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Abstract 

Women comprise roughly half of active population of societies. Although the 

education of women is costly, they mainly have low rate of participation in the labor 

market. Using raw data of labor force surveys for Iran labor market during 

period1397 to 1398, this paper investigates factors affecting Women Labor Force 

Participation (WLFP). The results of this research, which uses logit model for 

analyzing its data, elaborate that despite similarities (significance and the same 

direction of effectiveness in the number of children under seven, age, age square, 

and education variables), there are differences in urban and rural estimation results. 

While non-Iranian nationality in urban areas has increased WLFP, it is not true for 

rural equation. Also, the probability of rural women participation in the labor market 

will increase till a higher age in comparison to urban sample. It is noteworthy that 

education is the most powerful factor in the participation of urban women in the 

labor market. According to Iran statistics, the main reason of increased non-active 

population is family responsibilities. As results show, increasing the number of 

children under seven, in urban and rural areas will decrease WLFP and being 

married will decrease WLFP in urban regions. 
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 علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه بررسي مسائل اقتصاد ايران

  121 - 97، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 9پژوهشي)، سال  ـ علمي نامة علمي (مقالة دوفصل

  تحليل عوامل مؤثر بر مشاركت زنان در بازار نيروي كار ايران
  1با تأكيد بر متغيرهاي سن و مهاجرت

  *مليحه حدادمقدم

  چكيده
دهند و عمدتاً مشاركت پـاييني در   جوامع را تشكيل مي زنان حدوداً نيمي از جمعيت فعال

منظور تحليل عوامل مؤثر بر مشاركت زنـان در بـازار    بازار نيروي كار دارند. اين پژوهش به
اسـتفاده   1398و  1397هاي  هاي خام طرح آمارگيري نيروي كار در سال نيروي كار از داده

معـادالت   دهـد كـه   نمايـد، نشـان مـي    ده مينمايد. نتايج تحقيق كه از مدل الجيت استفا مي
داري و جهـت تأثيرگـذاري متغيرهـاي     هاي موجود (معنـي  رغم شباهت روستا و شهر علي

هـايي هسـت؛ از    فرزندان زير هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصيالت) داراي تفـاوت 
 جمله اينكه مهاجر خارجي بودن، در روستاها منجر به افـزايش مشـاركت زنـان نشـده در    

كه در شهرها داشتن تابعيت غير ايراني منجر به افزايش مشـاركت زنـان شـده اسـت.      حالي
احتمال مشاركت زنان روستايي در مقايسه با زنان شهري در بازار نيـروي كـار تـا    همچنين 

افـزايش تحصـيالت در زنـان    دهـد،   سنين باالتري، افزايشي خواهد بود. نتـايج نشـان مـي   
زنان شهري در بازار نيروي كار است. به گواه آمار، عمده دليل قدرتمندترين عامل مشاركت 

هاي خانوادگي است كه در اين پژوهش  افزايش جمعيت غيرفعال زنان، وظايف و مسئوليت
و  هم افزايش تعداد فرزندان زير هفت سال هم در مناطق شهري و هم در مناطق روسـتايي 

 ان در بازار نيروي كار خواهد شد.منجر به كاهش حضور زنمتأهل بودن در مناطق شهري 
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مطالعات زنان، بازار نيروي كار، نـرخ مشـاركت نيـروي كـار، بيكـاري، مـدل        ها: دواژهيكل
   الجيت
  E20, J21, E24, C25 :JEL بندي طبقه

  
  . مقدمه1

نرخ مشاركت پايين زنان، همواره يكي از مشكالت مورد توجه سياستگذاران و اقتصاددانان 
هاي مختلف جغرافيـايي در ايـن بـاب     ت و مطالعاتي متعددي در محدودهدر جهان بوده اس

شكل گرفته است. در اين ميان، برخي كشورها با گذشت زمان و همزمان با بروز تغييـرات  
انـد. در   در فضاي اجتماعي و سياسي آنها، شاهد افزايش مشاركت زنان در بـازار كـار بـوده   

