
تبيين نرخ مشاركت اقتصادي زنان شهريمدلي براي 

 تحوالت آيندهو

1الدن نوروزي

چكيده

نتايج مدل ارائه شده در اين تحقيق ، نشانگر آن است كه مهمترين عامل مؤثر بر احتمال مشاركت زنان شهري در بازار كار 

هاي آتي، به تنهايي مي تواند ساليانه نزديكي در سالافزايش سهم زنان داراي آموزش عال. ايران ، سطح تحصيالت آنان است

باال رفتن سن ازدواج و افزايش سهم نسبي دختران مجرد از جمعيت زنان،   .  درصد بر نرخ مشاركت زنان شهري بيفزايد       5/0به  

 ديگر عوامل كاهش قدرت خريد و تغيير ساختار سني جمعيت از. دومين عامل مؤثر در افزايش نرخ مشاركت زنان خواهد بود

از سوي ديگر افزايش نرخ بيكاري، مؤثرترين اهرم در جهت كاهش نـرخ             . روند رشد نرخ مشاركت زنان هستند     تاثير گذار در    

.مشاركت زنان شهري است

آموزش عالي، بازار كار، بيكاري، زنان: كليد واژه 
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مقدمه

چنانكـه در   . نماينـد  توسعه اقتـصادي ايفـا      مي توانند نقشي مؤثر در     شانزنان با عرضه نيروي بالقوه كار     

كنار گذاشتن زنان بـه     . عهده دارند بركشورهاي پيشرفته با رشد اقتصادي باال، زنان سهمي بزرگ از توليد را             

معناي عدم استفاده از تمامي امكانات توليدي جامعه است كه بر رشد اقتصادي و توليد كـشور مـؤثر واقـع                     

.مي شود

ع انوالي بين زنان و مردان در همه مناطق، در سطوح گوناگون توسعه اقتصادي،              تفاوت در فرصتهاي شغ   

نظام سياسي و مذهبي و هرگونه شرايط اجتماعي و فرهنگي، كم و بيش گسترده است و اين موضوع يكـي                    

زنـان و مـردان در   . از مهمترين جنبه هايي است  كه بر بازار نيروي كار در سرتاسر جهان سايه افكنده است         

 حاصـل از كـار بـا شـرايط متفـاوتي            رآمـد ازار كار از لحاظ نوع شغل، موقعيت اشتغال، نرخ مشاركت و د           ب

.روبرو هستند

ـ                    ن اوجود تبعيض هاي مبتني بر تفاوت جنسيتي در بازار كار، اثر منفي بر نگرش و باورهاي مردان از زن

نـان، درآمـد آنـان و در نتيجـه بـر            چنين باورهايي بر ميـزان آمـوزش ز       . و طرز تلقي زنان از خودشان دارد      

بسياري از متغيرهاي اجتماعي چون نرخ مرگ و مير نوزادان، نرخ باروري، فقر و نـابرابري درآمـد اثرگـذار            

.است

بدين مفهوم كه جامعه و والدين      . اين پندارها سبب اختالف در مسير آموزشي زنان و مردان نيز مي شود            

از ايـن رو تـصميم   .  مناسـبتر هـستند  …ايي چون معلمي، پرسـتاري و فكر مي كنند كه دختران براي فعاليته 

گيري آنها براي آموزش فرزندان، تحت تأثير اين باورها قرار مي گيرد و سبب مي شود كـه زنـان در بـازار                       

كار، مشاغلي با موقعيت محدودتر و پرداختهاي كمتر را اشغال نمايند و مردان بـه مـشاغلي بـا پرداختهـاي                     

. اجتماعي باالتر روي آورند هايعيتبيشتر و موق

مستثني كردن نيمي   . تبعيض جنسيتي در مشاغل باعث عدم كارايي و انعطاف ناپذيري بازار كار مي شود             

در كشورهاي كمتر توسعه يافتـه كـه در آن اسـتفاده            . از نيروي كار از يك شغل به مفهوم اتالف منابع است          

وب از اهـداف برنامـه ريزيهـاي ميـان مـدت و بلندمـدت          بهينه از منابع براي حـصول بـه يـك رشـد مطلـ             

سياستگذاران است، توجه به وضعيت شغلي زنان و همچنين هدايت آنان به بازار كار به منظور افزايش نرخ                  

.مشاركت آنان مي تواند گامي فراروي رشد و توسعه پايدار باشد

 سطح بين المللي، بـسيار پـايين مـي          نرخ مشاركت زنان در كشور ما در مقايسه با كشورهاي مشابه و يا            

در پنج سال اخير همراه با گسترش روزافـزون         .  بسيار كند بوده است    1375باشد و سير تحوالت آن تا سال        

آموزش عالي در بين دختران، نرح مشاركت زنان روندي روبه رشد يافته، گرچه به موازات آن نرخ بيكاري                  

خبطوريكه نـر  . اين وضعيت در مناطق شهري محسوس تر است       . آنان هم رشد شتاباني به خود گرفته است       

 افـزايش يافتـه   1380در سـال  % 1/10 بـه  1375در سـال  % 1/8رشد نسبي، از % 25مشاركت زنان شهري با  

. يافتـه اسـت  ارتقـاء % 1/28به % 5/12رشد نسبي، از % 127بطور همزمان نرخ بيكاري اين گروه نيز با   . است
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و نرخ بيكـاري    % 1 در همين فاصله، نرخ مشاركت مردان شهري بطور نسبي تنها            براي مقايسه بايد گفت كه    

.رشد نموده است% 58آنان 

اصلي ترين مشكلي كه در حال حاضر بازار كـار ايـران بـا آن روبروسـت، مـوج بـزرگ                     در حال حاضر  

اي شـغلي  همراه آن عـدم رشـد كـافي فرصـته        . جمعيتي است كه در سالهاي اخير وارد بازار كار مي گردند          

يكي از عوامل مـؤثر در افـزايش عرضـه نيـروي            . است كه افزايش بي رويه نرخ بيكاري را هشدار مي دهد          

آينـده هـاي  كار، رشد قابل توجه نرخ مشاركت زنان در سالهاي اخير است كه پيش بيني مي شود در سـال                  

 حـال روي دادن  دربازار كار زنـان  عدم توجه به ريشه يابي تغيير و تحوالتي كه در        . نيز اين روند ادامه يابد    

