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  مقدمه. 1
امروزه توجه به نقش زنان به عنوان نيمي از منابع انساني نه تنهـا از موضـوعات و اهـداف    

شود، بلكه ابزاري كـارا در تحقـق اهـداف     اساسي توسعه اجتماعي و اقتصادي محسوب مي
هـاي   رو ميزان مشاركت و نقش زنان يكي از شـاخص  رود. از اين پايدار به شمار ميتوسعه 

دهد كه سهم زنان در مراحل اوليه رشد و  رشد و توسعه اقتصادي است. مشاهدات نشان مي
توسعه اندك است اما به مرور و با خروج از مراحل اوليه توسعه به دليل كمبود نيروي كـار  

يابد. عالوه براين با پيشرفت علم و  زنان، سهم آنها نيز افزايش مي مرد و افزايش تقاضا براي
گسترش تجهيزات، از شدت مشغله درون منزل كاسته شده و اوقات بيشتري در اختيار زنان 

). عوامل مـذكور بـه   116: 1395اي،  شود (بزازان و گناوه هاي بيروني ايجاد مي براي فعاليت
  شود. شد و توسعه اقتصادي ميدر ر مرور باعث نقش فزاينده زنان

كنـد. بـا    اشتغال افراد در مشاغل مختلف است كه به رشد و توسعه اقتصادي كمك مـي 
توان بـر   هاي موجود در سطح جامعه، مي توجه به نقش زنان در اين زمينه و وجود نابرابري

نابرابري جنسيتي در زمينه اشتغال صـحه گذاشـت. از طرفـي رونـد تغييـرات اجتمـاعي و       
قتصادي رخ داده در زمينه اشتغال حاكي از اين است كـه نقـش زنـان در رشـد و توسـعه      ا

كنـد. سـير بررسـي مطالعـات       اقتصادي خطي نبوده و از يك مكانيسم غيرخطي پيروي مـي 
بيانگر آن است كه نگاه خطي به نابرابري جنسيتي منجر بـه ايجـاد نتـايج متفـاوت و بعضـاً      

ت. براي مثال گروهي به اثر منفي و گروه ديگـر بـه اثـر    متضادي بر رشد اقتصادي شده اس
مثبت اثر نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصادي اشاره دارند. وجود نتايج متعدد و بعضاً متناقض 

تري از اين موضوع شده است؛ تا  منجر به توجه بيشتر محققان به اين حيطه و ابعاد گسترده
ند كه ايـن تنـاقض ناشـي از غيرخطـي بـودن      جايي كه برخي از محققان به اين باور رسيد

 ;Boserup,1970; Goldin, 1994ارتباط بين نابرابري جنسـيتي و رشـد اقتصـادي اسـت (    

Rosenbluth; 2006    از طرفي بررسي مطالعات داخلي حاكي از ناديـده انگاشـتن ارتبـاط .(
مطالعـه  غيرخطي بين رشد اقتصادي و نابرابري جنسيتي در اشـتغال اسـت؛ در ايـن راسـتا     

ر قالـب  غيرخطي به بررسي اين موضـوع د  ARDLحاضر بر آن است تا با استفاده از روش 
  دو فرضيه زير بپردازد:

 اقتصادي در بلندمدت دارد. رشد دار و نامتقارني بر سهم اشتغال زنان اثر معني ـ

 مدت دارد. اقتصادي در كوتاه رشد دار و نامتقارني بر سهم اشتغال زنان اثر معني ـ
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استاي نيل به اين هدف، ساختار مطالعه حاضر به اين صورت است كـه: در بخـش   در ر
دوم ادبيات موضوع و مطالعات تجربي ارائه شده است. در اين بخش ابتدا ادبيات موضوع و 

هاي  هاي سوم و چهارم، روش تحقيق و يافته سپس مطالعات تجربي ارائه شده است. بخش
گيري و ارائه پيشنهادهاي سياستي را  ت بخش پاياني نتيجهتحقيق را ارائه كرده است. در نهاي

  ارائه كرده است.
  

 . ادبيات موضوع و مطالعات تجربي2

 ادبيات موضوع 1.2
) نيـروي كـار را بـه عوامـل مختلفـي چـون سـواد، مخـارج         Solow, 1956اولين بار سولو (

سپس اثر اين عوامـل را   نام و ... تقسيم نموده و در معادله رشد قرار داد. آموزشي، نرخ ثبت
مطرح شد كـه سـرمايه    بر رشد اقتصادي مورد ارزيابي قرار داد. در ادامه نظريه رشد درونزا

انساني را عاملي درونزا در تابع توليد تلقي كرده است. اما آنچه در دهه اخيـر بسـيار مـورد    
شـد اقتصـادي   توجه قرار گرفته است، بحث نابرابري جنسيتي سرمايه انساني و اثر آن بـر ر 

). در خصـوص جهـت و نحـوه ارتبـاط بـين رشـد       42: 1392است (صالحي و همكاران، 
هاي متعدد و بعضاً متناقضي وجود دارد، اما  اقتصادي و اجتماعي با نابرابري جنسيت ديدگاه

) مبني بر رابطه عكس بين رشد اقتصادي Duflo, 2005طيف اصلي محققان از ديدگاه دافلو (
) معتقـد اسـت كـه نـابرابري     Charles, 1992چـارليس ( انـد.   يت متأثر شـده و نابرابري جنس

جنسيتي با رشد و توسعه اقتصادي كاهش خواهد يافت. بانك جهـاني نيـز ايـن ديـدگاه را     
كند كه رشد و توسعه اقتصادي موجب بهبود موقعيت زنان در جامعـه   تأييد كرده و بيان مي

هاي فرهنگي و تبعيضـي   تغيير ساختار مكانيزم هاي دولت در گذاري  شده است؛ اما سياست
بسيار مؤثر بوده است. با توجه به آنكه ديدگاه نئوكالسيك قسمتي از مقاومت در بازار كـار  

دانـد   ميان زن و مرد را به علت تفـاوت در سـرمايه انسـاني ماننـد مهـارت و آمـوزش مـي       
)Becker, 1957 توسـعه بـازار، فـراهم كـردن     ) لذا طبق ديدگاه اين مكتب، رشد اقتصادي با

شود  هاي شغلي، آموزش مناسب و ... منجر به بهبود موقعيت زنان را در بازار كار مي فرصت
)Darity, 1988شـود   شناسان منجر به بروز ديدگاهي مي ). تلفيق اين نگرش با رويكرد جامعه

هش خواهـد  هاي اجتماعي با افزايش رشد و توسـعه اقتصـادي كـا    كند نابرابري كه بيان مي
يافت؛ بنابراين اطمينان به عملكرد نيروي كار افزايش يافته و در پي آن موجب بهبود جايگاه 