ازار كار بسيار پايين و با وجود همـين مشـاركت   اقتصاد ايران، حضور و مشاركت زنان در ب
  كنند. پايين، بيكاري بااليي را تجربه مي

همچون بسياري از كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي (منطقه منـا)، در ايـران هـم    
توجه است. در حالي كه نرخ مشاركت بـراي   تفاوت جنسيتي در مشاركت نيروي كار، قابل

 71گيـرد (ميـانگين حـدود      اي كه در جهان رايج است قرار مي همردان در ايران در محدود
شده در خارج از  هاي مشاهده )، براي زنان ايراني از نرخ1398و  1397درصد براي دو سال 

). ميانگين مشاركت زنان 2: 2012  منطقه منا فاصله زيادي دارد (صالحي اصفهاني و شجري،
 17ترتيب حدود  ، به1398و  1397ران براي دو سال در بازار نيروي كار و بيكاري آنها در اي

  درصد بوده است. 18و 
عنـوان نيمـي از    آموزي و توانمندسازي زنان بـه  كه منابع بسياري صرف مهارت در حالي

هايي بـاالي اقتصـادي بـراي     شود، مشاركت پايين اين گروه، هزينه جمعيت فعال كشور مي
لي شاهد پديده مشاركت پايين زنـان هسـتيم كـه    كشور ايجاد خواهد نمود. در ايران در حا

گشاي برخي مشكالت همچون افـزايش رشـد اقتصـادي،     تواند راه مشاركت اين گروه، مي
  كاهش فقر، حل مشكل كمبود نيروي كار به جهت سالمندي در آينده و ... باشد.

ق گذاران در تشوي تواند باعث شود تا سياست درك صحيحي از عوامل مشاركت زنان مي
رو، در ايـن   زنان براي مشاركت در بازار نيروي كار، توفيقات بيشتري داشته باشند. از همين

هاي خرد طرح آمارگيري نيروي كار، بـه تحليـل عوامـل     پژوهش برآنيم تا با استفاده از داده
مؤثر بر مشاركت زنان در بازار نيروي كار در دو محدوده شهر و روسـتا بپـردازيم. در ايـن    
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أثير متغيرهاي سطح فردي و خانوار و متغيرهاي سطح كالن اقتصـادي بـر احتمـال    تحقيق ت
مشاركت زنان در بازار نيروي كار مورد بررسي قرار گرفته است. الزم به ذكر اسـت كـه در   
اين پژوهش تنها عوامل اثرگذار بر سمت عرضه بازار نيروي كـار زنـان مـورد توجـه قـرار      

وكـار)   تقاضا (همچـون رشـد اقتصـادي و فضـاي كسـب     گرفته و به عوامل مؤثر بر سمت 
  اهميت بودن اين عوامل در اين بازار نيست.  معني كم پرداخته نشده است و اين موضوع به

ها مورد اشـاره و لـزوم    در اين پژوهش براي اولين بار متغير مهاجر بودن زنان در تحليل
شـود تـا در    همچنين تالش مي گيرد. توجه به اين قشر از جمعيت زنان مورد توجه قرار مي

رابطه با متغير سن زنان كه يكي از متغيرهاي كليدي در مشاركت زنان در بازار كـار اسـت،   
ها خواهد بود. در ادامه پـس از   تري انجام گيرد كه راهگشاي سياستگذاري هاي دقيق تحليل

هـا و   فتـه هـا، بـه ارائـه يا    مروري بر چارچوب نظري، پيشينه پژوهش، مـدل تحقيـق و داده  
  گيري پرداخته خواهد شد. نتيجه
  

 . چارچوب نظري2

كننده تصميم زنان بـراي   چارچوب تئوري بحث مشاركت زنان در بازار نيروي كار، منعكس
هاي اصلي براي تحليل عرضـه   فعال بودن در برابر غيرفعال بودن در اين بازار است.  تئوري