است، مي تواند به رشد قابل مالحظه نرخ بيكاري زنان و در نتيجه نرخ بيكاري كل كشور منجر گـردد كـه                      

عالوه بر هدر رفت بخش عمده اي از سرمايه انساني كشور و دور شدن از توسعه متوازن و پايدار، تبعـات                     

.راه خواهد داشتگوناگون اقتصادي و اجتماعي ديگر را نيز هم

برهمين اساس، هدف اين مطالعه ، شناخت عوامل مؤثر بر نرخ مشاركت زنان شهري، تـأثير تحـصيالت    

عالي بر نرخ مشاركت و عرضه نيروي كار زنان و پيش بيني تحوالت آن در آينده از طريق ارائه مدل علمي                     

.انتخاب شده است

تخمين مدل احتمال مشاركت زنان در بازار كار•

ل كلي چارچوب نظري تابع عرضه نيروي كار براين اساس است كه ابتدا تابع مطلوبيت فـردي متـأثر از          شك

 و غيربودجـه     اي ميزان مصرف و زمان فراغت، ارائه شده و سپس باتوجه به انواع محدوديت هـاي بودجـه                

. مـي آيـد   اي، تابع مطلوبيت را مـاكزيمم مـي نماينـد كـه در نتيجـه آن تـابع عرضـه نيـروي كـار بدسـت                           

محدوديتهاي بودجه اي بطورمعمول شامل درآمد ناشي از كار و درآمـد غيركـاري، قيمـت كاالهـا و ميـزان                   

امـا  . استهاي غيربودجه اي نيز معموال شامل وقت و روش توليد خانوار            محدوديت. مخارج خانوار است  

رار گيـرد كـه دو مـورد آنهـا          در بررسي تحليلي عرضه نيروي كار زنان، چند موضوع ويژه نيز بايد مدنظر ق             

.نقش خانواده. 2تخصيص زمان . 1: عبارتند از

در ارتباط با الگوي تخصيص زمان، توجه به اين نكته حائز اهميت است كه جايگزين هـاي اسـتفاده از                    

كار در بـازار، كـار در       (زنان با سه زمينه اساسي براي تخصيص زمان         . زمان براي زنان بيشتر از مردان است      

در ) كـار در بـازار و فراغـت      (در حالي كه مردان معموال با دو زمينه اساسي          .  هستند روبرو) ه و فراغت  خان

از سوي ديگر به نظر مي رسـد كـه نقـش اعـضاي خـانواده و تعهـدات آنهـا نيـز         . مواجهندتخصيص زمان   

،يري مرد و زندر اين حالت تصميم گ . همبستگي مهمي با سطح و روند عرضه نيروي كار زنان داشته باشد           

مستقل از يكديگر انجام نمي شود و كارهايي كه هريك از اين دو نفر برعهده مـي گيرنـد، مكمـل كارهـاي        

فرد ديگر است و بنابراين تقسيم زمان هريك از اين دو به تقسيم زمان توسط ديگـري نيـز وابـسته خواهـد           

.بود

يـك جنبـه از     .  كـار در بـازار اسـت        ميزان مشاركت نيـروي    ،پرسش اصلي در مطالعه عرضه نيروي كار      

هـــــــاي پيوســـــــته بررســـــــي مـــــــشاركت افـــــــراد در بـــــــازار كـــــــار در قالـــــــب
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به اين ترتيب كه ساعات كار عرضه شده از طرف نيروي كار، متغيـري پيوسـته و قابـل انتخـاب                     . مي گنجد 

جنبه ديگر پاسخ، اين پرسش است كه فرد نمونه چه زمـاني تـصميم بـه حـضور يـا عـدم                      . فرض مي شود  

مطالعات تجربي انجام شـده در      بنابراين،  .پاسخ به اين پرسش دو حالت دارد      . حضور در بازار كار مي گيرد     

باتوجه به نظريه هاي مطرح شده در زمينـه عرضـه           . هاي تصميم گيري گسسته ميسر است     الگو با   زمينهاين  

وي كـار بـه ويژگيهـاي    نيروي كار زنان به صورت ساده مي توان گفت، تصميم زنان براي پيوسـتن بـه نيـر              

شخصي و خانوادگي آنان مانند سن، تحصيالت، وضعيت تأهل، دستمزد شوهر،  درآمد غيركـاري خـانوار،                 

تعداد فرزند و سن آنان بستگي دارد كه بر هزينه فرصت، دستمزد كف و نحوه تخصيص زمان آنان بين كار                    

ط بازار كار، هزينـه جـستجوي كـار و ميـزان      همچنين شراي . در بازار، كار در خانه و فراغت تأثير مي گذارد         

.عايدي و پاداش كار كردن در خارج از خانه نيز از عوامل مؤثر بر نرخ مشاركت زنان است

هاي عرضه نيروي   الگوين دليل در سالهاي اخير در سطح جهان، به منظور طراحي و تجزيه و تحليل                ه ا ب

 اين اطالعات كه حجم     .مي شود  اطالعات خانوار استفاده     ، اغلب از آمار خرد يا     )بويژه نيروي كار زنان   (كار  

برمي گيرد دسترسي همزمان به اطالعات فـردي، خـانوادگي و محيطـي             وسيعي از افراد و خانواده ها را در       

مطالعاتي از اين نوع، بيشتر اغلب با اطالعـات گـردآوري شـده دريكـسال كـه                 . افراد را امكانپذير مي سازد    

.صورت مي گيردماهيت مقطعي دارند، 

بجاي داده هاي كالن اسـتفاده شـده،        )خانوارها(عالوه بر اينكه از آمارها و داده هاي خرد        مطالعهاين  در  

براي اولين بار در كشور از داده هاي مربوط به خانوارها در هشت سال متوالي به منظور مدلـسازي اسـتفاده        

ع پيوسته در بعـد زمـان نيـز قابـل تحقيـق و              اين ويژگي سبب شده است كه تغييرات به وقو        . گرديده است 

.گرددو ارائه بررسي 

 زماني از آمارها و اطالعات مقطعي قابليـت ايـن تحقيـق را بـه             دورهدسترسي و استفاده همزمان از يك       

نحو چشمگيري افزايش داد و عالوه بر اينكه عوامل مؤثر بر نرخ مشاركت كل زنان و زنـان داراي آمـوزش         

