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 چکیده

 و افزایش پژوهشی و آموزشی مؤسسات در زنان گسترده حضور بویژه عالی آموزش آموختگان دانش افزایش

ار و ک آموزش بازارهاي جدي مسائل از یکی ،کشور هاي دانشگاه در مرد به نسبت زن التحصیالن فارغ تعداد
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  مقدمه. 1

 ارک بازار در فعال جمعیت نسبت است که به صورت کار بازار مهم شاخصهاي از یکی مشارکت نرخ

 شاخص شود. نرخ مشارکت یک یف میتعر فعالیت سن در جمعیت تعداد به) بیکاران و شاغالن(

ن یابربنا و دارد قرار کشور یک فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، خصوصیات تأثیرتحت که است تجمعی

د. از آنجا که یآ یبه حساب م ک کشوری اقتصاد ارزیابی بازار کار و هاي شاخص مهمترین از یکی

 یکاريب ،جهیباال رفته و درنت جامعه یک مولد در اشتغال هرچه ،شود می حاصل تولید دنبال اشتغال به

 .شود می تسهیل اقتصادي پیشرفت و رشد ،افتهی افزایش ملی درآمد و تولید ،یابد کاهش

 ره ازاي به است، پیشرفته اقتصادهاي  از برخی براي تجربی رابطه یک که 1اوکان قانون براساس     

 تولید با مقایسه در داخلی ناخالص تولید طبیعی، بیکاري نرخ به نسبت بیکاري افزایش درصد یک

 رفته دست از فرصتهاي معناي به بیکاري ،واقع در. یابد می کاهش درصد 5/2 بالقوه داخلی ناخالص

 تولید ینب فاصله ،جامعه یک در بیکاري باافزایش. شود تولید افزایش به منجر توانست می که است اي

 می یکاريب افزایش .یابد می افزایش تولید، شکاف دیگر عبارته ب یا بالفعل، و بالقوه داخلی ناخالص

 نرخ هرچه. دباش داشته زین اقتصادي هاي فعالیت در انسانی منابع مشارکت نرخ بر گوناگونی آثار تواند

 مشارکت نرخ کاهش شاهد شغلی جستجوي هزینه افزایش به توجه با مدت بلند در باشد باالتر بیکاري

 یدرصد قابل توجه که این است دهنده نشان ،پایین مشارکت رخ). نOsterholm, 2009( بود خواهیم

تند. سین يدیتول يت هایبه دنبال فعال ،ت فعال کشور خارج شدهیگروه جمع ت درسن کار ازیاز جمع

ه ب رجامعه د عدم توانایی یدرمجموع به معن یداشته باشد ول یل گوناگونین مساله ممکن است دالیا

  است. انسانی منابع مدیریت و کارگیري

ک ی اینکه و است بازار در کار نیروي مشارکت میزان کار، نیروي عرضه مطالعه در اصلی پرسش

تون م در. گیرد می کار بازار در حضور عدم یا حضور به تصمیم عواملی هچ تأثیر تحت و زمانی چه فرد

 نس،ج سن، مانند فردي مشخصات :از عبارتند کار يروین مشارکت نرخ بر مؤثر کار، عوامل بازار علمی

 سطح خانواده، اعضاي سایر درآمد مانند خانوادگی مشخصات و کاري درآمدهاي آموزش، سطح

 . )1378ی، سهراب( خانوار بعد و اشتغال و تاهل وضعیت آنها، تحصیالت

 طهدارد. راب مردان نسبت به زنان مشارکت نرخ بر يشتریب تأثیر خانوادگی يها یژگیو معموالً

 به وجهت با جوانی سنین در مشارکت که صورتی به است، غیرخطی رابطه یک غالباً مشارکت با سن

 به تر،باال سنین در و یافته افزایش خانواده تشکیل یا و مستقل زندگی شروع و درآمد ایجاد انگیزه

 معموالً  نیز مردان و زنان میان در مشارکت نرخ. یابد می کاهش بازنشستگی، دوران در خصوص

 عدديمت دالیل. است مردان مشارکت نرخ از کمتر زنان مشارکت نرخ که ترتیب این به ،است متفاوت

                                                                                                                   
1. Okun’s law 
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 بازار رد جنسیتی تبعیض یا و خانگی يکارها اشتغال زنان به توان می که دارد وجود تفاوت این براي

 شورهاک از بسیاري در کار بازار شرایط تغییر به توجه با البته. دقرار دا اشارهرا مورد  زنان زیان به کار

 شیافزا، گریعوامل د از. است افزایش آنها درحال مشارکت نرخ زنان، براي برابر هاي فرصت ایجاد و

نه یخانه را با وقت و هز يانجام کارها ،يشرفت فناوریاست. پ يشرفت فناوریپ ،نرخ مشارکت زنان

 حسط با اشتغال نرخ ش داده است.یزنان را افزا ينه فرصت ماندن در خانه برایهز و کمتر فراهم کرده

 احتمال ،مهارت و آموزش سطح افزایش با زیرا ؛باشد داشته مستقیمی رابطه تواند ز میین آموزش

 . )Fair, 1970 & Dalton, 2008( یابد می افزایش بیشتر درآمدهاي کسب و اشتغال

عال ف جمعیت جنسیتی ترکیب در اخیر سالهاي طی که محسوسی تغییرات به توجه با ایران در 

 وردم پیش از بیش ،مشارکت نرخ احتمال تغییر در آنها اهمیت ،آمده وجوده ب آموزش وضعیت ویژهب و

 بوده رت پایین همیشه مردان به نسبت سنتی طور به که زنان مشارکت نرخ. است گرفته قرار توجه

 شدر به توجه با کل مشارکت نرخ نتیجه در و زنان مشارکت نرخ که شود می بینی پیش اما است،

 هاي دوره در دختران تعداد چشمگیر افزایش همچنین و اقتصادي ساختاري تغییرات و تکنولوژي

 رهنگف توسعه بر عالوه عالی، آموزش هاي رسالت از یکی اینکه به توجه با .یابد افزایش عالی آموزش

 چه ان تایش دانشجویافزا بررسی شود که باید است، جامعه نیاز مورد انسانی نیروي پرورش ،علم و

  .است بوده مؤثر زنان، مورد در ویژهب مشارکت، نرخ افزایش در میزان

 اخیر، هاي سال طی عالی آموزش مقاطع در دختران تعداد افزایش به توجه با ما تحقیق، این در     

 ندک می کنترل را مؤثر عوامل سایر که اقتصادسنجی مدل یک چارچوب در مشارکت نرخ بر را آن اثر

 بررسی 1380-1386 سالهاي در خانوار هزینه و درآمد از آمارگیري طرح هاي داده از استفاده با و

ه ممکن ک بویژه در سطح تحصیالت عالی استکشور ما اشتغال نیروي کار مشکالت . یکی از کنیم می

در  است باعث کاهش انگیزه مردان براي ادامه تحصیل در دانشگاه و  ورود آنان به آموزش عالی شود.

می توان از آن در برنامه ریزي کشور  د،قابل شناسایی باشبر نرخ مشارکت  مؤثر که عوامل صورتی

 . جهت افزایش مشارکت نیروي کار استفاده نمود

 شوند. یم یابیر ارزیز یاصل يه هایق، فرضین تحقیدر ا

 اثر مثبت بر نرخ مشارکت دارد. ویژه آموزش دانشگاهی)(ب آموزش) الف

 .ودزنان می ش مشارکت نرخباعث افزایش زن به مرد در دانشگاه التحصیالن فارغ نسبت افزایش )ب

 ابد. ی یباال کاهش م یسن ي) نرخ مشارکت در گروه هاج

 بخش در نظري، مبانی بر کوتاه مروري 2 بخش در. است زیر صورت به مقاله این هیبق یسازمانده

 شده برآورد الگوي هاي یافته 5 بخش در و پژوهش روش ،4 بخش در تحقیق، پیشینه بر مروري 3

 .  آمد خواهد 6 بخش در مقاله گیري نتیجه و شد خواهد هئارا
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  يمبانی نظر .2

 یالم يت هایمحدود ت فرد ویاست که با توجه به تابع مطلوب يم فردیک تصمی مشارکت در بازارکار