- تئـوري انتخـاب كـار   «هـا شـامل    تئوري پديدار شدند. اين 1960نيروي كار زنان در دهه 
باشند كه در ادامه بـه اختصـار    مي» تئوري سرمايه انساني«و » نئوري توليد خانوار«، »فراغت

  توضيح داده خواهند شد.
  )Work – Leisure Choice Theoryفراغت ( - تئوري انتخاب كار الف.
به مدل خرد نئوكالسيكي ترين تحليل در رابطه با تصميم به عرضه نيروي كار زنان  ساده

 - گردد. اين تئوري با نام مدل انتخاب كـار  ) بازميMincer) (1962ارائه شده توسط مينسر (
كنندگان عقاليـي نيـروي كـار     عنوان عرضه شود. اين مدل خانوارها را به فراغت شناخته مي

د تصـميم  دنبال حداكثر ساختن مطلوبيت خود هستند. در اين مدل، افـرا  كند كه به مي  فرض
  گيرند كه چه ميزان از زمان خود را به كار و چه ميزان را به فراغـت اختصـاص دهنـد.    مي
بستان ميان كار و فراغت در اين مدل بستگي به هزينه فرصت مـرتبط بـا انتخـاب هـر     -  بده

ها خواهد داشت. بنـابراين، ميـزان درآمـد پرداختـي بـه زنـان در ازاي زمـان         كدام از گزينه
ه شده به كار در برابر ارزش زماني فراغت (اگر فراغت را كااليي نرمال فرض اختصاص داد
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كننده در عرضه نيروي كار آنها طبق اين تئوري خواهد بود. ايـن تئـوري    كنيم)، عامل تعيين
شـود كـه    هاي تكميلي عنوان مي بعدها توسط افراد زيادي توسعه داده شده و در اين نسخه

يابـد (افـراد    ش درآمد و دستمزد افـراد، همـواره كـاهش نمـي    ميزان مصرف فراغت با افزاي
اي  از نقطه كنند). با افزايش درآمد،  همواره به دليل دستمزد باالتر، كار را جانشين فراغت نمي

دهند و از ميـزان كـار خـود خواهنـد      به بعد، افراد زمان بيشتري را به فراغت اختصاص مي
)، Heckmanشود (هكمـن (  ايش دستمزد شناخته ميكاست كه اين پديده به اثر درآمدي افز

403:2015.(  
  )Household Production Theoryتئوري توليد خانوار (ب) 

 - فراغت، تئوري توليـد خـانوار، توسـط تحقيـق بكـر      - پس از تئوري انتخاب ميان كار
ليـد،  ) در زمينه سرمايه انساني، ارائه شد. اين تئـوري بـه مطالعـه تو   Becker- Mincerمينسر (

كند كـه خانوارهـا همزمـان     پردازد. اين تئوري بيان مي مصرف و اختصاص زمان خانوار مي
كنندگان و توليدكنندگان كاالها هستند. خانوارها در فرآيند حداكثرسـازي مطلوبيـت    مصرف
كننـد تـا در    صورت كارا تخصيص دهند، بلكه سعي مي تنها در تالشند تا زمان را به خود، نه

صورت بهينـه عمـل    و در توليد و مصرف مجموعه كاالها و خدمات نيز به تخصيص درآمد
عنوان توليد كاالها و خدمات توسط اعضاي خانوارها  نمايند. اين تئوري، توليد خانوار را به

 unpaidپرداخت ( كند كه براي اين منظور از سرمايه خانوار و از نيروي كار بدون تعريف مي

laborنمايند (ارانبـرگ و اسـميت    اي تأمين مصرف خانوار استفاده مي) موجود در خانوار بر
)Ehrenberg and Smith ،(2012.( 

  )Human Capital Theoryج) تئوري سرمايه انساني (
كند  هاي مؤثر در افراد تعريف مي گذاري عنوان سرمايه )، سرمايه انساني را به1975بكر (