 نيـز يد، تغيير حساسيت نرخ مشاركت نسبت بـه عوامـل توضـيح دهنـده آن طـي زمـان          عالي شناسايي گرد  

تغيير نرخ مشاركت مـي      به   از سوي ديگر چون تغيير ميزان عوامل توضيح دهنده در طول زمان           . بررسي شد 

هـاي مـورد  ند، در اين تحقيق ميزان تأثير هر يك از اين عوامل در تغييرات نرخ مـشاركت طـي سـال              انجام

.ه اندازه گيري شدمطالع

در آخرين گام اين تحقيق، با استفاده از مدل استخراجي از داده هاي خرد، رونـد تغييـر نـرخ مـشاركت              

اين مهم با استفاده از تركيب نتايج بدست آمده از مدل خرد            . زنان شهري در سالهاي آينده پيش بيني گرديد       

ه و بكار بردن قاعده زنجيره اي مـشتقات نـسبي،          و برآوردي از روند تغيير عوامل توضيحي در سالهاي آيند         

اشاره اين كه سه مرحله آخر انجام شده در اين تحقيق، در سطح جهان حتي در سـالهاي              . امكان پذير گشت  

.اخير نيز كم سابقه است
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روش تحقيق و تعريف متغيرها•

در دسـترس، تـابعي از      در اين تحقيق، احتمال مشاركت زنان در بازار كار باتوجـه بـه بانـك اطالعـاتي                  

FLFPمتغيـر وابـسته در ايـن مـدل    . عوامل مختلف فردي، خانوادگي و محيطي در نظر گرفتـه شـده اسـت          

بنـابراين مـدل   .  و يك متغير موهومي است كه دو مقدار صفر و يك را مي پـذيرد        »شركت زن در بازار كار    «

زان دقيق تغييرات وابـسته را نـسبت بـه          براي آنكه ضرايب برآورد شده مي     . دشواستفاده مي   Probiپروبيت

 براي تخمـين    STATA در نرم افزار آماري      dprobitاز دستور جايگزين    تغييرات متغير مستقل نشان دهد،    

1 شـماره  در جـدول df / dxضرايب تخمـين زده شـده توسـط مـدل كـه در سـتون       . ضرايب استفاده شد

گر ميزان تغيير احتمال مشاركت زن در بازار كـار،          براي متغيرهاي توضيحي موهومي، نشان     . اند شدهمنعكس  

البته در صورتي كه ساير متغيرهاي توضيحي ديگـر كـه   . با تغيير حالت متغير توضيحي از صفر به يك است        

.در مدل آمده اند، ثابت در نظر گرفته شوند

ل سن زن، وضع زناشـويي، سـطح تحـصيالت، در حـا           : در همبستگي اصلي، متغيرهاي توضيحي شامل     

تحصيل بودن، نرخ بيكاري محلي، لگاريتم درآمد واقعي خـانوار بـدون درنظـر گـرفتن درآمـد زن و زمـان              

.است

FLFP = ƒ(Iageca-2,Iageca-3,Iageca-4, Iageca-5, Iageca-6,   Imarit-2, 
             Imarit-3, Imarit-4, grl, gr2, gr3, stud, ur, lhriw ƒri,t) 
 

ر قابل توجهي در حضور آنـان در بـازار كـار دارد، اولـين دسـته از متغيرهـاي مـدل          چون سن افراد تأثي   

اگر فـرد  .  سن زن را نشان مي دهند      Iageca-6 الي   Iageca-2متغيرهاي موهومي   . مربوط به سن زنان است    

 برابر يك مي گردد و بقيه متغيرهـاي ايـن دسـته،            Iageca-2 سالگي قرار داشته باشد      29-20در گروه سني    

 برابـر يـك مـي گـردد      Iageca-3.  سالگي قرار داشته باشـد    39-30فر خواهند بود و اگر در گروه سني         ص

 سالگي كه به عنوان گروه مرجع است و ضرايب بقيه متغيرهاي گروه سـني نـسبت              19-10 گروه سني    …و

. از مدل حذف گرديده است،به آن تعبير مي گردند

 تنهـا در صـورتي كـه    Imarit-2متغير موهومي  . ناشويي است دومين دسته از متغيرها، متغيرهاي وضع ز      

در صورت مطلقه بودن برابر يك مـي         Imarit-3.باشد، يك مي گردد   ) همسرش فوت كرده باشد   (زن بيوه   

زنان داراي همـسر  .  برابر يك باشد نشانگر آن است كه فرد هرگز ازدواج نكرده است       Imarit-4شود و اگر    

 و ضرايب متغيرهاي وضع زناشويي نـسبت بـه وضـعيت زنـان      اندر گرفته شدهبه عنوان گروه مرجع در نظ   

.متأهل تعبير مي گردند

 متغير موهومي است كه براي افراد داراي        grl. سومين دسته از متغيرها، متغيرهاي سطح تحصيالت است       

ود و اگـر     براي افراد با تحصيالت متوسطه يـك مـي شـ           gr2. تحصيالت ابتدايي يا راهنمايي يك مي گردد      

gr3             افراد بي سواد به عنوان گـروه  .  برابر يك باشد نشانگر آن است كه فرد از آموزش عالي برخوردار است

د تعبيـر مـي     امرجع در نظر گرفته شده و ضرايب متغيرهاي سطوح تحصيلي ديگر نسبت به افـراد بـي سـو                  

.گردند
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ند، براي كنتـرل اينكـه فـردي در حـال     باتوجه به آنكه اغلب افراد، حين تحصيل وارد بازار كار نمي شو          

 كه براي افراد در حال تحصيل يك مي گردد، به مدل وارد شـده               studتحصيل است يا خير، متغير موهومي       

.است

. نرح بيكاري استاني در هر سال در جامعه نمونه بوده كه جانشيني از نرخ بيكاري محلي استurمتغير 

ايـن متغيـر   . ي خـانوار، بـدون در نظـر گـرفتن درآمـد زن اسـت      لگاريتم درآمد واقعlhriw ƒriمتغير 

 سـال گونـاگون   8جانشيني از درآمدهاي غيركاري فرد در نظر گرفته شده است و چون داده ها مربـوط بـه           

 واقعـي گـشته     cpi2هستند براي خنثي كردن اثر تورم و قابل مقايسه شدن درآمدها، مقادير، توسط شاخص               

.اند

 يا زمان در نظر گرفته شده است كه         tان در بانك اطالعاتي، آخرين متغير در مدل         به علت وجود بعد زم    