به عبارتي برخي از محققان بر اين باورند كه اين تناقض ناشي از زنان در بازار خواهد شد.  
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 پغيرخطي بودن ارتباط بين نابرابري جنسيتي و رشد اقتصادي است. به عنوان مثال بوسـرا 
)Boserup, 1970) گولدين ،(Goldin, 1994) و روزنبلوث (Rosenbluth, 2006 بر اين باورند (

 يهـا  مردم ساالر در سطح خرد و كالن فرصت ينهادها كه اگر چه در مراحل اوليه توسعه،
نمايند، اما در مراحل بعـدي سـطح مشـاركت نيـروي كـار زنـان        ميزنان را محدود  يشغل

غال خارج از منزل، زناني بـا درآمـد مسـتقل بـه وجـود آورده، توسـعه       يابد. اشت افزايش مي
زني زنان در درون خـانواده را افـزايش داده اسـت.     اجتماعي را تسهيل نموده و قدرت چانه

اين امر ابتدا ساختارهاي مردساالرانه اجتماعي را اصالح و سپس موجب بر چيده شـدن آن  
ريجي باعث قدرت گرفتن زن در خانواده شـده و  شود. به عبارتي، تغييرات مستمر و تد مي

 ,Rosenbluthشكل شود ( Uشود تا رابطه ميان رشد اقتصادي و نابرابري جنسيتي  موجب مي

2013: 157.(  
هاي مبتني بر فمينيست نظرات مخالف با گروه قبلي ارائه دادند و  گروهي ديگر با ديدگاه

 Heaton andكننـد (  سعه اقتصادي اشاره ميپذيري بيشتر زنان در فرآيند رشد و تو به صدمه

Junsay; 1980: 55شود. تفسـير اول بيـان    ). در اين چارچوب دو تفسير متفاوت مشاهده مي
هاي جنسيتي در بازار كار به علـت نهادهـايي اسـت كـه منـتج از       كند كه ريشه نابرابري مي

تري (نسبت  تري و مهممراحل توسعه اقتصادي است. در اين چارچوب بنيان خانواده اثر بيش
شود كـه يكـي از علـل     همچنين بيان مي به رشد و توسعه اقتصادي) بر مشاركت زنان دارد.

). بعضي از آنها بـه  1383هاي جنسيتي دارد (عزتي،  تبعيض هاي اجتماعي ريشه در  نابرابري
د و كنن آميز هنگامي كه آموزش يكسان براي همگان وجود دارد، اشاره مي هنجارهاي تبعيض

معتقدند كه رشد و توسعه اقتصادي نابرابري جنسيتي در بازار كار را كاهش نخواهـد داد و  
  منجر به دسترسي بيشتر خواهد شد. تنها

با توجه به نظرات گوناگون در حيطـه رشـد و توسـعه اقتصـادي و نـابرابري جنسـيتي       
يشـتر زنـان بـه    رغم اينكه رشد اقتصادي منجر بـه دسترسـي ب   توان نتيجه گرفت كه علي مي

تر از قبيل آموزش شده است اما به طور كلي اثر كاهش نابرابري جنسيتي بـر   شرايط مناسب
هاي مختلفي در توصيف ساختار متفاوت كـار بـانوان را    بازار كار مبهم است. محققين مدل

هاي غيركالسـيك، بنيادگرايـان، نئوكالسـيك، اقتصـاد      برند. در اين چارچوب مدل بكار مي
  شود. ه و سرمايه انساني بيان ميخانواد

مدل غيركالسيك: نظام اجتماعي و فرهنگي ريشه اصلي موقعيت نامناسب زنان . 1
پـذيري زنـان از وجـه     در بازار كار است. در ايـن مـدل، قـدرت مـردان و تبعيـت     
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هاي ثبات و پايداري جوامع است و تقسيم كار ميان زن و شـوهر را حاصـل    مميزه
 ).38: 1380ند (افشاري و شيباني، دا نظام مردساالري مي

مدل بنيادگرايان: اين مدل منشأ افتراق و تمايز در ساختار اشتغال بين زن و مـرد  . 2
داند. در اين چارچوب اقتصاد به دو قسمت اوليه و ثانويـه   داري مي را نظام سرمايه

شود. قسمت اوليه با هدف بيشـينه كـردن سـود در تـالش اسـت تـا بـا         تقسيم مي
هاي اقتصادي را كنترل كند. اين استراتژي موجب  تخدام نيروي كار پايدار، نوساناس
هاي اقتصادي قسمت ثانويه اقتصاد را متاثر كنند. عموماً زنـان در   شود كه تالطم مي

 .پذيرتر خواهند بود ثانويه مشغول بكار هستند و بنابراين آسيب

عقالني بيشينه كردن مطلوبيـت  مدل نئوكالسيك: اين مدل در قالب نظريه رفتار . 3
پردازد. در اين چارچوب به چگونگي گـزينش ميـان    هاي موجود مي به بيان تفاوت

دهـد   كار بازاري، كار خانگي و يـا اسـتفاده از فراغـت را مـورد تحليـل قـرار مـي       
)Heckman, 1978: 200(  و نتايج آنها بيانگر تفاوت عرضه نيروي كار مونث از مذكر

نيروي كار مردان منتج از انتخاب بين كار بازاري و فراغت اسـت در  است. عرضه 
حاليكه عرضه نيروي كار بانوان منتج از انتخاب بين سـه عامـل كـار بـازاري، كـار      

شود كه فراغت مردان كـم   خانگي و فراغت است؛ با توجه به اين تحليل، نتيجه مي
نظريـات  ي تكميـل  نظريات تفكيـك بـازار كـار در راسـتا     تر از زنان است. كشش

  نئوكالسيك ارائه شده است.
هاي مبتني بر تصميمات فردي مورد انتقاد اقتصـاددانان بـه    اقتصاد خانواده: مدل. 4

) قرار گرفت. وي با بيان ديدگاه اقتصاد خانواده مبادرت به Becker, 2009ويژه بكر (
يـك  كنـد. در مـدل وي    جايگزيني مطلوبيت خانواده به جاي مطلوبيـت فـرد مـي   

همبستگي ميان عرضه نيروي كار زن و تصميمات مصرفي وجود دارد كه منجر بـه  
هاي زن براي كار خانگي و فعاليت ناپايدار و محدود  شود كه ميان مسئوليت آن مي

وي در بازار كار يك همبستگي زياد به وجود آيد. يكي از ايرادات اساسـي نسـبت   
فراد خانوار نشده است و لذا بايـد  به مدل بكر  آن است كه توجهي به ترجيحات ا

دهي به ترجيحـات خـانوار در نظـر گرفتـه شـود.       يك سري چارچوب براي وزن
محاسـبه  » ديكتـاتور خيرخـواه  «معموالً ترجيحات خانوار به وسيله نماينده خانوار 