هـاي اجتمـاعي    ها، دانش، عادات و ويژگي اييها، توان ها شامل مهارت گذاري كه اين سرمايه
هـاي   هـاي آموزشـي شـغلي و مراقبـت     است كه معموالً از مخارج روي تحصيالت، برنامه

هـاي   شود. مفهوم اساسي سرمايه انساني اين است كه افـراد توانمنـدي   بهداشتي حاصل مي
ز طريـق  هـاي شـغلي خودشـان را ارتقـاء دهنـد و ا      دهند تا فرصـت  خودشان را توسعه مي

هاي بهداشتي كسب درآمد كنند.  هاي شغلي و مراقبت گذاري در تحصيالت، آموزش سرمايه
عنـوان يـك عامـل كليـدي در      تئوري سرمايه انساني بر اهميت تحصـيالت و آمـوزش بـه   

دهـد كـه هرچـه افـراد      كند. اين تئوري توضيح مـي  مشاركت در بازار نيروي كار، تأكيد مي
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شند، احتمال مشاركت آنها در بازار كار بيشتر خواهد بود چرا كه تحصيالت بيشتري داشته با
  هاي دستمزد استفاده نمايند.  توانند از رابطه مثبت ميان تحصيالت و نرخ مي

منظـور تحليـل    هاي پيشگام، مطالعات زيادي در كشورهاي مختلف به مطابق اين تئوري
فته است كه در ادامه بـه برخـي از   عوامل مؤثر بر حضور زنان در بازار نيروي كار انجام گر

  ديگر عوامل مؤثر بر عرضه نيروي كار زنان پرداخته خواهد شد.
) دريافتنـد كـه در   Psacharopoulos and Tzannatos) (1989ساكوراپولوس و زانـاتوس ( 

نظر از اينكه چـه كشـوري    كنار تحصيالت، عواملي همچون سن، باروري و مذهب، صرف
يرد، بر نـرخ مشـاركت زنـان در بـازار كـار تأثيرگذارنـد. يوواكـوي        گ مورد مطالعه قرار مي

)Uwakwe) (2004هاي  كند و عواملي نظير مسئوليت شده موافقت مي ) با عمده عوامل مطرح
خانوادگي، بارداري و فاكتورهاي فيزيكي نظير تغذيه، خدمات آب و سالمتي را هـم بـراي   

ريـزي ايـالتي تركيـه     كند. سازمان برنامه فه ميمشاركت زنان در بازار نيروي كار نيجريه اضا
)The State and Planning Organization) بيان كردند كـه مشـاركت   2010) و بانك جهاني ،(

اجتماعي و هم متأثر از عوامـل فرهنگـي    - زنان در بازار كار تركيه هم تابع عوامل اقتصادي
، شهرنشـيني و وضـعيت تأهـل    هاي خانه، مراقبت از كودكان و بزرگسـاالن  شامل مسئوليت

)، بـه ايـن عوامـل وضـعيت تحصـيلي      Faridi et al.) (2009باشد. فريدي و همكـاران (  مي
هاي خانوار، تعداد فرزندان، سن فرزندان و حقوق همسـر را از   خويشاوندان نزديك، دارايي

طالعـه  دانند. م ديگر عوامل مؤثر بر تصميم زنان براي مشاركت يا عدم مشاركت در بازار مي
 Khadim andمشابهي هم در پاكستان انجام شده است كه در ايـن مطالعـه خـديم و اكـرم (    

Akram) (2013هاي اقتصـادي   دهنده مشاركت زنان در فعاليت ) سه دسته از عوامل توضيح
شمارند كه عبارت از عوامل جمعيتي و فردي (سن، تحصيالت، وضـعيت تأهـل)،    را بر مي

قتصادي و اجتماعي (درآمد سرانه خانوار، تعداد افراد وابسـته بـه   عوامل مرتبط با وضعيت ا
)) و عوامل جغرافيايي (شهرنشيني و household typeلحاظ اقتصادي در خانوار، نوع خانوار (