. را مي پذيرد10 تا7 مقادير 1377-70براي سالهاي 

برآورد مدل و تحليل ضرايب بدست آمده•

 سـاله  10 نفر زن شـهري  123888تعداد مشاهده در اين اجرا .  آمده است1نتيجه اجراي مدل، در جدول 

آمـاره  .  است 1370-77هاي   سال  در مركز آمار ايران  “ نمونه گيري هزينه و درآمد خانوار     « طرح   و بيشتر، از  

معنـي دار  % 1ضرايب بدست آمده همگـي در سـطح         .  دو نشانگر معني دار بودن كل همبستگي است        –ي  ك

 سـاله  59-50يعني احتمال مشاركت زنان   .  معني دار نيستند   gr0 و   Iageca-5تنها ضرايب دو متغير     . هستند

به عالوه احتمال مـشاركت زنـان       .  ندارد ي ساله با فرض ثبات ساير عوامل، تفاوت معني دار         19-10با زنان   

. داراي تحصالت ابتدايي و راهنمايي با زنان بي سواد با فرض ثبات ساير عوامل، تفاوتي معني دار نمي كند                  

.ي شودحال به تفسير و تحليل ضرايب بدست آمده از اين مدل پرداخته م

.1 شمارهجدول

كل زنان نمونه براي احتمال مشاركت در بازاركارdprobitضرايب برآورد شده از روش 

نام متغير(df/dx)ضريب برآورد شده  احتمال صفر بودن ضريب

000/00202/0Iageca-2

000/00555/0Iageca-3

000/00610/0Iageca-4

399/00035/0Iageca-5

000/00415/-0Iageca-6

000/00436/0Imarit-2

000/01099/0Imarit-3

000/00657/0Imarit-4

302/00028/-0Grl

000/00732/0Gr2

2 Consumer Price Index
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000/05085/0Gr3

000/01567/0Stud

000/01154/-0Ur

000/00147/-0Lhriwƒri

001/00010/0T

ساختار سني 

رابطـه سـن و احتمـال اشـتغال بـه      . ر كار متأثر از ساختار سني آنان اسـت احتمال مشاركت زنان در بازا  

 ساله در باالترين ميزان قـرار دارد        49-30يعني احتمال مشاركت زنان     . صورت يك منحني درجه دوم است     

احتمـال مـشاركت    .  ساله قـرار دارنـد     59-50 ساله و    19-10 ساله و سپس زنان      29-20كه پس از آن زنان      

ضرايب منعكس شده در جدول نشانگر ميـزان افـزايش يـا            .  و بيشتر در پايين ترين حد است        ساله 60زنان  

بطورمثـال  .  ساله است19تا 10بت به گروه پايهمتفاوت نسكاهش احتمال مشاركت زنان در گروههاي سني      

19-10 بيـشتر از زنـان    درصـد 6د ساله با فرض ثبات ساير عوامل، حـدو       49 تا   40احتمال مشاركت زنان    

 ساله از   49-40در صورتي كه تغيير ساختار سني جمعيت در آينده منجر به افزايش سهم زنان               . ساله است 

. ساله به باال گردد، افزايش نرخ مشاركت زنان را همراه خواهد داشت10كل جمعيت زنان 

وضعيت زناشويي.1

احتمـال مـشاركت    .  اسـت  يي در بازار كار، وضعيت زناشو     از ديگر عوامل مؤثر براحتمال مشاركت زنان      

 درصد بيشتر از    4/4 و   6/6،  11زنان مطلقه، هرگز ازدواج نكرده و بيوه با فرض ثبات ساير عوامل به ترتيب               

ايـن زنـان نيـاز      . چون هزينه هاي زنان متأهل اغلب توسط همسرانشان تأمين مـي گـردد            . زنان متأهل است  

نگين كارهاي خانه و مراقبت از بچـه هـا همـراه بـا               س تعالوه بر آن مسئولي   . كمتري به كسب درآمد دارند    

عدم تمايل بسياري از مردان نسبت به كار كردن همسرشان در خارج از منزل، از عوامل مؤثر بـر پـايين تـر                       

.  است در بازار كاربودن احتمال مشاركت زنان متأهل نسبت به ديگر زنان

 شودكه دسـتمزد بـازار بـيش از دسـتمزد كـف او              باتوجه به آنكه يك فرد تنها زماني وارد بازار كار مي          

باشد، عواملي مثل كارهاي خانه و بچه داري و مخالفت همسر با كار كردن زن كه هزينـه كـار كـردن زن را       

افزايش مي دهد و درآمد همسر كه نوعي درآمد غيركاري محسوب مي گردد، همگـي دسـتمزد كـف زن را     

در جامعه ايران باال رفتن سـن   . زن در بازار كار مي گردند     افزاش مي دهند و موجب كاهش احتمال شركت         

بـه  . ازدواج و افزايش نرخ طالق، چشم انداز افزايش نرخ مشاركت زنان را در سالهاي آتي نشان مـي دهـد                   

اين موضوع نيز بايد توجه داشت كه اشتغال زنان نيز مي تواند بر وضع زناشويي آنان تأثيرگذار باشد و ايـن         

. استرابطه دوطرفه

ساير اعضاي خانوارافزايش درآمد واقعي.2
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تأثير منفي بر احتمال مـشاركت      - غير از درآمد شخصي زن     -افزايش درآمد واقعي ساير اعضاي خانوار     

چون اين امر موجب افزايش ميزان رفاه خانواده مي گردد و نياز به دستمزد حاصل از                . زن در بازار كار دارد    

 احتمـال مـشاركت او      و به اين ترتيب   ن حالت، دستمزد كف زن باالتر مي رود         در اي . كار زن كمتر مي شود    

از . اين اثر، همان اثر درآمدي است كه تأثير منفي بـر عرضـه نيـروي كـار دارد       . در بازار كار كاهش مي يابد     

طرف ديگر، كاهش قدرت خريد سايرا عضاي خانوار باعث تشويق زنـان بـه مـشاركت در بـازار كـار مـي                 

.گردد

طح تحصيالتس. 3

با باالرفتن سطح تحصيالت زنان از تحصيالت متوسطه به بـاال، احتمـال مـشاركت آنـان در بـازار كـار                      

