت سیستمی به افزایش دانش برنامه ریزان و سیاستگذاران 
کمک می کند. همچنین، ساخت نماینده مناسب تری برای هزینه استفاده از سرمایه در سطح کالن 
اقتصاد با در نظرگرفتن اثرات افزایش نرخ ارز و هزینه های مبادله ناشی از وضع تحریم های خارجی و 
آزمون نقش آن در تغییرات اشتغال برحسب جنسیت به تدقیق سیاستگذاری بازار کار کمک می کند.

اظهاریهقدردانی

اجرا شده  برنامه ریزی  و  مالی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت  با حمایت  این پژوهش 
است که نویسندگان از حامیان آن کمال تشکر را دارند. همچنین، مراتب تشکر و سپاس خود را از 
داوران محترم و ناشناس این مقاله و دکتر غالمرضا کشاورز حداد، داور محترم طرح مطالعاتی که با 
ارائه نظرات ارزنده خود بر غنای علمی این کار افزودند، اعالم می کنیم. در آخر، از زحمات ویراستار 
علمی »نشریه برنامه ریزی و بودجه« )مازیار چابک( که در ویرایش دقیق این مقاله ما را یاری نمودند، 

سپاسگزاریم.
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