همـان الگـوي غالـب    » ديكتـاتور خيرخـواه  «كنند كه  ها بيان مي شود. فمينيست مي
زنـي در روابـط    خانواده است كه با استفاده از الگوهـاي چانـه   مردساالري در بنيان
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توان آن را رفع كرد. در اين چارچوب الگوي چينش وظـايف كـار، بـر     خانوار مي
كه مـردان بـه علـت آنكـه كسـب       پذيرد. از آنجايي اساس برتري نسبي صورت مي
ان و پردازند و زنـان بـه علـت وظـايفي چـون زايمـ       درآمد بيشتر به كار بيرون مي

پردازند. اين ديدگاه مبين آن است كه مردان  نگهداري كودك به كار درون منزل مي
بازدهي بيشتري در بيرون از منزل و زنان بازدهي بيشتري در درون منزل دارند كـه  

پذير  شود كه وظايف زنان را به متمايل به كارهاي انعطاف منجر به تقسيم كاري مي
شود كه تابع عرضه كار  . اين موضوع منجر به آن ميكند هاي پاره وقت مي و اشتغال

تر از زنان بوده و وضعيت شغلي آنها (نسبت به زنان) كمتر تحت تاثير  مردان باثبات
 قرار گيرد.

هاي تمايز    الگوي سرمايه انساني: نظريات قبلي در تالش بودند تا به تبيين ريشه. 5
هـاي   هاي فرهنگي در گـزينش رشـته   يزهدر ساختار اشتغال زنان بپردازند؛ اما از انگ

پوشـي كردنـد.    شـود، چشـم   دهي به سمت مشاغل مي تحصيلي كه منجر به جهت
تمايز نظريه سرمايه انساني با نظريات پيشين در بررسي اين موضـوع اسـت. مـدل    
سرمايه انساني، تفاوت ساز و كار اشتغال زنان و مردان را به مدل متفـاوت كسـب   

داند و در واقع منشأ اين تفاوت را مرتبط با نظام پـيش از   ط ميسرمايه انساني مرتب
داند. عموماً كسب سرمايه انساني بر وظايف ذاتـي زن (ماننـد    ورود به بازار كار مي

گذارد و چنانچه وي اولويت اصلي خود را خـانواده بدانـد    مادر شدن) كمتر اثر مي
وقتي  راين متمايل به كارهاي پارهكمتر به كار بيرون از منزل متعهد خواهد ماند؛ بناب

هاي وي قابليت تطابق بيشتري داشته باشد (افشاري  شود كه با وضعيت اولويت مي
). ايــن نظريــه در چــارچوب رفتــار عقالنــي بيشــينه ســازي 40: 1380و شــيباني، 

شود كه زنان متمايل به كارهايي شوند كـه در دوره عـدم    مطلوبيت منجر به آن مي
ران بارداري، زايمان، نگهداري از كودك و ...) بتواننـد پـس از آن   حضور (مانند دو

هاي مكتسـبه حـداقل    مجدداً به آن بازگردند و به معناي اقتصادي استهالك مهارت
 ).England, 1982: 359شود (

  
  مطالعات تجربي 2.2

و تاكنون مطالعات تجربي و نظري زيادي وجود دارند كه نابرابري جنسيتي را بررسي كرده 
 Klasenدهد ( اند كه نابرابري جنسيتي رشد اقتصادي را كاهش مي به اين نتيجه دست يافته
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& Lamanna, 2009       در ادامه به بيان نـابرابري جنسـيتي  و اثـر آن بـر رشـد اقتصـادي و .(
  شود. هاي خطي و غيرخطي پرداخته مي همچنين مقايسه رهيافت

  نابرابري جنسيتي در اشتغال 1.2.2
ثر نابرابري جنسيتي در اشتغال بر رشد اقتصادي نيـز مطالعـات زيـادي صـورت     در حيطه ا

) و Khera, 2016)، كرا (Heintz, 2006توان به مطالعات هينتز ( گرفته است كه از اين ميان مي
كشور،  16هاي تابلويي  ) با استفاده از داده2006) اشاره كرد. هينتز (1389افشاري و شيباني (

ن بر نسبت اشتغال مردان به زنان را (به عنوان شاخصي بـراي نـابرابري   هاي كال اثر سياست
جنسيتي) مورد ارزيابي قرار داد. نتايج وي نشان داد كه رشد اقتصادي، لگاريتم سهم مخارج 

،  بـر شـاخص نـابرابري    GDPو لگاريتم سهم صادرات كاالها و خدمات از  GDPدولت از 
هـاي بهـره    و نرخ GDPص لگاريم سهم واردات از جنسيتي تأثير مثبت دارد، همچنين شاخ

مدت داراي اثر منفي بر شاخص نابرابري جنسـيتي اسـت. افشـاري و شـيباني      حقيقي كوتاه
ايـران   در كار نيروي جنسيتي تجزيه فرضيه ) با استفاده از شاخص دونكن، به آزمون1389(

كرد؛ عالوه بـراين نتيجـه    را ايران در كار نيروي جنسيتي تجزيه فرضيه آنها پرداختند. نتايج
 اسـت،  داشته كاهشي روند ايران در) 1371- 85 دوره در( بخشي جنسيتي تجزيه گرفتند كه

 ,Locarnoلوكـارنو (  .است يافته افزايش دوره اين در اي حرفه جنسيتي تجزيه شاخص ولي

ـ  ) به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا برابري جنسيتي و پيشـرفت زنـان مـي   2016 د توان
پتانسيل رشد در اروپا را تحت تأثير قرار دهد. نتايج اين مطالعه تأييد كننده مطالعات نظـري  
بوده و شواهدي از اثر منفي فاصله نيروي كار و فاصله دستمزد بر رشد اقتصادي بلندمـدت  

) در پژوهشـي اثـرات كـالن اقتصـادي متقابـل بـين بخـش        Khera, 2016را نشان داد. كرا (
رابري جنسيتي را در بازار كار هند بررسي كرد. در اين راستا براي بررسي اثر غيررسمي و ناب

گذاري جنسيتي بر مشاركت نيروي كار زنـان، اشـتغال رسـمي زنـان،      هاي با هدف سياست
شكاف جنسيتي دستمزد، همچنين توليد كل اقتصاد، يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي 

)DSGEهـا بـراي افـزايش     نشان داد كه گرچه اين سياسـت  ) طراحي كرد. نتايج اين مطالعه
اند، اما عدم ايجاد اشتغال كافي در بخش رسمي  مشاركت نيروي كار زن و توليد اتخاذ شده