 درصـد و زنـان      3/7،الت متوسـطه  ياحتمال مشاركت در بازار كار براي زنان داراي تحـص         . افزايش مي يابد  

پـس  . تدايي و راهنمـايي اسـت      درصد بيشتر از زنان بي سواد يا داراي تحصيالت اب          51زش عالي   موداراي آ 

با افزايش سطح تحصيالت، احتمال كاريابي براي زنان بيشتر مي شود و در جامعه شهري ايـران فرصـتهاي                    

.شغلي بيشتر براي زناني وجود دارد كه از آموزش عالي بهره مند هستند

 نيز داراي تحصيالت    به عالوه زناني كه تحصيالت باالتري دارند، اگر متأهل هستند، احتماال همسر آنان            

باالتري است و اگر مجردند خانواده آنان با احتمال بيشتري موافق با ورود زنان به اجتماع بـراي تحـصيل و      

افزايش سطح تحـصيالت عـالوه    . تيجه موانع فرهنگي براي كار كردن آنان كمتر خواهد بود         در ن . كار هستند 

بر آنكه فرصتهاي اشتغال را براي زنان افزايش مي دهد، سبب باال رفتن دستمزد آنان در بازار كـار نيـز مـي                       

وارد بازار كار شـود،  گردد و در نتيجه احتمال آنكه دستمزد بازار، باالتر از دستمزد كف زن قرار گرفته و او              

الت زنان در سالهاي اخير، به ويـژه در سـطح آمـوزش عـالي، چـشم                يافزايش سطح تحص  . افزايش مي يابد  

.پيش روي قرار مي دهدانداز افزايش نرخ مشاركت زنان را در سالهاي آتي 

در حال تحصيل بودن. 4

 در حـال تحـصيل      ار مي كاهـد،   كه در همان زمان از احتمال مشاركت زنان در بازار ك          جمله عواملي  از

الت فـرد، در آينـده مـي توانـد سـبب      ي گرچه اتمام دوران تحصيل و افزايش سـطح تحـص  .بودن زن ا ست  

7/15احتمال مشاركت زنان در حـال تحـصيل در صـورت ثبـات سـايرعوامل        . افزايش نرخ مشاركت گردد   

لـزوم  بـه   ه در حال تحصيل بـودن       بايد توجه نمود ك   . درصد كمتر از زناني است كه مشغول تحصيل نيستند        

د كـه جزئـي از جمعيـت غيرفعـال     كـر قيد محصل او را  فرد ،در تعيين وضع فعاليتموجب نمي شود كه  

. است

 درصـد و   6/17نرخ مـشاركت زنـان غيرمحـصل        مورد بهره برداري در اين پژوهش،       در بانك اطالعاتي    

قابل توجه تعـداد محـصالن و دانـشجويان         افزايش  .  درصد است  6/18نرخ مشاركت زنان در حال تحصيل       

. هاي اخير در جهت كاهش نرخ مشاركت زنان عمل كـرده اسـت             بوده كه در سال     اي دختر از داليل عمده   

هاي آتي نيز سهم جمعيت درحال تحصيل از كل جمعيت زنان ده سـاله و بيـشتر روبـه رشـد                     اگر در سال  

بايد توجـه داشـت كـه تمايـل زنـان بـه             . د كرد باشد، اين عامل در جهت كاهش نرخ مشاركت عمل خواه         
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هـاي شـغلي    هاي اجتماعي و اقتصادي بهتر، همراه با نبودن فرصـت         شركت در بازار كار و كسب موقعيت      

براي زنان داراي تحصيالت پايين و نرخ بيكاري باالي آنان، ازجمله انگيزه هايي بوده كه زنان را بـه سـمت    

.رابطه تحصيل و مشاركت نيز دوطرفه استزيراكسب تحصيالت بيشتر سوق داده 

نرخ بيكاري. 5

در ايـن  .  تأثير مـي گـذارد   نيز است كه بر نرخ مشاركت زنان، نرخ بيكارياز عمده ترين عوامل محيطي   

 درصد نـرخ مـشاركت    12/0تحقيق در صورت ثبات ساير عوامل با يك درصد افزايش نرخ بيكاري محلي،              

 و  3 اثر عدم تشويق كارگر    نخستو تأثيرمتفاوت بر نرخ مشاركت  دارد،        نرخ بيكاري د  . زنان كاهش مي يابد   

 مـي    در حالت اول با افزايش نرخ بيكاري، افراد بيشتري از يـك خـانوار بيكـار                4.دوم اثر كارگر اضافي   

كـار و در اين حالت نرخ مشاركت نيروي        ) حتي آنهايي كه حداقل معاش خانوار را تأمين مي نمايند         (شوند  

بنابراين در حالت دوم، اثر كارگر اضـافي براثـر عـدم            .  تأمين حداقل نيازهاي ضروري افزايش مي يابد       براي

شواهد گوناگون در ايران نشان مي دهد كه اغلب اثر منفي عدم تـشويق كـارگر                . تشويق كارگر مسلط است   

ـ   غلبه داشته بر اثر كارگر اضافي      رخ مـشاركت همـراه    و در شرايط مختلف، افزايش نرخ بيكاري با كـاهش ن

.است

روند روبه رشد نرخ بيكاي در سالهاي اخير يكي از ديگر عوامل مؤثر در كـاهش نـرخ مـشاركت زنـان                  

 قابل توجهي از زنان شهري شاغل، داراي تحـصيالت عـالي هـستند و               شبه ويژه باتوجه به اينكه بخ     . است

ايش قابل توجه نرخ بيكـاري در بـين افـراد            افز .با مردان داراي آموزش عالي در بازار كار رقابت مي نمايند          

اگر رونـد افـزايش     .  اشتغال زنان در جامعه شهري ايران است       راهداراي آموزش عالي از مشكالت جدي در        

بـاال  . ديد نرخ مشاركت زنـان خواهـد بـود        حنرخ بيكاري در سالهاي آتي نيز ادامه يابد، از عوامل مؤثر در ت            

صتهاي شغلي براي زنان، انگيزه ادامه تحصيل را بـه اميـد دسـتيابي بـه          بودن نرخ بيكاري و محدود بودن فر      

.شغل در آنان افزايش و از اين طريق نيز نرخ مشاركت آنان را كاهش مي دهد

tضريب . 6

 منفي و معني دار است و در صورت ثبات ساير عوامل، بطور متوسط هر سـال         t ضريب   در اين مدل نيز   