از  خود يگونه که فرد مقدار تقاضارد. در واقع، همانیپذ یصورت م ،که با آن مواجه است یزمان و

زان یبه ماز مصرف کاالها با توجه  یت ناشیرساندن مطلوب چهارچوب به حداکثر مختلف را در يکاالها

ز ین را کار خود يرویکند، مشارکت در بازار کار و عرضه ن ین مییکاالها تع ینسب يمت هایدرآمد و ق

که  یمدت زمان و یاز استراحت باتوجه به منابع مال یت ناشیرساندن مطلوب در چهارچوب به حداکثر

 هعرض تابع آوردن دست به چگونگی بر متمرکز را بحث اینجا کند. در ین مییتع، ار داردیدر اخت

 .است خانواده اعضاي کل به تعمیم قابل راحتی به روش این .کنیم می فرد یک کار نیروي

 .دهیم یم قرار) 1( رابطه ،زمینه این در را بحث مبناي

)(
dih Ygu =                                                                                                  (1) 

 اعضاي تعدادdفرد است. اندیس مهارت یا فعالیت تابع iYو  hت فرد یمطلوب hu ،مذکور رابطه در

 انندم مرکبی کاالي از استفاده امکان نهایت در ،خانواده اعضاي فعالیت تابع .دهد یرا نشان م خانواده

c اندازه به فراغت مشخصی میزان و L رابطه بسط با را لهامس این. کند می فراهم خانواده کل براي را 

),(صورت به 1 hhh lcgu  باشد می 2 رابطه صورت به گسترش قابل فوق تابع. داد نشان توان می =

)Fisher & Malcolm, 1971( . 
[ ]ddmndmnmnh EEAALLccgLLccgLLccguu ...,...)..,.,...(..)...,.,...(),..,.,...( E ..A ..L ,.c ..L ,.c ..(L ,.c ..g (= )2(         

از جمله  )c( دسترس قابل کاالي n تأثیر تحت خانواده اعضاي از یک هر مطلوبیت )2( تابع در

 مانند ،)A( شخصی هاي ویژگی ،)L( ممکن سرگرمی و فراغت نوع m ،یخدمات آموزش يتقاضا برا

 تخصیص در افراد ترجیحی نظام یا و افراد سلیقه و ذوق نمایانگر) E( و تحصیالت سطح و جنس سن،

 ،انوادهخ کار نیروي عرضه تابع به نیل براي. باشد می خانگی تولید و بازاري کار فراغت، بین منابع

. شود حداکثر افراد، زمانی هاي محدودیت و مالی هاي محدودیت به توجه با باید مطلوبیت تابع

 کاري درآمدهاي میزان و اعضاء تک تک مصرفی کاالهاي ارزش جمع حاصل از مالی هاي محدودیت

 وطمرب آنان اختیار در ساعات کل به نیز افراد زمانی هاي محدودیت. آید می دست به آنان کاري غیر و

 .شود می

 اقتصاددانان مصرفی تقاضاي عمومی مدل از کار نیروي عرضه آوردن دست به استاندارد روش

 از کار نیروي عرضه ،وي  کار اساس بر. )Pencavel, 1986( است شده اقتباس 1»هیکس« معاصر

 مصرف براي آن دیگر قسمت و بازار در فروش براي آن قسمت یک که اي اولیه و ثابت موجودي

 است زمان از ثابتی مقدار شامل اینجا در ثابت موجودي. گردد می مشتق شود، می ذخیره مستقیم

                                                                                                                   
1. Hicks 
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 به ساعاتی و) N( بازار به شده ارائه کار ساعات جزء دو بهکه  گفت توان می ساده برداشت یک در که

 فراغت ندمان ها فعالیت سایر به ساعاتی تخصیص که است بدیهی. یابد می اختصاص ها فعالیت سایر

 . می باشد بازار به شده ارائه کار ساعات زمان کل باقیمانده خانگی، کار و

 دهنش لحاظ انداز پس بر مبنی تضمینی نوع هیچ استاندارد، مدل این در که است ذکر به الزم

 دسترس قابل رغمبه  ـ بود شده وارد 2 مطلوبیت تابع در که) A متغیر( مؤثر هاي مؤلفه بردار و است

 گیرياندازه و دسترس قابل اصوالً که ـ E متغیر دهنده تشکیل هايمؤلفه و ـ آنها بودن گیري اندازه و

 نظري اظلح به کار نیروي عرضه تابع ،مشخص طور به لذا. وندشنمی استاندارد مدل این واردـ  نیستند

 فراغت و مصرف متغیر دو از که ـ مطلوبیت تابع سازي حداکثر فرایند حاصل ،آن استاندارد شکل به و

 .آید می دست به اي بودجه محدودیت یک به توجه با ـ شده تشکیل

با مصرف کاالها و مدت زمان استراحت دارد،  یمیمستقت رابطه یشود که تابع مطلوب یفرض م

 میزان ،کند استفاده دلپذیرتر فراغت اوقات و کاالها بیشتر مقادیر از ک فردی که هرگاه ین معنیبه ا

 را ودخ مطلوبیت سطح بتواند اینکه بدون ز شخصین اوقات یاید. گاهی می افزایش يو مطلوبیت

 داشت توجه باید البته. دهد انجام خود فراغت اوقات و کاال بین اي مبادله است مجبور دهد، افزایش

 .دارد بستگی افراد ذهنی ترجیحات به کامل طور به آن چگونگی و مبادله این میزان که

 

  کار نیروي عرضه منحنی استخراج .1-2

 اختیار در ساعات تمام فرد اگر دهد. می نشان را فراغت ـ کار تفاوتی بی منحنی ،یک شماره نمودار

 اختیار در ساعات تمام اگر و گیرد می قرار L محور در T نقطه روي بر ،بپردازد استراحت به را خود

TWنقطه در ،بپردازد فعالیت و کار به Wدستمزدهاي نرخ به توجه با را خود TW محور روي بر C 

TW.گیرد می قرار TW ن، درآمدیبنابرا. دهد می نشان را وي بازاري هاي فعالیت از ناشی درآمد میزان 

TWو T نقطه دو که اي بودجه خط روي فرد فراغت و TW مبادله قابل کند، می متصل یکدیگر به را 

 کند یم تالش فرد. باشند می یافتنی نا دست ،فرد براي بودجه ازخط باالتر نقاط تمام و باشند می

 از قطهن این. بگیرد قرار ،مطلوبیت از ممکن سطح باالترین در حصول قابل نقاط این به توجه با که

 از یکی b نقطه. آید می دست به) b نقطه( u مطلوبیت تفاوتی بی منحنی با بودجه خط تماس

 او فراغت ساعات و کار عرضه نیروي میزان بازار، دستمزدهاي تعادلی نرخ به توجه با که است نقاطی

 .     )1387 ،يشاکر( کند می مشخص را
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 کار يرویعرضه ن یاستخراج منحن .1نمودار 

 
 

TWو T نقطه دو جدید بودجه خط یابد، افزایش W به W از دستمزدها سطح اگر حال TW را 

 برخوردار باالتري هاي فرصت از قبل، حالت به نسبت فراغت و درآمد اینک و کند می متصل یکدیگر به

  فرد نتیجه در است. یافته بیشتري افزایش آنها حصول قابل نقاط مجموعه و هستند

 مطلوبیت سطح به و بگیرد قرار u مانند باالتري فراغت ـ کار تفاوتی بی منحنی روي بر تواندمی

 . یابد دست باالتري

 فراغت میزان نقطه این. باشد می  Fمانند اي نقطه u منحنی و بودجه جدید تماس نقطه

در  و بوده Lاندازه به او فراغت میزان ،نخست حالت در که چرا ؛دارد دنبال به فرد براي را کمتري

مدت  ،دستمزد افزایش از قبل ،دیگر عبارت به. باشد می OLمقدار به او فراغت میزان ،کنونی حالت

LTاختصاص داده شده بود که به کار یزمان LT به دستمزد افزایش از بعد اینک یول ،بود - - 

 . است یافته افزایش

 طخ شیب افزایش یا ـ دستمزد افزایش که گرفت نتیجه توان می فوق مباحث از ،کلی طور به

از . دهد می افزایش را او کار ساعات ،برعکس یا و داده کاهش را فرد توسط فراغت اختصاص ـ بودجه