  روستا نشيني) هستند.
فراغت، تئوري توليد خانوار و تئـوري  - هاي انتخاب كار طور كه عنوان شد، تئوري همان
عنوان مباني استخراج متغيرهاي مؤثر بر مشاركت زنان در بازار نيروي كـار   هانساني، ب سرمايه

هاي  عنوان اولين تئوري گيرند. تئوري انتخاب ميان كار و فراغت كه به مورد استفاده قرار مي
صورت كلي به عوامل مؤثر بر مشاركت در بازار  شود، به مشاركت در بازار كار از آن ياد مي
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تواند نماينده تئوري سرمايه انسـاني و متغيـر    د. متغير تحصيالت زنان، مينماي كار اشاره مي
تواند نماينده تئوري توليد خانوار (چرا كه نگهداري از فرزندان خـدمتي   تعداد  فرزندان، مي

شود)، تلقي شود. در اين مطالعه، عالوه بر  است كه عمدتاً توسط زنان در خانواده ايجاد مي
متغيرهاي ديگري هم در نظر گرفته شده است كه در بخش بعدي بـه   الذكر، متغيرهاي فوق

  آنها پرداخته خواهد شد.
 

  . پيشينه پژوهش3
مطالعات فراواني در زمينه بازار نيروي كار زنان در كشورهاي مختلف صورت گرفته است. 

ن در ادامه به مرور برخي از اين مطالعات پرداخته خواهد شد. در اين بخش مطالعاتي عنـوا 
هاي  پردازند. تفاوت اند كه به بررسي عوامل مؤثر بر حضور زنان در بازار نيروي كار مي شده

نظر از زمان و مكان مرتبط با مطالعه به  اند صرف عمده مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده
  شود. متغيرهاي مورد استفاده اين مطالعات و سطح بررسي مطالعه (خرد يا كالن)، مربوط مي

بختي  نيك«)، در پژوهشي تحت عنوان François de Singly) (1987رانوسا دو سنگلي (ف
 اسـت.  پرداختـه  زنان شغلي زندگي بر ازدواج ، به تحليل تأثيرات» و شوربختي زن شوهردار

 موجـب  كـه  كننـد  مـي  دنبـال  را شـغلي  باال و ي متوسط طبقه زنان كه را ايده اين ،تحقيق اين

 آن انجام به مجبور كه كنند مي دنبال را شغلي فرودست نيز ي طبقه زنان و شود ها شكوفايي آن

 مـردان  بـه  نسـبت  زنـان  براي زناشويي بهاي زندگي كه داده نشان سنگلي كند. مي رد هستند،

 ي رابطـه  بـه  ورود محـض  بـه  مرد، برابر با تحصيلي مدرك با زن يك زيرااست،  باالتر بسيار
 خـانواده  وقـف  بيشتر را كرده، خود خويش اي حرفه كار در كمتري گذاري سرمايه زناشويي،

 دسـت  بـه  كـار  بازار در وري بيشتري بهره بقيه به نسبت متأهل مردان سنگلي، تعبير به كند. مي

 زنان مجرد، مردان از متأهل بيشتر مردان است: چنين وري بهره ناي ميزان عبارتي، به آورند. مي

 زنـان  از بيشـتر  مجـرد  و مـردان  متأهل زنان از بيشتر متأهل مردان متأهل، زنان از بيشتر مجرد

 توضـيح  قابـل  فضاي خـانوادگي  در زنان ي گسترده گذاري سرمايه با امر اين واقع، در مجرد.