مجموعه عواملي كه در اين تحقيق ديده نـشده و  . شهري كاسته شده است درصد از نرخ مشاركت زنان    1/0

 است، در طول زمان در جهتي حركت نموده كه برآيند اثر آنـان، باعـث كـاهش نـرخ                  نگرديدهبه مدل وارد    

سالهاي پيش حركت نمايند، در       سال ماننداگر اين مجموعه عوامل     . مشاركت زنان طي زمان شده است     

.عمل مي كنندر جهت كاهش نرخ مشاركت زنان هاي آتي نيز د

٣ Discouraged – worker effect
٤ Additional – worker effect

Archive of SID

www.SID.ir



، اهميـت ويـژه   اسـت  برخالف روند توسعه و بهبود وضعيت زنان        عملكردشان  شناسايي اين عوامل كه   

عنوان نان آور اصلي خانوار باشـد كـه   ه يكي از داليل آن مي تواند نگرش جامعه نسبت به مردان ب . دارداي  

.  مي گيرداغلب اشتغال زنان در اولويت دوم قرار

هاي اخير، موجب تقويت نگرشهاي جنسيتي در زمينه اشتغال در          بنابراين باال رفتن نرخ بيكاري در سال      

 نرخ بيكـاري مـردان اسـت        براز نتايج اين امر پيشي گرفتن قابل توجه نرخ بيكاري زنان            . جامعه شده است  

 درصد  3/13 و   1/28 به ترتيب    1380ال  بطوري كه نرخ بيكار زنان و مردان در جامعه شهري در مردادماه س            

هاي جنسيتي مي تواند توضيح دهنده      افزايش بي رويه نرخ بيكاري زنان و تقويت نگرش        . اعالم شده است  

.اثر منفي زمان بر نرخ مشاركت زنان شهري باشد

هـا  عامل ديگري كه مي تواند توضيح دهنده اين اثر منفي باشد، محدوديت تنوع شغلي زنان و تمركـز آن                  

هـاي اخيـر خواهـان      بخش قابل توجهي از زناني كـه در منـاطق شـهري در سـال              . در بخش عمومي است   

87، بـيش از  1375براساس نتايج سرشماري سال . پيوستن به بازار كار هستند، از آموزش عالي برخوردارند        

دو بخـش   نيـز در    % 81جمعيت شاغل داراي آموزش عالي، در بخش عمومي فعاليت داشـته انـد و حـدود                 

. آموزش و بهداشت مشغول به كار بوده اند

هـاي برنامـه هـاي اول، دوم و سـوم توسـعه در جهـت                بنابراين چندين عامل همزمان ازجمله سياست     

هاي بهداشتي و آموزشي   خصوصي سازي و كاهش تمركز و تصدي گري دولت، بهبود قابل توجه شاخص            

ها را تقليل مي دهد، سبب گرديده تـا رشـد           ين بخش در جامعه، كاهش رشد جمعيتي كه نياز به گسترش ا         

در نتيجه از يكسو موجب باال رفـتن نـرخ بيكـاري آنـان و از            . هاي شغلي زنان شهري محدود شود     فرصت

.سوي ديگر موجب تأثير منفي زمان بر نرخ مشاركت آنها شده است

د كـه در ايـن      شو مشاهده مي    ،گردد اجرا   ،اگر جامعه نمونه به زنان داراي آموزش عالي محدود و مدل            

عامل تأثيرگذاري در كاهش احتمال مشاركت زنان داراي آموزش عالي          “ وضعيت زناشويي “مدل متغير   

ها و ممانعـت   به نظر مي رسد اين افراد در محيط خانوادگي و اجتماعي با محدوديت            . در بازار كار نيست   

هـاي شـغلي بهتـر و بيـشتر و دسـتمزد       فرصت.هاي فرهنگي كمتري براي ورود به بازار كار روبرو هستند        

باالتر براي زنان داراي آموزش عالي، موجب گرديده است كه تأثير وضعيت زناشويي بر احتمـال مـشاركت      

 نسبت به ديگر متغيرها مثل سن، در حال تحصيل بودن و             آنها اما حساسيت نرخ مشاركت   . آنان از بين برود   

.استنرخ بيكاري بيشتر از جامعه كل زنان 

 ديگري كه جامعه نمونه به زنان داراي همسر محدود گشت، مشاهده شد كـه افـزايش تعـداد                   الگويدر  

. سال نيز تأثيري منفي بر نرخ مشاركت آنان در بازار كار دارد2بچه ها و داشتن فرزند زير 

تغييرات ساختاري به وقوع پيوسته در احتمال مشاركت زنان طي زمان•

 كه آيا در طول زمان، احتمال مشاركت زنان، تغييرات ساختاري كرده            پرسش اين   با هدف پاسخگويي به   

. نيز به متغيرهاي توضيحي مدل افزوده شـد   ) T( است يا خير؟ حاصل ضرب متغيرهاي توضيحي در زمان          
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  نـشانگر آن اسـت كـه در طـول زمـان، حـساسيت احتمـال                  2 شـماره    نتايج همبستگي منعكس در جدول    

طي در بـازار كـار    هاي سني كاهش يافته ولي احتمال مـشاركت زنـان مجـرد             ت به گروه  مشاركت زنان نسب  

. روبه افزايش است،زمان

 رفتن سن ازدواج و فاصله افتـادن بـين اتمـام تحـصيل و زمـان ازدواج                 نتيجه باال اين موضوع مي تواند     

هش و ايـن رونـد      حساسيت احتمال مشاركت زنان نسبت به تحصيالت نيز در طول زمـان روبـه كـا               . باشد

به اين معني كه طي زمان، فاصله بين احتمال مشاركت زنان داراي            . حساسيت در سطح متوسطه بيشتر است     

 از افـزايش   تاثير گرفتـه  اين موضوع نيز مي تواند    . تحصيالت باالتر با زنان بيسواد روبه كاهش گذارده است        

. كافي براي آنان باشدهاي شغلي قابل توجه زنان داراي تحصيالت باال و عدم فرصت

بـه  . حساسيت احتمال مشاركت زنان در حال تحصيل نيز در طول زمان روند كاهش طـي نمـوده اسـت    

عبارت ديگر با گذشت زمان احتمال مشاركت زنان حين تحصيل روبه فزوني است، گرچـه هنـوز احتمـال                   