 و تمزدهادس افزایش بین صعودي و مثبت رابطه یک توان به یم مجموع ، دریراتیین تغیچن يریگیپ

 از پر 1 شماره نمودار در L و C فضاي تمامی کنیم فرض اگر. افتیدست  کار ساعات میزان

 یراتتغی ،مختلف سناریوهاي گرفتن نظر در با توان می باشد، فراغت ـ کار تفاوتی بی هاي منحنی

 با که ردک پیدا دسترسی تفاوتی بی هاي منحنی با بودجه خط تماس نقاط بسیاري تعداد به دستمزد
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 همان واقع در ،ین منحنید. ایآ یم دست به TT مانند چینی نقطه منحنی یکدیگر، به آنها اتصال

 رائها کار ساعات تعداد و دستمزدها بین صعودي رابطه یک مبین که است کار نیروي عرضه منحنی

 حد تا دستمزد تنها تغییرات است، مشخص 1 شماره نمودار در کههمچنان. باشد می بازار در شده

)(کار ساعات تواند می معینی LT  يرویعرضه ن یبودن منحن محدود یدهد که به معن افزایش را-

 1).شد خواهد ارائه بیشتري مطالب زمینه دراین( است یآستانه مشخص کار در

 توان می ،شود تر نزدیک واقع دنیاي به اندکی) 1( شماره نمودار در شده ارائه مدل اگر حال

MWکاري درآمدهاي مجراي دو از افرادبودجه اینک که کردفرض  )ـV( غیرکاري درآمدهاي و ×

 تمحدودی این اثر اولین. شود ین میمأت ـ مالی و فیزیکی هاي دارایی از یناش يدرآمدها مثال طور به

 یابیم می در بالفاصله که است تفاوتی بی هاي منحنی با بودجه خطوط تماس نقاط تغییر در جدید،

 محدودیت. آید می در دیگر اي گونه به TT منحنی و کند می تغییر عرضه هاي منحنی شکل که

 :آید می در زیر رابطه صورت به دیحالت جد در فرد اي بودجه

VMWC +×= )3(                                                                         

 کار بازار در حضور از کلی طور به شخص اگر که کند می بیان یک شماره نمودار در E نقطه

 به تواند می بگذراند، استراحت و فراغت به را خود اختیار در ساعات تمام بخواهد و شود منصرف

 .نامند می اولیه موهبت مقدار اصطالحاً را E نقطه. کند خریداري بازاري کاالهاي از ریال V ارزش

 هب تواند می کند، عرضه بازار به را خود کار نیروي ساعت یک میزان به بخواهد شخص اگر حال

WVارزش  تمام و کند نظر صرف استراحت از کلی طور به اگر و خریداري بازاري کاالي از ریال +

)(ارزش به تواند می دهد، اختصاص کار به را خود اوقات VMW  خریداري خدمات و کاال بازار از×+

 و فرد دسترس در نقاط جدید، بودجه خط روي و زیر فراغت ـ کار هاي مجموعه کلیه. نماید

 تفراغـ  کار بهینه هاي فرصت خط روي نقاط تنها و دسترس قابل غیر نقاط ،خط باالي هاي مجموعه

 .دهند می تشکیل را فرد

 اند، ادهد انجام کار نیروي عرضه کننده تعیین عوامل پیرامون دانان اقتصاد کنون تا که مطالعاتی 

 غیرمت بر عالوه که گفت توان می ولی. باشد می زمینه این در متغیرها کثرت و مدلها تنوع از حاکی

 یتغیرهایم اثرگذاري بر مبنی کار، نیروي تحلیلگران بین نظري اتفاق غیرکاري، هاي درآمد و دستمزد

 دندمعتق برخی .دارد وجود کار بازار شرایط و خانوادگی وضعیت تحصیالت، سطح سن، جمعیت، مانند

 اقتصادي، شرایط: از عبارتند که کند می تعیین را کار نیروي در مشارکت احتمال عامل شش

 و جامعه افراد عمومی سالمت کاري، قراردادهاي دولتی، قوانین جنس، و سن مثل فردي هاي ویژگی

                                                                                                                   
1. Elliot (1995) & Borjas (2005) 
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 مثل اجتماعی و فردي عوامل غالباً معتقدند نیز دیگر برخی .(Smith, 2003) اجتماعی قراردادهاي

 درآمدهاي یا خانوار اعضاي سایر درآمد مانند اقتصادي عوامل کنار تاهل در تحصیالت و جنس، سن،

 ). 1376 فرجادي،( کنند می دخالت بازارکار در مشارکت براي افراد تصمیم در شغلی غیر

 مردان براي ،مثال عنوان به و دارند متفاوتی آثار اجتماعی و سنی هاي گروه در عوامل این     

ه ک ین عاملیزنان مهمتر يبرا و سن عامل ،شود می کار بازار به آنان ورود باعث که عاملی مهمترین

  است.  یا اجتماعی یط خانوادگیشرا ،شود یمنجر به عدم ورود به بازارکار م

 

 تحقیق پیشینه. 3

روه گ کی .نمود تقسیم یگروه کل دو به توان می را موضوع این پیرامون  گرفته انجام هاي پژوهش

 و ارک نیروي متمرکز بر عرضه گروه دیگر و اند نموده بررسی را اشتغال و مشارکت نرخ بر مؤثر عوامل

 يخالصه ا نجا مروریا اند. درشده غیرکاري درآمدهاي دستمزد و آن مانند آموزش، بر مؤثرعوامل 

 م داشت. یانجام شده خواه يبرکارها

 به کار نیروي عرضه پویاي تعدیل سرعت و وسعت اي مقاله در (Vendrik , 2009) وندریک

 نای بهو  نموده گیري اندازه را مستقل روندهاي و دولت هاي سیاست کار، نیروي تقاضاي تغییرات

 دولت ايه سیاست کند، پیدا تغییر کار نیروي براي تقاضا ،کار بازار در  اگر که است  داده پاسخ الؤس

 چه و سرعت چه با زنان و مردان کار نیروي عرضه و دشو می تغییراتی چه دچار کار نیروي قبال در

 آموزش، در گذاري سرمایه که است این مقاله مهم نتایج از داد. خواهد پاسخ تغییرات این به وسعتی

 .دهد می افزایش مدت بلند در را نرخ مشارکت

 ازدواج که است کرده آزمون را فرضیه این ،اي مقاله در (Song Lee, 2008) لی سانگ بون

 کرده ازدواج زنان بین در مشارکت نرخ بررسی. باشد می کره اي زنان اشتغال براي مانع مهمترین

 متفاوت آنها  سن و همسرانشان شغل به توجه زنان با در کار نیروي مشارکت نرخ که دهد می نشان

 یحتوض عرضه طرف عوامل توسط عمدتاً کرده ازدواج جوان زنان بین در پایین مشارکت نرخ. باشد می

 نانز متغیرها، سایر برابري و عوامل سایر ثبات فرض با مقاله این هاي یافته اساس بر. شود می داده

 نیروي در خود سنهم مجرد و افراد به نسبت کمتر درصد 60 تا 40 احتمال با ،25-34 سن در متاهل

که هر چه سهم اشتغال در مشاغل با  است این مقاله هاي یافته دیگر از. اند داشته مشارکت کار

شتر باشد، احتمال یب) یو خدمات بهداشت ی، آموزشی(مثل بخش عموم کمتر یتیض جنسیتبع

 .ابدی یش میمشارکت زنان متاهل افزا

ح یاست که در آن بر نقش رسوم و سنت ها در توضه داده ئرا ارا یمدل (Hazan, 2002) هازان

راد م افیسنت ها در تصم يگذارد دارد. اثریکأمشاهده شده در نرخ مشارکت زنان ت يها ییایپو یبرخ
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 ماً یرون از خانه مستقینکه اشتغال زن در بآ ،اول :جهت مشارکت در کار بر دو فرض استوار شده است

م افراد جهت یسنت ها در تصم يگذارزان اثرینکه میا ،دهد و دوم یت همسر را کاهش میمطلوب