به دليل عدم انعطاف بـازار كـار، منجـر بـه يـك افـزايش در اشـتغال غيررسـمي و ايجـاد          
  شود. تر جنسيتي در اشتغال رسمي و دستمزدها مي هاي وسيع شكاف

  هاي خطي و غيرخطي مقايسه رهيافت نابرابري جنسيتي و 2.2.2
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اند كه اثر نابرابري  با توجه به خاصيت نابرابري جنسيتي مطالعات زيادي به اين نتيجه رسيده
 Dollarتوان به مطالعات دالر و گاتي ( جنسيتي بر رشد اقتصادي روندي خطي ندارد كه مي

& Gatti, 1999) ايستين و پراكاش ،(Eastin & Prakash, 2013) گديس و كلسن ،(Gaddis & 

Klsen, 2014اشاره كرد.1393اووسي () و رزمي و ك1388آبادي و موسوي ( )، زنگي (  

كشور به بررسي  127هاي تابلويي  ) با استفاده از دادهDollar & Gatti, 1999دالر و گاتي (
 Uدهد كه يك رابطه  ايج آنها نشان ميتأثير توسعه اقتصادي بر نابرابري جنسيتي پرداختند. نت

نابرابري جنسيتي وجود دارد. در تقابل بـا    شكل بين لگاريتم درآمد سرانه واقعي و شاخص
كشور، يك  129هاي  ) با بررسي دادهForsythe et al, 2000اين مطالعه، فرسيس و همكاران (

نتيجـه گرفتنـد. ايسـتين و    دار را بين رشد اقتصادي و نابرابري جنسيتي  رابطه خطي و معني
) به بررسـي  رابطـه ميـان توسـعه اقتصـادي و نـابرابري       Eastin & Prakash, 2013پراكاش (

يافته با استفاده از مفهوم منحني كوزنتس پرداختند. نتايج آنهـا   جنسيتي در كشورهاي توسعه
كردند كه  شكل ميان توسعه اقتصادي و نابرابري جنسيتي است. آنها بيان Sمؤيد يك رابطه 

رابطه ميان اين دو متغير داراي سه قسمت است؛ در قسمت اول توسعه اقتصـادي موجـب   
شود، در قسمت دوم اين روند ثابت شده يا اندكي كاهش خواهد  بهبود نابرابري جنسيتي مي

شود. بـر   يافت. در قسمت سوم، مجددا توسعه اقتصادي موجب بهبود نابرابري جنسيتي مي
هـاي   ها بـه ويـژه در قسـمت دوم، بـراي بهبـود شـاخص       يك از قسمتاين اساس در هر 

جنسيتي متناسب با توسعه اقتصادي بايد سياستي متناسب با آن ساختار اتخاذ شود. رزمي و 
 توسـعه  بـين  رابطـه  ) نيز با استفاده از رگرسيون حداقل مربعات، به بررسي1393كاووسي (
 يـك  ران پرداختند. نتـايج آنهـا نشـان داد كـه    اي هاي استان در جنسيتي نابرابري و اقتصادي
 معكوسي ارتباط همچنين. دارد وجود سرانه درآمد و جنسيتي نابرابري بين وارونه U ارتباط
 اقتصـاد  در صـنعت  بخـش  سـهم  بـا  مسـتقيمي  ارتبـاط  و صادرات با جنسيتي نابرابري بين

 177كشـور عضـو و    102هـاي   ) با اسـتفاده از داده 2014گديس و كلسن (. كردند مشاهده
به بررسي رشد اقتصادي و نابرابري جنسيتي پرداختنـد. نتـايج آنهـا     OECDكشور غيرعضو 

 Uاز يـك فـرم    OECDنشان داد كه رابطه رشد اقتصادي و نابرابري جنسيتي در كشورهاي 
ا چنين فرمي را مشاهده نكردنـد. عـالوه   كند در حاليكه در ساير كشوره برعكس تبعيت مي

آبـادي   بر اين نتيجه گرفتند كه الگوي رشد بخشي بر سطح مشاركت زنان مؤثر است. زنگي
تحليــل فضــايي توصــيفي تحليلــي بــه  ) بــا اســتفاده از روش پــژوهش1388و موســوي (

نتـايج  پرداختند.  هاي مربوط به آن در كشورهاي خاورميانه جنسيتي و شاخص هاي برينابرا
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 انسـاني  توسـعه  سـطح  در كشـور 14 باال، انساني توسعه سطح در كشور 4آنها نشان داد كه 
 رابطـه  بررسـي . دارنـد  قرار پايين انساني توسعه سطح در يمن و عراق كشور دو و متوسط
 بـين  غيرخطـي  رابطـه  يـك  وجود نمايانگر جنسيتي نابرابري با انساني توسعه هاي شاخص
 هـاي  شـاخص  افـزايش  بـا  كه طوري به. است زنان موقعيت و انساني توسعه هاي شاخص
 همچنـين . شود مي كاسته خاورميانه كشورهاي در و مردان زنان بين نابرابري انساني، توسعه

 اسـت  بيشـتر  اقتصـادي  و اجتماعي هاي عرصه در زنان نقش و مشاركت كه كشورهايي در
) نابرابري جنسيت Kim et al, 2018كيم و همكاران ( .يابد مي كاهش انساني فقر هاي شاخص

و رشد اقتصادي در كره را مـورد بررسـي قـرار دادنـد. نتـايج ايـن مطالعـه نشـان داد كـه          
شوند يا زمـاني كـه    هاي برابري جنسيت كه منجربه كاهش نابرابري در بازار كار مي سياست

افـزايش داده و  تواند مشاركت زنان در جامعه را  كند، مي يك پدر با فرزندان خود سپري مي
) نـابرابري جنسـيت در آمـوزش و    Ghosh, 2018به رشد درآمد سرانه كمك كند.  قـوش ( 

ايالت هند مـورد بررسـي قـرار     15اشتغال و اثرات آن بر رشد اقتصادي و توسعه انساني را 
دهد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه برابري جنسيتي در آموزش و مشاركت نيـروي كـار    مي

  آمد سرانه و توسعه انساني دارد.بر دراثري مثبت 
تواند منجر به آثار غيرخطـي بـر    دهد كه نابرابري جنسيتي مي بررسي مطالعات نشان مي

اند تنها آثار خطي  رشد اقتصادي شود؛ اما عموم مطالعاتي كه به بررسي اين موضوع پرداخته
يرخطي نيز در كاربرد روش اند. تفاوت بارز اين مطالعه با ساير مطالعات غ آن را لحاظ كرده

NARDL     براي سنجش غيرخطي نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصـادي اسـت. كـاربرد روش
NARDL ي جنسـيتي نيـز   هـاي مثبـت و منفـي نـابرابر     كند تا اثر شـوك  موقعيتي فراهم مي
  شود.  ارزيابي
  