اشـي از افـزايش مـشكالت       چنـين وضـعيتي مـي توانـد ن        . مشاركت آنان پايين تر از افراد غيرمحصل است       

.اقتصادي باشد كه انگيزه افراد را براي ورود به بازار كار در حين تحصيل باال برده باشد

براساس يافته هاي پژوهش طي زمان، حساسيت احتمال مشاركت زنـان در بـازار كـار نـسبت بـه نـرخ           

تحت تأثير بـاال رفـتن نـرخ        اين موضوع نيز    . بيكاري كاهش يافته و از شدت منفي بودن آن كاسته مي شود           

چون بيكاران، خود جزئي از نيروي كار هستند و افزايش آنان اين اثـر را بـه             . بيكاري در سالهاي اخير است    

.دنبال داشته است
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 براي احتمال مشاركت زنان در بازار كار، همراه با تغييرات ساختاري dprobit ضرايب برآورد شده از روش .2 شمارهجدول

ر طي زماند

نام متغير(df/dx)ضريب برآورد شده احتمال صفر بودن ضريب

000/00312/0Iageca-2

000/00807/0Iageca-3

000/00771/0Iageca-4

640/00043/0Iageca-5

013/00287/0-Iageca-6

001/00418/0Imarit-2

000/01529/0Imarit-3

000/00593/0Imarit-4

001/00202/0gr1

000/01304/0gr2

000/05928/0gr3

000/01352/0-Stud

000/02292/0-Ur

000/00144/0-Lhriwƒri

016/00024/0TIageca-2

001/00041/0-TIageca-3

077/00024/0-TIageca-4

344/00019/0-TIageca-5

027/00088/0-TIageca-6

852/00004/0TIageca-2

137/00049/0-TIageca-3

079/00016/0TIageca-4

000/00052/0-Tgr1

000/00079/0-Tgr2

003/00050/0-Tgr3

000/00054/0Tstud

000/00289/0Tur

579/00000813/0-Lhriwƒr
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برآورد روند تغيير نرخ مشاركت زنان شهري در آينده•

نان در طول زمان، در كدام جهـت حركـت كـرده و ايـن حركـت       بررسي اينكه نرخ مشاركت ز    با هدف   

بيشتر تحت تأثير تغيير كدام يك از متغيرهاي مستقل بوده است، نرخ مشاركت به صورت تابع زير در نظـر                    

:گرفته مي شود

FLFP = F(X1, … , Xn , t)
نيز صادق اسـت از     سپس با استفاده از قاعده زنجيري براي مشتقات نسبي كه حتي براي توابع غيرخطي               

:اين معادله نسبت به زمان مشتق گرفته مي شود

ايـن  . كه با فرض ثبات ساير متغيرهـا بدسـت مـي آيـد            XI)مشتق جزئي تابع احتمال مشاركت نسبت به        

مفهوم همان 
dxi
df بدست آمده از مدل   dprobitاست .

 اجـرا و سـپس       (t)تـك متغيرهـا را بـر روي زمـان            تك   همبستگيجهت بدست آوردن ضرايب   مدل        

dt
dx

dx
df

اين جمله نشان مي دهد كه تك تك متغيرهاي مستقل بطـور متوسـط              .   جمله محاسبه مي گردد     ×

.در طول زمان، چه بردار حركتي را بر روي متغير وابسته اعمال كرده اند

، ” بهره مندي از آمـوزش عـالي      “ميت، متغيرهاي    كه به ترتيب اه    نشان مي دهد  3 شماره دقت در جدول  

ثبت را بر نرخ مشاركت زنـان داشـته و     مبيشترين تأثير   ” هرگز ازدواج نكرده  “و  ” الت متوسطه يسطح تحص “

در “،  ”گذشـت زمـان   “.  نرخ مشاركت افزوده اند    م به سه  04/0 و   08/0،  23/0بطور متوسط ساالنه به ترتيب      

 نيز بيشترين تأثير منفي را بـر نـرخ مـشاركت اعمـال نمـوده و بطـور                   ”نرخ بيكاري “و  ” حال تحصيل بودن  

در نهايـت برآينـد اثـر تمـامي     .  از سهم نرخ مشاركت كاسته اند04/0 و  08/0،  1/0متوسط ساالنه به ترتيب     

. بر سهم نرخ مشاركت زنان شهري افزوده گـردد      % 15/0متغيرها، موجب شده است كه بطور متوسط ساالنه         

 در نهايت تنها مي توانسته است يك درصـد بـر نـرخ مـشاركت زنـان                  1377 تا   1370سالهاي  اين روند در    

.بيفزايد

برآوردي از روند تغيير متغيرهاي مستقل در سالهاي آتي، مي تواند چـشم انـدازي از رونـد تغييـر نـرخ              

.دهد ارائه1375–70مشاركت زنان شهري را در سالهاي 

. ي از روند تغيير ساالنه متغيرهاي مستقل در دهه يادشده داشته باشيم           براي اين منظور الزم است برآورد     

 توسـعه براي اين منظور روند تغيير تغيير متغيرهاي گروه سني با استفاده از پيش بيني جمعيت برنامـه سـوم    

روند تغيير متغيرهاي وضع زناشويي، سطح تحصل و در حال تحصيل بودن در سالهاي آتي، بـا          . بدست آمد 

dt
dt

t
F

dt
dXiF

n

i

d
Xi

×⊕×Σ〈 ∂
∂

∂
∂

−
)(

1dt
ƒlƒd
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كردن تغيير ساختار سني جمعيت كه عامل مهمي در تغيير هر يك از متغيرهاست و تعميم روند تغيير                  لحاظ  

 براي سالهاي آينده بدست آمد و براي برآورد روند تغييـر نـرخ بيكـاري                1375-70اين متغيرها در سالهاي     

ـ      1379-76جامعه شهري از نتايج آمارگيري از اشـتغال و بيكـاري سـالهاي               ه آينـده اسـتفاده      و تعمـيم آن ب

.گرديد

1377–70 متوسط تغييرات ساالنه احتمال مشاركت زنان شهري طي سالهاي .3شمارهولجد

((df/dx*dx/dt)/(df/dt))*100Df/dx*dx/dtDf/dxDf/dxX
67/3-0001/0-0027/0-0202/0Iageca-2