 باشد. یمشارکت در کار در حال کاهش م

 درعمومی نفوس و مسکن  سرشماري با استفاده از داده هاي )1376( طائی داخلی، مطالعات در

 دستمزد وGDP ، باالي ده سال جمعیتهاي رمتغی که است رسیده نتیجه این به 1345-1375 دوره

 هاي متغیر بر عالوه که است داده نشان نیز زنان مورد در وي. ندمؤثر کار نیروي عرضه روي بر حقیقی

  .است مؤثر زنان کار نیروي عرضه در نیز نشینی شهر عامل قبلی،

در  "ییو روستا يشهر خانوارهاي درآمد و هزینه" هاي داده از استفاده ز باین) 1376( فرجادي

مطالعه، عمده ترین عوامل  این دربر نرخ مشارکت پرداخته است.  مؤثربه بررسی عوامل  1374سال 

تحصیالت و تاهل در کنار  جنس، سن، مانندعوامل اجتماعی  ،یرانکار در ا نیروي مشارکت بر مؤثر

 مقاله اینمعرفی شده است.   کارير اعضاي خانوار یا در آمدهاي غیرعوامل اقتصادي مانند درآمد سای

تمایل بیشتري به حضور در بازار دارند و از این  ،سن خاصی با افزایش سن راد تااف کهمی گیرد  نتیجه

تاهل باعث افزایش نرخ مشارکت مردان و کاهش نرخ  ؛تمایل آنها کاسته می شود سن به بعد از

نوار باعث کاهش احتمال و درآمدهاي سایر اعضاي خا کاريارکت زنان می شود. در آمدهاي غیرمش

اثر قاطعی بر احتمال حضور در  ،متغیرهاي جمعیتی و شد و مردان در بازار کار خواهد حضور زنان

 ها به دلیل افزایش اشتغال به تحصیل،در روستا همدر شهر و  هم ،بازار کار ندارند. نرخ مشارکت مردان

ولی در میان زنان به دلیل افزایش تحصیالت است کاهش بعد خانوار رو به کاهش  و کاهش تاهل

 یابد. یم افزایش بعد خانوار کاهش و انشگاهید

 "ییو روستا يشهر خانوارهاي درآمد و هزینه" هايداده زاي با استفاده امقاله در )1381(نوروزي 

در این  بر نرخ مشارکت زنان شهري پرداخته است. مؤثربه بررسی عوامل  1370-77دوره  يبرا

خانوادگی و محیطی در نظر  تابعی از عوامل مختلف فردي،احتمال مشارکت زنان در بازار کار  تحقیق،

بر احتمال مشارکت زنان  مؤثرنتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عامل  گرفته شده است.

افزایش سهم  سطح تحصیالت آنان است. همچنین باال رفتن سن ازدواج و شهري در بازار کار ایران،

 در افزایش نرخ مشارکت زنان خواهد بود. مؤثرین عامل دوم جمعیت زنان، نسبی دختران مجرد از

 نیهمچن کاهش نرخ مشارکت زنان شهري را افزایش نرخ بیکاري می داند. در عاملترین مؤثروي 

ازدواج و  سطح تحصیالت متوسطه ،آموزش عالی نشان می دهد که متغیرهاي بهره مندي از يو

ر حال ، دیزمان روندکه در حالی ،مثبت را بر نرخ مشارکت زنان داشته است تأثیربیشترین  ،نکردن

 بیشترین اثر منفی را بر نرخ مشارکت زنان داشته است. ،تحصیل بودن و نرخ بیکاري
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 خانوارها اقتصادي -اجتماعی خصوصیات آمارگیري طرح هاي داده از استفاده با) 1385( طائی

شهري و روستایی و   مناطقبه برآورد تابع عرضه نیروي کار مردان و زنان در  1371-1374 دوره یط

و تجربه هاي کاري  تحصیالت سطحمحاسبه کشش هاي دستمزدي، درآمدهاي غیرکاري، بعد خانوار، 

ثرگذارترین عامل بر روي تخصیص زمان بین اوقات دهد که ا ینشان ممده آدست ه نتایج ب وپرداخته 

 توان میمتغیر  این. با توجه به عالمت استبوده  مدهاي کاري یا دستمزدهاآدر ،ت و کار بازاريفراغ

ت با این تفاو ؛تمردان و زنان داراي شکل استاندارد و طبیعی اس کار نیرويعرضه  گفت که منحنی

 .می باشدکه کشش دستمزدي عرضه نیروي کار زنان بیشتر از مردان 

 

 داده ها جمع آوري و پژوهش روش .4

سته واب يرهایمتغ روش هاي اقتصاد سنجیبودجه خانوار و  یشیمایپ يداده هااز  استفاده با ما ،در این مقاله

 در ارکتمش کهنیبا توجه به ا. یمپردازمی یرانبر مشارکت افراد در بازار کار ا مؤثربه بررسی عوامل  ،یفیک

دم ع يمشارکت و صفر برا براي یک(عدد  مجازير یک متغیبه صورت  وابسته ریبازارکار به عنوان متغ

 استفاده کرد. یبرآورد معمول مانند حداقل مربعات معمول يتوان از مدل ها نمی، شودمی یفمشارکت) تعر

 احتمال واقع در که 2بیتوپر یا 1یتالج هايمدل از هامدل گونه ینبرآورد ا براي سنجی، اقتصاد درادبیات

  شود.یاستفاده م ،کنندمی برآورد را وابسته متغیر

کار در بازار  يروینحتمال مشارکت ا بر مؤثرعوامل  2000نظري دهه  ن مقاله بر اساس مطالعاتیدر ا     

 ,Dolton and Silly, 2008; Hazan)میکنیر برآورد میت به صورت زیاستفاده از مدل لوج کار را با 

2002; Jane Laber Herr, 2008; Li Fengliang, Morgan & Xiaohao, 2008; Vendrik and 

(Corvers, 2009:  

LFP=F(X) + ϵ     
 يرهایشامل متغمتغیر هاي توضیحی  بردار   Xنرخ مشارکت نیروي کار و احتمال LFP3 ،که در آن

 این در که هاییدادهدرآمد سایر اعضاي خانواده و زمان.  ،سن ،تاهل ،جنسیت ،آموزش است:یر ز

 طی روستایی و شهري خانوار درآمد و هزینه آمارگیري طرح به مربوط ،میکنمی استفاده تحقیق

گیرد و آمار ایران و همه ساله انجام می گیري توسط مرکزباشد. این آمارمی 1386تا  1380 يهاسال

به همراه خدمات  مربوط به مصرف کاالها وخانوارهایی بصورت تصادفی انتخاب شده و اطالعات  ،درآن

 اصلی بخش ویژگیشود. نها ثبت میاشتغال آسن، جنس، وضعیت تحصیلی و مانند  خانوار يهایژگیو

 اقالم مخارج و درآمد شامل) خانواده اعضاي تفکیک(به  خانوارها اقتصادي وضعیت اطالعات، این

                                                                                                                   
1. Logit 

2. Probit 
3. Labor Force Participation 
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 م.یکرده ااستفاده    STATAاز نرم افزاربرآورد مدل  يبرا. است مصرفی خدمات و کاالها گوناگون

 ،سال 10 از تر پس از اصالح و حذف داده هاي غیر قابل استفاده و همچنین حذف جمعیت پایین

نرخ  ینفر بوده است. بررس 132440،)1386تا سال  1380سال (از سال  7کل نمونه مورد بررسی در 

 دوران ینا یکه ط عالی آموزش تأثیرتواند می که است مهم جهت ینزمان از ا یمشارکت در ط

 مشخص متغیرها سایر اثر از جدا صورت به را است داشته دختران میان در یژهوب چشمگیري افزایش

 کند. 