 روش تحقيق. 3
) اسـت.  ARDLهاي گسـترده (  الگوي كلي روش تحقيق بر اساس مدل خودتوضيح با وقفه

) Indangasi et al, 2015ايندانگاسي و همكاران، (دهد كه پژوهش  بررسي مطالعات نشان مي
رشـد اقتصـادي و    بـه بررسـي   ARDLاي است كـه در چـارچوب روش    تنها مطالعه است

 Shin  etشين و همكاران (طور كه  اما همانپرداخته است؛  نابرابري جنسيتي در نيروي كار 

al, 2014هاي  كنند، مدل ) بيان ميARDL       خطي براي بررسـي روابـط پيچيـده بـين متغيرهـا
 ARDLآزمـون   كننـد.  را پيشـنهاد مـي   ARDLهـاي غيرخطـي    قابليت كاربرد ندارد و مـدل 
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جمعـي غيرخطـي و نامتقـارن بـين      ) قـادر بـه تعيـين هـم    NARDLغيرخطي چنـدمتغيره ( 
دت و بلندمـدت متغيرهـاي مسـتقل بـر     مـ  عالوه اين روش بين اثرات كوتاه متغيرهاست. به

 VECMشود. حتي اگر تمام اين موارد را بتوان از طريق مدل  متغيرهاي وابسته تمايز قائل مي
ها از مسئله همگرايي ايجاد شده  يا يك مدل انتقال ماليم آزمايش كرد اما هنوز هم اين مدل

هـاي تصـحيح    خالف ديگر مـدل  برند. عالوه بر اين بر به دليل ازدياد تعداد متغيرها رنج مي
اين محـدوديت   NARDLهاي زماني بايد يكسان باشد، مدل  خطا كه درجه همبستگي سري

). Van Hoang et al, 2016دانـد (  هاي مختلفي از همبستگي را مجاز مي را برداشته و درجه
 بر اين، از طريق انتخاب طول وقفه مناسب براي متغيرها، بـه حـل مسـئله همبسـتگي     عالوه

متغيرها بر مبناي تابع توليد نئوكالسيك  ).2014كند (شين و همكاران،  چندگانه نيز كمك مي
 ):Indangasi  et al, 2015اند ( انتخاب شده

)1(                                                                   = ( , : )  
: بـرداري از  Zكـار؛  : نيـروي L؛ : حجـم سـرمايه  K: تكنولـوژي؛  A: توليـد؛  Yكه در آن، 

متغيرهاي مرتبط هستند. با توجه به هدف مطالعه،  تابع توليد نئوكالسيك بـه صـورت زيـر    
  شود: تعريف مي
)2(                                               = [( , ); , , ] 

به ترتيب معرف قيمت نفت، سهم اشتغال زنان، متوسط سالهاي  O ،W ،Sكه متغيرهاي 
تحصيل شاغالن است. الزم به ذكر است كه متغير قيمت نفت بر مبناي مطالعات جهـادي و  

)؛ متغير سـهم اشـتغال زنـان بـر مبنـاي مطالعـه       1397)، صمدي و همكاران (1390علمي (
الن نيز بر مبناي نيلي و نفيسي هاي تحصيل شاغ ) و متوسط سال1396اسدزاده و همكاران (

اند. در اين راستا  مدل تصحيح خطاي نامتقارن به صورت زير  ) وارد تابع توليد شده1382(
 شود: تصريح مي

)3(         ∆ = + + + +  +  ++ + ∑ ∆ + ∑ ∆ + ∑ ∆ +∑ ∆ + ∑ ∆ + ∑ ∆ + ∑ ∆ +  

شود كه رابطـه   ) نوشته مي3به صورت رابطه ( NARDLالگوي فوق در چارچوب مدل 
) است كه با توجه به هـدف  2شود همان تابع نئوكالسيك ( بلندمدتي كه از آن استخراج مي

مدت و  براي ضرايب كوتاه i=1,2,…,7به ازاي  )، 6در معادله ( مطالعه تصريح شده است.
مـدت بـراي    د كه تحليـل كوتـاه  شو روند. يادآوري مي براي ضرايب بلندمدت به كار مي 

رود. در مقابـل تحليـل    ارزيابي اثرات آني تغييرات متغير برونزا بر متغير وابسته به كـار مـي  
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گيري زمان واكنش و سرعت تعديل بـه سـمت سـطح تعـادلي مـورد       بلندمدت براي اندازه
ندمـدت  گيرد. در اين مطالعه از آزمون والـد بـراي بررسـي عـدم تقـارن بل      استفاده قرار مي

)= =مدت ( ) و كوتاه=  qو  p) همه متغيرهـا اسـتفاده شـده اسـت.     =
 Lو  W ،S ،O ،Kو متغيرهـاي مسـتقل    Yنمايش دهنده تعداد وقفه بهينه براي متغير وابسته 

) بـه  W) قابل تعيين است. متغير سهم اشـتغال زنـان (  AICاست كه از طريق معيار آكاييك (
هايشـان تجزيـه خواهـد شـد. ايـن       بت و منفي براي افزايش و كاهشهاي جزئي مث مجموع

=  تجزيه به صورت زير است: ∆ = max (∆  , 0) 

=  و ∆ = min (∆  , 0) 

) آزمون مـرزي  2014جمعي بلندمدت نامتقارن شين و همكاران ( براي آزمون وجود هم
باشـد. دو   اند كه در واقع يك آزمون مشترك از سطوح وقفه همه رگرسورها مـي  ارائه كرده

) و Banerjee et al, 1998بنرجي و همكـاران (  tآزمون مورد استفاده واقع شده است: آماره 
فـرض صـفر    tهـاي آمـاره    ). در آزمـون Pesaran et al, 2001ن (پسران و همكـارا  Fآماره   = >در مقابل فرض  0 فـرض صـفر    Fهـاي آمـاره    كـه در آزمـون   اسـت. درحـالي   0 = = = است. اين دو آماره در مطالعه حاضر مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت.     0

بلندمـدت بـين    جمعي رد شـود، آنگـاه يـك رابطـه     اگر فرض صفر مبني بر عدم وجود هم
  متغيرها وجود خواهد داشت. 