00/00000/00000/00555/0Iageca-3

50/110002/00028/00610/0Iageca-4

00/00000/00025/00000/0Iageca-5

26/40001/00015/00415/0Iageca-6

66/7-0001/00026/0-0436/0Imarit-2 

50/1-0000/00002/01099/0Imarit-3 

91/280004/00065/00657/0Imarit-4 

00/00000/00133/0-0000/0Gr1

78/540008/00110/00732/0Gr2

85/1530023/00044/05085/0Gr3

18/54-0008/0-0051/01567/0-Stud

55/25-0004/0-0033/01154/0-Ur

90/50001/00059/0-0147/0-Lhriwfri

65/66-0010/0-0000/10010/0-T

00/1000015/0Df/dt=sum(df/dx*dx/dt)

بدون در نظـر    ) بطور متوسط (غير لگاريتم درآمد واقعي خانوار      باتوجه به اطالعات موجود روند تغيير مت      

احتمال دارد در سالهاي آينـده رونـد صـعودي داشـته     . گرفتن درآمد زن در سالهاي گذشته منفي بوده است      

باشد و از آنجايي كه تغييرات اين متغير، تأثير قابل توجهي در تغيير نرخ مشاركت زنان در سـالهاي گذشـته        

.در پيش بيني وضعيت آينده نيز تغييرات اين متغير طي زمان صفر در نظر گرفته شدنداشته است، 

با داشتن   
dx
df

dt
dx انتظار مي رود بطور متوسط ساالنه      ) 4 ( شماره    باتوجه به جدول   1385-75  در دهه     ,

. درصد به نرخ مشاركت زنان شهري افزوده گردد49/0نزديك به 

 و آمـارگيري از اشـتغال   1375حاصله از سرشماري سال هاي  بدانيم براساس آمار    شايان توجه است كه     

9/9 و 5/9 ،  1/9 ، 6/8 ، 1/8 نـرخ مـشاركت زنـان شـهري بـه ترتيـب         1379 تـا    1376و بيكاري سالهاي    

بسيار نزديـك بـا پـيش بينـي ايـن      ( درصد 5/0مشاهده مي گردد در سالهاي اوليه حدود      . درصد بوده است  

در دو سال آخر كمي از شـدت ايـن افـزايش كاسـته           . رخ مشاركت زنان شهري افزوده شده است      به ن ) مدل
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شده كه اين نيز ناشي از افزايش قابل توجه نرخ بيكاري زنان در جامعه شـهري و تـأثير منفـي آن بـر نـرخ                        

 ، 2/18 ، 5/12 بـه ترتيـب   1370 تـا  1375نرخ بيكاري زنان در جامعه شـهري در سـالهاي     . مشاركت است 

. درصد بوده است25/23 و 4/20 ، 2/19

 پيش بيني متوسط تغييرات ساالنه در احتمال مشاركت زنان شهري.4 شماره جدول

 و ميزان اثرگذاري هريك از متغيرهاي مستقل در اين تغيير1385-75 سالهاي در

((df/dx*dx/dt)/(df/dt))*100Df/dx*dx/dtDf/dxDf/dxX
25/20001/00054/00202/0Lageca-2 
31/0-0000/00003/0-0555/0Lageca-3 
44/30002/00027/00610/0Lageca-4 
00/00000/00023/00000/0Lageca-5 
24/0-0000/00003/00415/0-Lageca-6 
62/1-0001/0-0018/0-0436/0Imarit-2 
07/00000/00000/01099/0Imarit-3 
34/150007/00113/00657/0Imarit-4 
00/00000/00000/00000/0Gr1

36/210010/00142/00732/0Gr2

76/990048/00095/05085/0Gr3

94/1-0001/00006/01567/0-Stud

92/17-0009/0-0075/01154/0-Ur

00/00000/00000/00147/0-Lhriwfri

20/20-0010/0-0000/10010/0-T

00/1000049/0Df/dt=sum(df/dx*dx/dt)

 نتيجه گيري•

 درصـد افـزايش نـسبت     9/4 با   1385براساس پيش بيني اين تحقيق، نرخ مشاركت زنان شهري در سال            

. درصد مي رسد13، به 1375 درصدي سال 1/8به نرخ مشاركت 

بـاال  . خواهـد بـود  بخش عمده اين افزايش تحت تأثير رشد قابل توجه تعداد زنان داراي آموزش عـالي               

رفتن سهم جمعيت زنان داراي تحصيالت متوسطه و دختران مجـرد نيـز از ديگـر عوامـل مـؤثر در جهـت                  

از سوي ديگر گذشت زمان و افزايش نرخ بيكـاري از عـواملي هـستندكه          . افزايش نرخ مشاركت زنان است    

شـته نقـش عمـده اي در    پوشش تحصيلي كـه در سـالهاي گذ  . مانع افزايش نرخ مشاركت زنان خواهند بود      

محدود كردن نرخ مشاركت زنان داشته است، به دليل اينكه در دهه اخير، موج جمعيت متولدشـده در دهـه        

، بيشتر از سنين تحصيل خارج شده اند، اثـر قابـل تـوجهي در كـاهش نـرخ مـشاركت نخواهـد                       136–55

 بـا   1375 ميليون نفـر در سـال        1/1براساس پيش بيني اين تحقيق، عرضه نيروي كار زنان شهري از            . داشت

به عبارت ديگر سـاالنه     .  افزايش مي يابد   1385 ميليون نفر در سال      5/2بيش از صد و بيست درصد رشد به         
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 هزار نفر به عرضه نيروي كار زنان شهري اضافه مي گردد كه اگر فرصتهاي شغلي كافي بـراي                   137بيش از   

.افزايش خواهد يافتآنها موجود نباشد، نرخ بيكاري آنها به شدت 

 درصد از عرضه نيروي كار شـهري را زنـان تـشكيل داده بودنـد،                7/11، تنها   1375درحالي كه در سال     

، داللـت بـر آن دارد كـه          توسعه برآورد اين تحقيق در كنار برآورد عرضه نيروي كار شهري طي برنامه سوم            

 را زنان تشكيل خواهند داد      1383–75افزايش عرضه نيروي كار در مناطق شهري طي سالهاي          % 24حدود  

و افزايش نرخ مشاركت زنان كه بيشتر تحت تأثير رشد آموزش عالي در بين آنان است، عامل مؤثري بـراي                    

. خواهد بودچهارم توسعهافزايش عرضه نيروي كار در برنامه 
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