در یک ستون وضعیت فعالیت فرد گزارش شده که در آن وضعیت  ،اساس پرسشنامه موجود بر     

 در مواریسا محصل، خانه دار و ،داراي درآمد بدون کار، بیکار جویاي کار، صورت: شاغله اشتغال فرد ب

از این افراد  گروه دو، به آنها تعلق گرفته است. بر اساس تعریف 6تا  1می باشد و اعداد مختلف از 

از  یکی فرديکه  در صورتی. و بیکاران جویاي کار افراد شاغل: حساب می آینده جزو جمعیت فعال ب

 خواهد منظور وي مشارکتورت عدد صفر براي ص عدد یک و در غیر این ،این دو حالت را داشته باشد

 ف شده است. یت در سن کار تعریت فعال به جمعیز به صورت نسبت جمعینرخ مشارکت ن .شد

است.  زیر شرح به متغیر 5شامل مل متغیر هاي توضیحی می باشد که شا یرهامتغ دوم گروه

 براي و یک عدد ،مرد براي که طوري به ،شود می تعریف مجازي صورت به) gender( جنسیت متغیر

 جدول شرح به سنی زیرگروه 6 براي و مجازي صورت ز بهین) age( سن متغیر. بود خواهد صفر زن

از  نس افزایش با باشد، اما داشته سن با مثبت رابطه مشارکت نرخ رود می انتظار. شود می تعریف 1

 آن کاسته شود. رشد

 

 سنی گروه هاي متغیر تعاریف خالصه .1 جدول

 (age)  سن

Age 1 Age2 Age3 Age4 Age5 Age6 

 سال 60 باالي 59-50 49-40 39-30 29-20 19-10

  

 یرگروهز سه براي متغیرمجازي صورت به که است فرد تاهل وضعیت به مربوط متغیر بعدي متغیر

 مجازي صورت به که است متاهل افراد به مربوط ،)married1( اول گروه .شود می تعریف زیر شرح به

 افراد به مربوط ،)married2( دوم گروه. شود می تعریف )نمتاهال غیر صفر و نمتاهال براي یک عدد(

 افراد شامل، )married3( آخر گروه و مجردند دلیلی هر به ولی اندکرده ازدواج قبالً که است مجردي

 در همسر داشتن طورکلی به که رودمی انتظار تاهل متغیر مورد در. باشد می نکرده ازدواج مجرد

 این. دهد کاهش را مشارکت نرخ زنان در که حالی در ،شود مشارکت احتمال افزایش باعث مردان

 عموالًم اما باشد، داشته هایی تفاوت گوناگون جوامع در است ممکن فرهنگی شرایط به توجه با مساله



 سعید مشیري، حسن طایی، حامد پاشازاده/  ...عوامل موثر بر نرخ مشارکت نیروي کار در بازار کار ایران  

 

60 

 تربیش زنان و دارند عهده به را خانواده مالی مینأت اصلی مسئولیت مردان که ایران مانند جوامعی در

 زنی بودن ح داده شود. مجردیتوض تواندمی ،پردازندمی فرزندان تربیت و خانه کارهايمدیریت به

 . دهد یم کاهش را مشارکت نرخ احتمال

 

 تاهل وضعیت گروه هاي متغیر به مربوط تعاریف خالصه .2 جدول

 (married) تاهل وضعیت

Married1 Married2 Married3 

 مجرد افراد کرده ازدواج قبالً مجرد افراد متاهل افراد

 

سطوح  يرهایمتغ مورد شده است. در تفکیک 4جدول  شرح به گروه 5 به آموزشی سطوح متغیر

 .یابد افزایش زنان مورد در ویژهب مشارکت احتمال ت،تحصیال افزایش با رود می انتظار ،یآموزش

 

 آموزش گروه هاي متغیر به مربوط تعاریف خالصه .3جدول

 (Grade) تحصیلی مدرك

Grade1 Grade2 Grade3 Grade4 Grade5 

 و دیپلم مدرك داراي افراد سوادبی افراد

 دیپلم زیر

 مدرك با افراد

 و کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی مدرك با افراد

 دکتري و ارشد

 مدارك سایر

 

 آمد در متغیر فرد، کار نیروي عرضه بر مؤثر عوامل مهمترین از یکی ،کار بازار ادبیات نظر از

 درو  کرده محاسبه فرد هر براي را خانوار افراد سایر درآمد ،تحقیق این در نیز ما باشد. می خانوار

 بازار در مشارکت احتمال رود می انتظار خانواده اعضاي سایر درآمد افزایش با. ایم نموده وارد مدل

 ارائه نمونه عنوان به را 1386 سالمربوط به  آماري هاي داده از اي خالصه اینجا در .یابد کاهش کار

 .دهیم می
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 )درصد( 1386 سال به مربوط آماري خالصه .4جدول

 ها داده کل زنان مردان 

 21766 4539 17227 )تعداد( نمونه حجم

 0,77 0,45 0,85 مشارکت  نرخ

  0,21 0,79  جنسیت

 0,037 0,21 0,25 10-19 سن

 0,24 0,22 0,22 20-29 سن

 0,22 0,19 0,20 30-39 سن

 0,22 0,15 0,13 40-49سن

 0,13 0,19 0,13 50-59سن

 0,14 0,53 0,79 سال 60 باالي

 0,16 0,31 0,13 بیسواد افراد

 0,67 0,48 0,72 تر ایینپ و دیپلم مدرك يافراد دارا

 0,05 0,07 0,04 کارشناسی و کاردانی مدرك يافراد دارا

 0,002 0,008 0,002 دکتري و ارشد کارشناسی مدرك يافراد دارا

 0,02 0,02 0,02 مدارك سایر با افراد

 9,21 13,60 8,05 اعضا سایر درآمد لگاریتم

 0,73 0,53 0,79 متاهل افراد

 0,08 0,31 0,02 کرده ازدواج قبالً مجرد افراد

 0,18 0,15 0,19 مجرد افراد

 قحقیتبودجه خانوار، مرکزآمارایران، و محاسبات  آمار خذ:أم

 

نشان  1386 یال 1380 يسال ها یک زن و مرد را طینرخ مشارکت کل و به تفک روند 1 نمودار

 ینزول ين سال ها روندیا یو در هر دو جنس ط ین نمودار، نرخ مشارکت به طور کلیدهد. طبق ا یم

افته است. کاهش نرخ مشارکت مردان یکاهش  يشترینرخ مشارکت زنان با شدت ب یداشته ول

اال که احتم شود یافته، مشاهده میتوسعه  يژه کشورهایوازکشورها، ب ياریبس است که در يا دهیپد

 رییخانه با توجه به تغ يمردان در کارها شتریا مشارکت بیل زودتر بازنشسته شدن مردان و یبه دل

ا، رکشورهیسا است که در يو خانواده است. اما کاهش روند مشارکت زنان برخالف روند یزندگ يالگو

ازارکار ب ط مناسب تریشود. نرخ مشارکت زنان باتوجه به شرا یافته، مشاهده میتوسعه  يژه کشورهایوب

سه با صنعت) و یمقا ش سهم بخش خدمات دریکمتر و افزا یتیض جنسیرش زنان (تبعیپذ يبرا

و  یط فرهنگید به علت شرایباشد اما شا یشیرود که افزا یانتظار م ،الت زنانیزان تحصیش میافزا
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ن منبع اشتغال (به عنوان یخاص دولت به عنوان بزرگتر ياست هایا سیحات خانواده ها و زنان و یترج

وره دن اشتر معلمیمانند آموزش و پرورش که در آن ب ییژه در بخش هایوب یعدم استخدام دولت ،مثال

 داشته است.   یکاهش يروند زن هستند) ییابتدا

 

 )1380-1386ران (یروند نرخ مشارکت در ا .1نمودار 

 
 قیحقتبودجه خانوار و محاسبات  : آمارأخذم 

 

 )1380-1386الت (یک سطح تحصینرخ مشارکت زنان و مردان به تفک .2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  1380-1386 يسال ها نیانگیم :مشارکت يها نرخ

 قیحقت محاسبات و خانوار بودجه آمار: منبع













                           

Male Female Total
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کسان است، به ی باًیپلم به باال تقریسطح د دهد که نرخ مشارکت مردان از ینشان م 2نمودار 

رخ ن ،نرخ مشارکت آنان ندارد. اما درمورد زنان در يادیز اریبس تأثیرالت یسطح تحص ،گریعبارت د

که از  گریابد. نکته دی یش میافزا یدانشگاه یلیمقاطع تحص یپس از ط يادیز مشارکت به مقدار

 اریبس نییالت پاین است که نرخ مشارکت مردان به طور متوسط در سطوح تحصیداست، ایپ 2نمودار 