=ضرايب نامتقارن بلندمدت بر اساس =و   ⁄ اند.  تخمين زده شده ⁄
اين ضرايب بلندمدت نسبت به تغييرات مثبت و منفي متغيرهاي مسـتقل، رابطـه بـين ايـن     

اثرات چندگانه پوياي  گيري خواهند نمود. براي تخمين متغيرها در تعادل بلندمدت را اندازه
 نامتقارن معادله زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

=       ,           =  

هاي پويا نشان دهنده واكنش نامتقارن متغير وابسـته بـه نوسـان مثبـت و      اين تكثيركننده
توان مشاهده  هاي تخمين زده شده، مي منفي در متغيرهاي مستقل است. براساس تكثيركننده
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هاي پويا از تعادل اوليه به سمت تعادل جديـد بـين متغيرهـاي سيسـتمي از      نمود كه تعديل
  د كه بر سيستم اثرگذار است.كن مينوساني تبعيت 

  
  هاي تحقيق يافته. 4

هاي تحقيق در چند قسـمت پرداختـه اسـت. در قسـمت اول      بخش حاضر به بررسي يافته
خـر تخمـين روابـط غيرخطـي آورده     ها، قسـمت دوم مانـايي متغيرهـا و در قسـمت آ     داده
  است.  شده

  
  ها داده 1.4

استفاده شده اسـت. متغيرهـاي رشـد توليـد      1395تا  1345هاي ساالنه  در اين مقاله از داده
) از تارنمـاي بانـك   K)، رشـد موجـودي سـرمايه (   L)، جمعيت فعـال ( Yناخالص داخلي(

) و W)، سـهم اشـتغال زنـان (   BP( هاي بـريتيش پتروليـوم   ) از دادهOمركزي،  قيمت نفت (
اج شده ريزي كشوراستخر ) از سازمان مديريت و برنامهSهاي تحصيل شاغالن ( متوسط سال

شـود. سـپس    است. در ادامه ابتدا به بررسي وضعيت پايايي متغيرهاي پژوهش پرداخته مـي 
هاي توزيعي برآورد خواهد شد. پيش شرط تخمـين   الگوي غيرخطي خودتوضيحي با وقفه

 آزمـون الگوي خودتوضيحي آن است كه رابطه بلندمدت بين متغيرهاي الگو بـا اسـتفاده از   
تاييد شود. پس از تخمين الگوي غيرخطي خودتوضـيحي،   ) 2001( باند پسران و همكاران

 عـدم تقـارن   اسـت  مـدت  كوتـاه  و بلندمـدت  رابطـه  دو هـر  برايبا استفاده از آزمون والد 
 شود. مي  بررسي
 

 بررسي مانايي متغيرها 2.4
پيش از تخمين مدل، الزم است مرتبه مانايي متغيرها مورد ارزيابي قرار گيرد. نتـايج آزمـون   

) آورده شده است. نتايج حاصل، بيانگر مانـايي رشـد توليـد ناخـالص     1مانايي در جدول (
) و نامانايي ساير متغيرها در سطح است. در ادامـه  K) و رشد موجودي سرمايه (Gداخلي (

نتايج نشان دهنده مانايي تفاضل مرتبه اول كليه متغيرهايي است كه در سطح نامانـا هسـتند.   
جمعي بين متغيرها اطمينان حاصل كرد؛ بدين منظـور   ت از وجود رابطه همبنابراين، الزم اس

 وجـود  عـدم « آزمـون  اين در صفر فرضيه چارچوب اين در شود. باند استفاده مي از آزمون



 51   ... رشد بر كار نيروي جنسيتي نابرابري هاي شوك نامتقارن اثر

 

 99 احتمـال  بـا  صـفر  فرضـيه  FPSS آمـاره ) 2( جدول كه طور همان. است »بلندمدت رابطه
  شود. مي رد درصد

 (ADF)ديكي فولر تعميم يافته  آزمون ريشه واحد .1جدول

 متغير
ديكي فولر  آزمون ريشه واحد

  تعميم يافته روي سطح متغيرها
ديكي فولر تعميم  آزمون ريشه واحد

  يافته روي تفاضل مرتبه اول متغيرها
  احتمال  كميت بحراني  احتمال  كميت بحراني

Y  98/4  00/0  -  -  
L  41/4  00/1  33/5-  00/0  
K  09/3-  03/0  -  -  
O 30/1-  61/0  52/4-  00/0  
W 24/2-  19/0  27/2-  02/0  
S 96/0-  75/0  13/6-  00/0  

  هاي پژوهش منبع: يافته

 

  ARDLتخمين روابط غيرخطي  3.4
، نشان دهنده ايـن  86/0 با مقدار  R2پردازد. آماره  مي NARDL) به تخمين روابط 2جدول (

دهنـد. آمـاره   وابسته را توضـيح مـي  % از تغييرات متغير 92هاي مستقل مدل است كه متغير
بيانگر عدم خودهمبستگي مدل است، كه بيانگر آن است كه  30/2دوربين واتسون با مقدار 

توانـد تغييـرات رشـد    مـي  هاي موجود در تابع توليد در حضور عدم خودهمبسـتگي متغير
 همبسـتگي  نگر عـدم به ترتيب بيا و هاي  آماره همچنين اقتصادي را توضيح دهند.

 كـه بيـانگر آزمـون    عالوه بر اين آمـاره   در مدل هستند. ناهمساني واريانس و  سريالي
 ايـن . اسـت  شـده  طراحـي  خوبي به تجربي مدل تابعي دهد كه شكل رمزي است نشان مي

) WSRو  WLRوالـد (  هـاي  آزمـون . دهنـد  مي مدل را نشان سازگاري و اطمينان قابليت نتايج
بيانگر الزام  و است مدت كوتاه و بلندمدت رابطه دو هر براي عدم تقارن اهميت دهنده نشان
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در اين راستا بـا   .مدل است متغيرهاي بين وجود رابطه غيرخطي و عدم تقارن نظرگرفتن در
  تحقيق يعني:) نتايج دو فرضيه WSRو  WLRوالد ( هاي توجه به نتايج آزمون

  اقتصادي در بلندمدت دارد. رشد دار و نامتقارني بر سهم اشتغال زنان اثر معني ـ
  مدت دارد. اقتصادي در كوتاه رشد دار و نامتقارني بر سهم اشتغال زنان اثر معني ـ

  شود. تأييد مي

  نتايج هم انباشتگي .2جدول 
 رابطه بلندمدت

Variable Coefficient t-Statistic 

W+
t-1 40/0- 16/3- *** 

W-
 t-1 70/0  49/3 *** 

K 99/17  08/3 *** 

L 00003/0  66/0  

S 84/0 91/2 *** 

O 01/0  43/2 ** 

-48/0 عرض از مبدأ  12/1-  

 مدت رابطه كوتاه

Variable Coefficient t-Statistic 

Ec(-1) 98/0-  99/5- *** 
D(W+

t) 40/0  10/13 *** 

D(W-
 t) 03/0  15/0  

D(W-
 t-1) 79/0-  07/3- *** 

D(K) 03/4-  23/2- ** 

D(Kt-1) 90/1  39/1  

D(Kt-2) 38/6  41/1 *** 

D(O) 0001/0  08/0  

D(S) 22/0  37/1  

D(L) 00002/0  56/0  

D(L t-1) 0001/0-  66/2- *** 

D(L t-2) 00008/0  02/2 * 

  هاي كنترل مدل آزمون
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R2 86/0  Adj_R2 70/0  

D-W Test 30/2  2
S C  13/3 * 

2
HET  46/0  2

FF  09/1  

FPSS 
***89/11      

  مدت آزمون تقارن در بلندمدت و كوتاه
WLR 

***91/4-  WSR 
***55/4  

 تحقيق هاي يافته: منبع

بـه   -L و +Lدهنـد؛   مـي  نشان ترتيب به را منفي و مثبت تغييرات "- " و "+": يادداشت
و   ،     ؛ است منفي و مثبت تغييرات با مرتبط شده برآورد بلندمدت ترتيب ضرايب

 مـي  ناهمساني واريانس را نشان و فرم تابعي سريالي، همبستگي براي را LM آزمون  
 و بلندمـدت  تقـارن  بررسـي  بـراي  والـد  دهنده آزمون نشان WSR و WLR دهد.؛ همچنين

دهـد.   مي نشان را باند آزمون   FPSSي زنان است؛ آماره اشتغال متغير سهم براي مدت كوتاه
مشـخص  ) درصـد  يـك  و پـنج  سـطوح ده،  بـراي ( سـتاره  سه و دو يك، با نيز داري معني
  است.  شده

  نتايج بلندمدت 1.3.4
) - 40/0 ضـريب  بـا ( اقتصادي رشد داري بر مثبت سهم اشتغال زنان اثر منفي و معني شوك

بلندمدت دارد، در مقابل شوك منفي سهم اشتغال زنان اثري مثبت بر رشد اقتصادي (بـا  در 
دهد اثر ايجاد شده نامتقارن و در نتيجه مدل غيرخطي است.  مي نشان ) دارد، كه7/0ضريب 

براساس نتايج بدست آمده از تحقيق مشخص اسـت كـه اثـر نـابرابري جنسـيتي بـر رشـد        
. بدين معني كه هرچه سهم اشـتغال زنـان افـزايش يابـد،     اقتصادي در بلندمدت مثبت است

تواند به دليل آن باشـد كـه ايـران     رشد اقتصادي كمتري تجربه خواهد شد. اين موضوع مي
كشوري در حال توسعه است و بالطبع بازار كار آن نيز (به ويژه بازار نيروي كار مـردان) تـا   

كند بسيار فاصـله دارد. در بـازاري كـه بـه     اي كه بتواند از تمام ظرفيت خود استفاده  مرحله
هاي آن نيـز اسـتفاده نكـرده،     دهد و هنوز نيز از تمام ظرفيت نيروي كار مردان بيشتر بها مي

كاهش سهم مردان (يا افزايش سهم زنان) بالطبع منجر كاهش رشد اقتصادي خواهـد شـد.   
البتـه ايـن تفـاوت    ) است. 1388نتايج اين قسمت، برخالف مشاهدات پرتوي و همكاران (
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تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مطالعه حاضر نابرابري جنسيتي در اشـتغال را مـالك    مي
) نابرابري جنسيتي در آموزش را مالك 1388قرار داده است اما مطالعه پرتوي و همكاران (

هـاي غيرخطـي بـه     عمل قرار داده است. از طرف ديگر مطالعه حاضر در چـارچوب روش 
) از روش خطـي بهـره   1388موضوع پرداخته است اما مطالعه پرتوي و همكـاران ( بررسي 

  ود منجر به تورش نتايج خواهد شد.برده است كه خ
متغيرهاي ديگر چون موجـودي سـرمايه، نيـروي كـار،      در كنار متغير نابرابري جنسيتي، 

ين مدل اضافه هاي تحصيل شاغالن و قيمت نفت نيز به عنوان متغير كنترل در ا متوسط سال
  شود. شد كه در ادامه نتايج آنها ارائه مي

گـذارد؛ بـه    داري بر رشد اقتصادي مـي  افزايش رشد موجودي سرمايه اثر مثبت و معني
واحـد   17كه با افزايش يك واحد رشد موجودي سرمايه، رشد اقتصـادي بـه ميـزان     طوري

اد كـه از ميـان عوامـل    افزايش خواهد يافت. مشاهدات بدست آمده از اين قسمت نشـان د 
اثرگذار (از نظر قدر مطلق) تغييرات سرمايه (نسبت به ساير متغيرها) بيشترين اثر را بر رشد 

) 1390) و  پرتـوي و همكـاران (  1391هاي محمودزاده و علمي ( اقتصادي دارا است. يافته
  هاي اين قسمت است. نيز سازگار با يافته
 داري بـر  مثبت و معنـي  اثر تحصيل هاي سال متوسطدهد كه  ) نشان مي2نتايج جدول (

افـزايش   و نوآوري موجب شكوفايي افراد تحصيالت گذاشته است. در واقع اقتصادي رشد
كه نتيجه نهـايي آن افـزايش رشـد اقتصـادي      شود داخلي مي وري و توسعه تكنولوژي بهره

 جمشـيدنژاد  و علمـي  و) 1393( نـادري  هـاي مطالعـات   اين نتيجه مطـابق بـا يافتـه    است.
  است.  )1386(

همچنين قيمت نفت نيز اثري مثبت و معنادار را بر رشد اقتصادي داشته است. اين يافته 
با حقايق آشكارشده كشور ايران سازگار است، چرا كه افزايش قيمت نفت، منجر به افزايش 

خود منجـر   هاي گذاري و سرمايه  ها درآمدهاي نفتي شده و در پي آن دولت با افزايش هزينه
) 1390ج امـامي و همكـاران (  ي مـذكور بـا نتـاي    شـود. يافتـه   به افزايش رشد اقتصادي مـي 

  است.  سازگار
در نهايت براساس نتايج بدست آمده نيروي كار اثري بر رشد اقتصادي ندارد. اين نتيجه 

ايـن   ) است. از داليل1388در تقابل با نتيجه به دست آمده از مطالعه عمادزاده و همكاران (
هـاي كـاربر    بر به جاي تكنولـوژي  توان به رويكرد جايگزيني تكنولوژي سرمايه موضوع مي
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خـود را از  دار  كه در بلندمدت به مرور تغييرات نيروي كار، اثـر معنـي   اشاره كرد، به طوري
  دهد. دست مي

  مدت نتايج كوتاه 2.3.4
دهـد كـه    يز از خود نشـان مـي  مدت ن هر متغير در كنار داشتن اثرات بلندمدت، اثراتي كوتاه

مدت بايـد ضـريب    تواند متفاوت از اثرات بلندمدت آن باشد. براي سنجش اثرات كوتاه مي
EC  را مالك عمل قرار داد. ضريبEC     بيانگر جمله تصحيح خطاست كـه بـراي برقـراري