، یلیالت تکمیتحص يژه در دوره هایوب الت،یش سطح تحصیکه با افزا یزنان است، درحال از شتریب

تفاده از اس نرخ مشارکت را با الت بریسطح تحص شود. در بخش بعد، اثر یم زیار ناچین تفاوت بسیا

نرخ مشارکت کنترل شود را برآورد  بر مؤثررعوامل یکه نقش سا يبه طور یک مدل اقتصادسنجی

 م. یکن یم

 

 پژوهش يها یافتهمدل و . 5

(هرسال به طور مجزا)  یمقطع يک بار با استفاده از داده هایما مدل نرخ مشارکت را  تحقیق این در

ته در وابس ریم. متغیکن یبرآورد م یزمان يو سر یمقطع یبیترک ياستفاده از داده ها گر بایو بار د

 هب تخمین  نتایج ت برآورد ویاحتمال نرخ مشارکت است و مدل با استفاده از روش الج ،ن مدلیا

 .است شده گزارش است، 1380-86 سال به مربوط که زیر جدول در مقطعی صورت
 

 مقطعی هاي داده با مشارکت احتمال برآورد نتاج .5جدول
 متغیر نام 80 81 82 83 84 85 86

       Gender  جنسیت 

        Age 1)10-19 سن( 

        Age 2 )20-29 سن( 

       Age3 30-39( سن( 

       Age5 50-59( سن( 

       Age6 )سال 60 باالي( 

       Married2  )کرده ازدواج مجرد افراد( 

       Married3 )مجرد افراد( 

       Grade2 )دیپلم تحصیالت( 

       Grade3 )کارشناسی و کاردانی( 

       Grade4 )ودکتري ارشد کارشناسی( 

            Grade5 )مدارك سایر( 

       Log els )اعضا سایر درآمد لگاریتم( 

        

21766      17227  مشاهدات تعداد
        والد آزمون آماره

      0,000  Pعدد 

 . دهند می نشان را )marginal effects( نهایی اثرات ضرایب

 درصد 10 خطاي سطح در دار معنی **      درصد 5 خطاي سطح در دار معنی *
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 یا 5 خطاي سطوح در آماري لحاظ از ضرایب بیشتر دهد، می نشان جدول نتایج که گونه همان

 هاي داده به مربوط شده برآورد ضرایب بررسی به نمونه عنوان به اینجا در. هستند معنادار درصد 10

 :پردازیم می 1386 سال

 45 مردان مشارکت نرخ احتمال، عوامل سایر ثبات با که دهد ینشان م جنسیت ضریب -1

 است.  زنان مشارکت احتمال از بیشتر درصد

 خطیهم مشکل از پرهیز علت به که) سال 40-49( پایه گروه به توجه با سن متغیر ضرایب -2

-19 افراد به مربوط که age 1 سن به مربوط متغیر اولین. شوند می تفسیر است، شده حذف مدل از

 3 سن این در واقع افراد مشارکت احتمال که دهد می نشان آمده دسته ب نتیجه. باشد می ساله 10

 پایه است. گروه افراد از کمتر درصد

 مشارکت احتمال دهدکه می نشان متغیر این ضریب. باشد می age 2 گروه این متغیر دومین

 59 تا 50 سن در واقع افراد همچنین .باشدمی پایه گروه افراد از بیشتر درصد 6 ساله 30-39 افراد

 افراد یعنی آخر گروه و دارند پایه گروه به نسبت پایینی مشارکت احتمال درصد 3 میزان به سال

 .دارند پایه گروه از کمتر درصد 60 حدود مشارکتی احتمال سال 60 باالي

 تیجهن چنین توان می طورکلی به سنی، متغیرهاي گروه به مربوط شده برآورد ضرایب به توجه با

 50 سنی هاي دوره در ولی یابد می افزایش کار نیروي مشارکت احتمال ،سن افزایش با که گرفت

سال  40-49 یگر، نرخ مشارکت در گروه سنیبه عبارت د .شود می معکوس روند این بعد به سال

 ابطهردهد که  ینشان م آمده دسته ب جنتای بنابراین شتر است.یب یسن ير گروه هاینسبت به سا

  مشارکت وجود ندارد.  نرخ و یسن مختلف ين گروه هایب یکنواختی

 لمتاه افراد به مربوط گروه این در پایه متغیر. است تاهل وضعیت به مربوط يمتغیر بعد -3

 مربوط کهmarried 2  ضریب. است شده حذف مدل از خطیهم مشکل از گیريجلو علت به که است

 ارکتمش میزان احتمال که است معنی این به که باشدمی  منفی است، کرده ازدواج قبالً مجرد افراد به

 مجرد افراي یعنی  married 3 متغیر ضریب. است کمتر صد در 21 پایه گروه به نسبت گروه این

 .است بیشتر درصد 6 پایه گروه به نسبت آنها مشارکت احتمال بنابراین و مثبت

 عنوان به) grade1( سواد بی گروه که باشد می زیرگروه 4 شامل نیز تحصیلی سطوح متغیر -4

 است معنی بدین دهدکه می نشان را -0,04 عدد grade 2 ضریب. است شده درنظرگرفته پایه گروه

 کمتر درصد 4 دیپلم زیر و دیپلم مدرك داراي افراد مشارکت احتمال عوامل، سایر ثبات بافرض که

 ثبات فرض با که ستا نیا يایگو grade 3 متغیر بیضر. است سوادبی افراد مشارکت احتمال از

 ضریب. باشدیم هیپا گروه مشارکت احتمال از شتریب درصد 2 گروه نیا مشارکت احتمال رعوامل،یسا

 افراد مشارکت احتمال دهد می نشان که است مثبت) grade 4( دکتري و ارشد متغیرکارشناسی
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 به مربوط ضریب. است بیشتر درصد 13 نسبت به پایه گروه به نسبت تکمیلی عالی تحصیالت داراي

 گروه افراد از بیشتر درصد 4 حدود آنها مشارکت احتمال که دهد می نشان نیز مدارك سایر با افراد

 هک دهد می نشان مقطعی هاي داده با مدل در تحصیالت متغیر ضرایب برآورد بنابراین،. است پایه

 ابد.ی یم شیافزا) دیپلم دارندگان استثناي به(آنان  ش سطح تحصیالتیبا افزا افراد مشارکت احتمال

کته را ن نید ایالبته با. داده است افزایش را کار نیروي مشارکت احتمال عالی موزشآ دیگر، عبارت به

 نیرند. در ایگ یم میت در طول عمر خود تصمیمطلوب يادآور شد که افراد بر اساس حداکثر سازی

اه بازار کار نگ ين برایجانش يبه عنوان بازار یخدمات آموزشن به  بازار یین پایافراد در سن ،چارچوب

اگر چه حضور خود را در  ،یحضور در بازار خدمات آموزش يبرا يریم گیکنند و لذا پس از تصم یم

 يشتریب یفیو ک یکم يایالت خود از مزایپس از اتمام دوره تحص یاندازند ول یر میخأبازار کار به ت

 برخوردار خواهند شد.

 رضف با. دارد فرد مشارکت احتمال بر اندکی بسیار تأثیر خانواده اعضاي سایر آمد در متغیر -5

 فرد مشارکت احتمال یئجز بسیار افزایش باعث خانواده اعضاي سایر درآمد افزایش ،عوامل سایر ثبات

 .  است شده کار بازار در

 تفکیک به مجدداً  را مشارکت نرخ مدل زنان، و مردان براي مشارکت نرخ بررسی اهمیت به توجه با

 تخمین مدل ضرایب گزارش شده اند. بررسی 7و  6ها در جداول ج آنیکنیم که نتا می برآورد زنان و مردان

 مشارکت احتمال بررسی، مورد هیاول هاي درسال. رساند می جالبی نتایج به را ما ،مردان براي شده زده

 شپی زمان طول در چه هر که است بوده سواد بی افراد مشارکت احتمال از کمتر عالی تحصیالت با افراد

 لهايسا در نیز مردان مورد در که است معنی بدین این. شود می مثبت عالی تحصیالت ضرایب ،رویم می

 .است شده تبدیل مشارکت احتمال بر مؤثر متغیرهاي از یکی به عالی تحصیالت اخیر

 دانمر از بیشتر را مشارکت احتمال زنان در بودن مجرد وضعیت که دهد می ن نشانیهمچن نتایج

  مردان از بیشتر زنان در مشارکت احتمال تحصیالت بر سطح افزایش اثر. دهد می افزایش

نان ز مشارکت احتمال در بیشتري افزایش باعث تحصیالت سطح افزایش گر،یباشد. به عبارت دمی

 ارکتمش احتمال مردان به نسبت زنان در که دیگري متغیر. شود می نسبت به احتمال مشارکت مردان

 رتأثیخانواده  ياعضا ریدرآمد سا .خانواده است ياعضا سایر درآمد متغیر ،دهد می افزایش بیشتر را

 ریآمد سادر ریب متغیبر احتمال نرخ مشارکت زنان دارد. با توجه به مثبت بودن ضر يشتریب معنادار و

با درآمد  يجه گرفت که احتمال نرخ مشارکت زنان در خانواده هاینتن یتوان چن یخانواده، م ياعضا

 باالتر است.  ،درآمدکمتر با يشتر نسبت به خانواده هایب
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 مردان براي مقطعی هاي داده با مشارکت احتمال برآورد نتایج. 6جدول
86 85 84 83 82 81 80  

       Age1( 20-29 سن(  

       Age2 ( 30-39 سن ) 

       Age3 ( 40-49 سن ) 

       Age5 ( 50-59 سن ) 

       Age6 ( سال 60 باالي ) 

       Married2 ( کرده ازدواج مجرد افراد ) 

       Married3 ( مجرد افراد ) 

       Grade2 (  ( دیپلم تحصیالت

       Grade3 ( کارشناسی و کاردانی ) 

       Grade4 ( دکتري و ارشد کارشناسی ) 

        Grade5 (  ( مدارك سایر

       Log els ( اعضا سایر درآمد لگاریتم ) 

        
       مشاهدات تعداد  

       والد آزمون آماره  

       بودن دو کاي از بزرگتر احتمال  

 درصد 10 خطاي سطح در دار معنی **    درصد 5 خطاي سطح در دار نیمع *

 . اند شده گزارش (Marginal Effects) یینها آثار صورت به بیضرا

 
 

 نتایج تخمین نرخ مشارکت با داده هاي مقطعی براي زنان .7جدول 

86 85 84 83 82 81 80  

       Age1 ( 20-29(سن   

       Age2 (  30-39سن ) 

  -     Age3 (  40-49سن ) 

       Age5 (  50-59سن ) 

       Age6 (  سال 60باالي ) 

       Married2 (افراد مجرد ازدواج کرده) 

       Married3 (افراد مجرد) 

       Grade2 ( تحصیالت دیپلم) 

       Grade3 (کاردانی و کارشناسی) 

       Grade4 ( دکتري کارشناسی ارشد و ) 

       Grade5 ( سایر مدارك) 

       Log els ( لگاریتم درآمد سایر اعضا) 

       costant 

        تعداد مشاهدات
        آماره آزمون والد

        احتمال بزرگتر از کاي دو بودن

 درصد 10معنی دار در  سطح خطاي  **    درصد 5معنی دار در سطح خطاي  *

 گزارش شده اند. (Marginal Effects) یینها آثارب به صورت یضرا
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 )pool( یزمان يو سر یمقطع ياز داده ها یبیصورت ترکه ببعد، مدل نرخ مشارکت  مرحلهدر 

افته و یش ین روش، حجم داده ها افزایدر ا است.گزارش شده  8 جدول در ح آنیبرآورد شده که نتا

ز کنترل ین ین زمانیرات بییشود، بلکه تغ ینظر گرفته م  یک مقطع زمانین یرات بییثار تغآنه تنها 

است  افتهیش یر افزایاخ يسال ها یالت طیکه روند سطح تحصنیژه از نظر ایون مساله بیشود. ا یم

در سه حالت (مردان و  یبیترک يباشد. مدل نرخ مشارکت با داده ها مؤثرب یبرآورد ضرا تواند در یم

 مجزاي آمده است. برآورد 8ج آن در جدول شماره یبرآورد شده که نتا زنان، فقط مردان، فقط زنان)

 تمشارکالت بر نرخ یسطح تحص اثر که الؤس این به عالوه بر پاسخگویی زنان و مردان يمدل برا

ان ت نشیک جنسینرخ مشارکت را به تفک بر مؤثر يرهایر متغیسا است، اثر چگونه مردان و زنان

 دهد.  یم

 ) 1380-1386(یبیترک نتایج تخمین داده هاي .8جدول

مدل کلی                     نام متغیر                    مردان زنان  

  ضریب ضریب ضریب

   Gender ( جنسیت  ) 

   Age1 ( 10-19(سن   

   Age2 (  20-29سن ) 

   Age3 (  30-39سن ) 

   Age5 (  50-59سن ) 

   Age6 (  سال 60باالي ) 

   Married2 (افراد مجرد ازدواج کرده) 

   Married3 (افراد مجرد) 

   Grade2 ( تحصیالت دیپلم) 

   Grade3 (کاردانی و کارشناسی) 

   Grade4 (کارشناسی ارشد ودکتري) 

   Grade5( سایر مدارك) 

   Log els ( لگاریتم درآمد سایر اعضا) 
   year 

   costant 
    تعداد مشاهدات
   آزمون والدآماره   

    احتمال بزرگتر از کاي دو بودن

 درصد 10معنی دار در سطح خطاي  **    درصد 5 سطح خطاي درعنی دار م *

 م. یر خالصه کنیم به صورت زیتوان یدل را مم برآوردج ینتا

 

 زنان از بیشتر درصد 40 مردان مشارکت احتمال که ستا  آن از حاکی نتایج ،کلی مدل در

 یمختلف سن ياثر سن بر نرخ مشارکت در گروه ها ،برآورد شده مدل سه هر درن یچنهم .باشدمی
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 یافراد واقع در گروه سن به مربوطمشارکت  احتمال روي بر اثر بیشترین  که طوريه بمتفاوت است، 

 گروه دو هر مورد در رابطهن یا و ساله 40-49 افراد از بیشتر درصد 5حدود  که استدوم و سوم 

 لمد در که گفت توان می تاهل وضعیت به مربوط هاي متغیر مورد در .باشد می برقرار زنان و مردان

 احتمال همچنینو  متاهل افراد از کمتر درصد 19 کرده ازدواج قبالً مجرد افراد مشارکت احتمال ،کلی

 افراد مشارکت احتمال ،مردان مدل در. باشد می متاهل افراد از بیشتر درصد 5 مجرد افراد مشارکت

، رابطه زنان مدل در. باشد می کمتر متاهل مردان مشارکت احتمال از ،کرده ازدواج مجرد و مجرد

 ولی باشد می متاهل زنان از بیشتر درصد 27 مجرد زنان مشارکت احتمال یعنیبرعکس مردان است، 

 .باشد می کمتر پایه گروه مشارکت احتمال از کرده ازدواج مجرد زنان مشارکت احتمال

نشان می دهد که احتمال مشارکت افراد  کلی مدل درمربوط به متغیرهاي گروه آموزش  نتایج

 و کاردانی مدرك با افراد مشارکت احتمال همچنین باشد،سواد می کمتر از افراد بی درصد 2دیپلم 

 و دارش کارشناسی مدرك با افراد مشارکت احتمال. است سوادبی افراد از بیشتر  درصد 4 کارشناسی

 از بیشتر درصد 2 مدارك سایر با افراد مشارکت احتمال و سواد بی افراد از بیشتر درصد 50 دکتري

ه ب ،باشد می برقرار زین مجزا طوره ب مردان و زنان مورد در روند این، و پایه گروه مشارکت احتمال

 آنها  افزایش می یابد. مشارکت احتمال ،تحصیالت سطح افزایش با که طوري

 فرادا مشارکت احتمال بر مثبت ناچیز بسیار اثر مدل سه هر در خانواده اعضاي سایر درآمد متغیر

 در هر درصد 0,06 متوسط به طور حتمال مشارکتا کهدهد یز نشان مین سال متغیر بیضرا .دارد