دار، منفي و قدرمطلق آن كوچكتر از يك باشد. ضريب تصـحيح   شرط همگرايي، بايد معني
مدت به  است كه بيانگر سرعت باالي تصحيح خطا از كوتاه - 98/0در اين مطالعه برابر خطا 

درصـد خطـاي    98بلندمدت است. به بيان ديگر در صورت بروز خطا در اين دوره، الگـو  
  را در دوره بعد تصحيح خواهد كرد.خود 

ت و مثبت سـهم اشـتغال زنـان اثـر مثبـ      دهد كه شوك مدت نشان مي نتايج روابط كوتاه
دارد، در مقابل شوك منفي سهم اشتغال زنان ) 40/0 ضريب با( اقتصادي رشد داري بر معني

) داشته است. به بيان ديگر، - 79/0با يك دوره تأخير، اثر منفي بر رشد اقتصادي (با ضريب 
افزايش سهم اشتغال زنان و گام برداشتن بـه سـمت برقـراري برابـري جنسـيت در زمينـه       

شود؛ اين نتيجه با نتيجه به دست آمـده از   مدت مي رشد اقتصادي در كوتاه اشتغال، منجر به
روابط بلندمدت در تناقض است. بدين معني كه در بلندمدت سهم اشتغال بيشتر براي مردان 

مدت، سهم اشتغال زنان اثر بيشـتري   منجر به افزايش رشد اقتصادي خواهد شد اما در كوتاه
  به افزايش رشد اقتصادي خواهد شد.يش آن منجر بر رشد اقتصادي داشته و افزا

نتايج حاصل از اثر ساير متغيرها نيـز نشـان داد كـه تغييـرات رشـد موجـودي سـرمايه        
شود؛ اما پس از دو دوره اثـري مثبـت و    مدت، ابتدا باعث كاهش رشد اقتصادي مي دركوتاه
داي دوره جبران شـده  كه اثر كاهشي ابت طوري دار بر رشد اقتصادي خواهد گذاشت. به معني

و نهايتاً اثر كلي مثبتي برجا خواهدگذاشت. عالوه بر اين تغييـرات قيمـت نفـت و متوسـط     
داري بر رشد اقتصادي ندارنـد؛ امـا شـوك     مدت اثر معني هاي تحصيل شاغالن دركوتاه سال

شـود. ايـن نتيجـه در     نيروي كار با اختالف زماني دو دوره باعث افزايش رشد اقتصادي مي
  ) است.1392استاي نتيجه به دست آمده از مطالعه عاشورزاده (ر

  مدت و بلندمدت اثرات كوتاه ةقايسم 3.3.4
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دهـد كـه در برخـي از ايـن متغيرهـا       مدت و بلندمدت متغيرها نشان مي مقايسه اثرات كوتاه
مدت متفاوت از اثرات بلندمدت است. در مورد اثر نابرابري جنسـيتي، متوسـط    اثرات كوتاه

هاي تحصيل، قيمت نفت و نيروي كار بر رشد اقتصادي اين موضوع رخ داده و اثرات  لسا
آنها متفاوت از يكديگر است. در مورد علت اين رخداد نيز بايد به سـطح آسـتانه تغييـرات    
اشاره نمود. بدين معني كه افزايش يك عامل تا سطحي خاص شايد اثري بـر متغيـر ديگـر    

ز آن سطح به بعد اثرگذار بوده (جهت اثرگذاري تغيير كنـد) و در  نداشته (داشته) باشد اما ا
مدت و بلندمدت شود. به عنوان مثال صفدري و  نتيجه منجربه ايجاد اثرات متفاوت در كوتاه

كنند كه اين عامل  هاي تحصيل بر رشد اقتصادي بيان مي ) در مورد اثر سال1393همكاران (
سـال فراتـر رود و    12هـاي آن از    ت ك تعداد سالدر صورتي بر رشد اقتصادي اثرگذار اس

  يافته حتي بيش از اين است. اين تعداد براي كشورهاي توسعه
  

 پيشنهادها ةگيري و ارائ نتيجه. 5
 هاست كه متشكل از زنان و مردان است؛ زمان همه در توليد، مهم عوامل از يكي كار نيروي

تـري را در   هايي پررنگ مرور توانستند نقش كار، به نيروي از مهمي بخش عنوان به زنان اما
 مراحـل  در زنـان  سهم ديگر عبارت هاي مردان) ايفا كند. به جامعه (همانند وظايف و نقش

 نيز آنها سهم توسعه اوليه مراحل از خروج با و تدريج به اما بوده اندك توسعه، و رشد اوليه
 كـه  رفـت  خواهـد  پـيش  جـايي  تا سهم افزايش اين نهايت در. است به مرور افزايش يافته

 با بتوانند راحتي به زنان و شود گرفته نظر در جنسيت وراي چارچوبي شغل، گزينش مالك
 در و توسـعه  رونـد،  ايـن  الزامـات  از يكي. بپردازند رقابت به شغل گزينش زمينه در مردان
 بـه  بـازار  هـاي  شـوك  متقارن و يكنواخت اثرات به منجر بازار بلوغ. است بازار بلوغ نتيجه
 هـاي  نـابرابري  تصحيح به منجر خودكار طور به و شده جنسيت به توجه بدون بازار فعاالن
 اقتصادي رشد بر جنسيتي نابرابري اثر كه داد نشان پژوهش اين هاي يافته .شد خواهد خود
 رشـد  باشـد،  بيشتر مردان اشتغال سهم هرچه كه معني بدين است؛ مثبت بلندمدت در ايران

 اگـر  كـه  دهـد  مي گذار سياست به را سيگنال اين موضوع اين. شد خواهد افزايش اقتصادي
 كند اجرا را  هايي سياست ابتدا است بهتر است، بلندمدت اقتصادي رشد تحقق وي اولويت

 بـه  نيـاز  بـر  تاييـدي  خود نتايج اين باشد؛ مذكر كار نيروي جذب وي اولويت كه طوري به
 بـراي  كـه  نمـود  پيشـنهاد  تـوان  مـي  بنابراين. است كار نيروي بازار نتيجه در و بازار توسعه
 هـاي  برنامه گذار سياست ابتدا كه است الزم اقتصادي رشد با متناسب و تر مناسب وري بهره
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 را خود بتواند بايد ايران كار بازار بلندمدت در. كند اتخاذ جنسيتي نابرابري اساس بر را خود
 ايجـاد  راسـتاي  در اقتصاد توسعه مزاياي از نتيجه در و داده سوق جنسيتي برابري سمت به

 دهـد  قرار مناسب مسيري در را خود آنكه توان اينصورت درغير ببرد؛ بهره جنسيتي برابري
  .داشت نخواهد را
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