 است.  درصد 0,01و در مدل زنان   درصد 0,04در مورد مردان ن کاهش یا کهافته یکاهش سال 

 

 گیري نتیجه. 6

-1386 یدوره زمان مردان و زنان در يبر نرخ مشارکت در بازارکار برا مؤثرن مقاله، اثر عوامل یدر ا

 يهاتفاوتبر  تأکید ،ن برآوردی. در اشدآمار بودجه خانوار برآورد  يهاو با استفاده از داده 1380

الت بر نرخ مشارکت مردان و زنان است. استفاده از یرات سطح تحصییتغژه اثر سن و یوو ب یتیجنس

 ون مقاله است یا يها یژگیساله از و 7 یافراد در هر مقطع و دوره زمان يمشاهدات خرد و داده ها

 شیر آن مانند افزایران و تحوالت اخیل مربوط به بازارکار ائتواند در درك بهتر مسا یج آن مینتا

 اسبراس که کلی گیري د باشد. نتیجهیتگان زن و مشارکت آنان در بازار کار مفد دانش آموخیشد

 :دباش می زیر شرح  به آمد، دسته ب تحقیق این در مدل برآوردهاي نتایج

 آموزش که جه گرفتینت توان می ،شده در مدل احتمال نرخ مشارکت ضرایب برآورد به توجه با

  رایبض. دارد کلی حالت در کار نیروي مشارکت احتمال روي بر مثبتی اثر دانشگاهی سطح در بویژه

 اثرگذاري میزان ،تحصیلی سطوح افزایش با د کهده ینشان م  مقطعی هاي داده برآورد شده از
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 روي بر مردان در آموزش اثر. یابد می افزایش کار نیروي مشارکت احتمال روي بر آموزش متغیرهاي

 یکی ،آموزش نیز مردان مورد در اخیر سالهاي در ولی مشخص نا اولیه سالهاي در مشارکت احتمال

 است؛ مشارکت احتمال روي بر مؤثر عوامل از یکی زنان آموزشهمچنین  بوده و مؤثر عوامل از

. شود یم بیشتر آنان در بازار کار مشارکت احتمال ،دانشگاهی تحصیالت سطح افزایش با کهطوريهب

 ند. کن ید مییأج فوق را تیز نتاین یزمان يسر و  یمقطع یبیترک يج برآورد مدل با داده هاینتا

 سن، از خاصی دوره یک تا که دهدمی نشان مقطعی هايداده از استفاده با مدل برآورد نتایج. 1

 رد کهيطوریابد، به می کاهش اثرگذاري میزان آن از پس ش ولییش سن افزاینرخ مشارکت با افزا

 یزن یبیترک يبا داده ها تخمین از حاصل نتایج بررسی. شود می منفی اثر این سال 60 باالي افراد

 .کند می ییدأت را نتیجه این

 مؤثردر بازار کار  يتواند در نرخ مشارکت و یاست که م یفرد ازجمله عوامل تاهلت یوضع. 2 

 و کرده ازدواج قبال گروه متاهل، مجرد 3 تاهل به به مربوط هاي متغیر بررسی، مورد مدل درباشد. 

رعوامل، یمجرد بودن، با فرض ثبات سا که دهد می نشان تخمین ضرایب بررسی. م شده اندیتقس مجرد

 سن افزایش ممکن است به علت  که دهد یش مین افزااحتمال نرخ مشارکت را نسبت به متاهال

کمتر از افراد  کرده ازدواج قبالً مجرد افراد احتمال نرخ مشارکت  یول ؛باشد اخیر هاي سال در ازدواج

 هاي داده تخمین با مشابه اثري متغیر دو هر در یبیترک يتخمین با داده ها نتایج متاهل است.

 .دارد مقطعی

دهد که یت نشان میبراساس جنس یکیتفکنیز و  یج برآورد مدل به صورت کلیت، نتایدر نها. 3     

ته الب و شود یاحتمال مشارکت در بازار کار م شیموجب افزا یدر مقاطع دانشگاه التیش تحصیافزا

 از مردان است.   شتریش در زنان به مراتب بین افزایاثر ا

ز یروند تحوالت بازار کار و ن ینیبشیتواند در پ یق مین تحقینرخ مشارکت در ا يهاج برآوردینتا     

نرخ مشارکت در بازار کار در  یتیب جنسید باشد. ترکیمربوطه مف يهاياستگذاریس یدر طراح

اختار رات سییاز تغ یتواند ناشین امر میر است. اییجهان به نفع زنان در حال تغ ياز کشورها ياریبس

دمات سهم بخش خ یش نسبیبه صورت افزا يجوامع باشد. تحوالت اقتصاد یط فرهنگیو شرا ياقتصاد

شتر زنان در بازارکار را یط حضور بیاشر يورفنا يشرفت هاین پیو همچن ياقتصاد يت هایاز فعال

به  يترشیل بیساعات کار، تما يریپذاز به انعطافیک و نیولوژیزیل فیفراهم آورده است. زنان به دال

شرفته امکان یپ يژه در کشورهایخدمات بو جه، رشد بخشیدرنتمشارکت در بخش خدمات دارند. 

ه خان يز انجام کارهاید نیجد يهايورگسترش فنا ر را فراهم آورده است.شتر زنان در بازار کایحضور ب

در  نه فرصتیهز ،يگر، تحوالت اقتصادیر نموده است. به عبارت دیپذنه کمتر امکانیرا با وقت و هز

شتر یدر بازار کار ب رامشارکت آنان  ،جهیو در نت افزایش دادهزنان را نسبت به قبل  يخانه ماندن برا
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جهان قابل مشاهده است  ياز کشورها ياریز در بسیالت در زنان نیزان تحصیش میکرده است. افزا

که  ییژه در کشورهایون مساله بیباشد. ا مؤثرش نرخ مشارکت آنان در بازار کار یتواند در افزا یکه م

و حضور در دانشگاه  محدود است یل فرهنگیبه دال یاجتماع يت هایامکان حضور زنان در فعال

 ل کند، قابل مشاهده است. یرا تسه ییت هایفعالن یتواند امکان چن یم

 الت آنانیش سطح تحصیران با توجه به افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایموضوع افزا 

 نرخ مشارکت زنان یش نسبیک سو، افزایرد. از یمورد توجه قرارگ یگوناگون يتواند از جنبه ها یم

ش نرخ مشارکت زنان یبا افزا ،گرید يمنجر شود. از سو ید ملیش تولیتواند به افزا یدر بازارکار م

ش یپ ،ه زنان وجود داشته باشدیعل يض کمتریکه تبع یط بازار کار به سمتیرود که شرا یانتظار م

نقش زنان در  ،قابل تامل است یک موضوع فرهنگیژه در کشورما به صورت یوکه ب يرود. نکته ا

ند ، هر چید ملیت آن کمتر از مشارکت در بازارکار و تولیکه اهم می باشدت فرزندان یخانواده و ترب

 ست. یشود، ن یدرنظرگرفته نم یرسم يکه در آمارها

ت در الت و مشارکیش تحصیق زنان به افزایکه ضمن تشو ییاست هایم سیرسد تنظ یبه نظر م     

 يرورض ،ز فراهم کندیرا ن یگل خانوادئمسا ت فرزندان ویمربوط به ترب يط انجام کارهایبازارکار، شرا

ا یو  فرزندبه  یدگیو رس يام بارداریمربوط به ا يها یاز مرخص ي. به عنوان مثال، برخورداراست

ه رند. البته با توجه بیتوانند موردنظر قرار گ یند که ما يرکردن ساعات کار ازجمله مواردیانعطاف پذ

 آن، ينه هایتقبل هز يبرا یبخش خصوصعدم رغبت  است ها وین سیا مثبت یاجتماع یآثارخارج

در  یطین شرایجاد چنیرد. ایعهده گ رب یق بودجه عمومیمربوطه را ازطر ينه هاید دولت هزیبا

د یبا ت وسیمنحصر به زنان ن ،ت فرزند باشدیژه تربیوکه هماهنگ با کار در خانه و ب يبازارکار به نحو

شرفته در حال انجام یپ ياز کشورها ياریبس که درحال حاضر درد، همچنانبشوز یشامل مردان ن

 است.
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