ت  نفـع  بـه  بـرعكس  اما است، ازدواج از پس زن اي حرفه كار ضرر به كه امري است؛ موقعيـ 

اوست. در همين راستا، مطالعات بسياري وجود دارنـد كـه زنـان متأهـل را      همسر اي حرفه
)، Moeeni) (2021اند به عنوان نمونه، معيني ( عنوان نمونه مورد مطالعه خود انتخاب نموده به

پـردازد، مجبـوري    در ايـران مـي  به بررسـي تـأثير تحصـيالت بـر مشـاركت زنـان متأهـل        
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) Majbouri) (2018 هم از ديگر مطالعاتي است كه به بررسي تأثير وضعيت تأهل و تعداد ،(
)، هم به تـأثير  Iqbal, et al.( )2021پردازد و اقبال و همكاران ( فرزندان بر مشاركت زنان مي

ري و  پردازد.  دل سطوح مختلف تحصيالت بر عرضه نيروي كار زنان متأهل در پاكستان مي
)، به بررسي تأثير مرخصي زايمان بر مشاركت مادران در Del Rey, et al) (2021.(  همكاران

و  2004، 1994هـاي   كشور و در سـاله  159پردازد. اين مطالعه بر روي  بازار نيروي كار مي
شـتر  هفتـه بي  30كنند كه اگر مرخصي زايمـان از   انجام شده است. محققان اذعان مي 2011

شود، مشاركت زنان كاهش خواهد يافت. كمتر از اين آستانه، افزايش مرخصي زايمان منجر 
  به افزايش مشاركت زنان خواهد شد.

برخي مطالعات به بررسي عوامل مؤثر بر مشـاركت زنـان در دو سـطح خـرد و كـالن      
، 1390ار سال هاي درآمد خانو ) با استفاده از داده1393پردازند. عرب مازار و همكاران ( مي

كننده اشتغال زنان در بازار نيروي كار مي پردازند، نتايج اين مطالعـه   به بررسي عوامل تعيين
دهد كه عواملي چون افراد شاغل در خانوار، وضعيت تأهل، محل اقامت، همچنين  نشان مي

 كـه،  سرپرست خانوار بودن و سن زنان داراي تأثيري مثبت بر اشتغال زنان است. در حـالي 
)، بـر  1400تحصيالت باالتر از متوسطه داراي اثري منفي بر اشتغال زنان است. زعفرانچي (

هاي خانوار و شرايط جغرافيايي اثرگذار بر مشاركت زنـان   خصوصيات فردي زنان، ويژگي
) هـم از دسـته   1394) و رجائيـان و بـاقرپور (  1394مشيري و همكـاران (  نمايد. تمركز مي

ررسي عوامل مؤثر بر مشاركت زنان در بـازار نيـروي كـار ايـران بـا      مطالعاتي است كه به ب
كنـد تـا عوامـل تأثيرگـذار بـر       )، تـالش مـي  1383پردازند. ميرزايي ( هاي مختلفي مي روش

هـاي كشـور مـورد     صورت تاريخي و در بين اسـتان  مشاركت زنان در بازار نيروي كار را به
ترين  دهد كه مهم هاي پانلي، نشان مي يون دادهبررسي قرار دهد. نويسنده با استفاده از رگرس

عواملي كه به صورت مثبت با حضور زنان در بازار كار در ارتباط هستند، سـطح آمـوزش،   
انگيزه كسب درآمد مالي و نرخ بيكاري مردان است و عواملي كه بر اين حضور تأثير منفـي  

در بازار كار و نـرخ زاد ولـد    دارند، عبارت از مهاجرت از روستا به شهر، نرخ بيكاري زنان
)، به بررسي جايگاه زنان در بازار كار كشورهاي در حال 1395هستند. كريمي و همكاران (

دهند كه كشـورهايي كـه از نظـر وضـعيت اشـتغال       پردازند. نويسندگان نشان مي توسعه مي
ـ  اند، از نظر اقتصادي در وضعيت مناسـب  شرايط بهتري را براي زنان فراهم كرده ري قـرار  ت

هاي ديني در نرخ مشاركت زنان نقش نداشته است. همچنين بلـوم و برنـدر    دارند و تفاوت
)Bloom and Brender( )1993) ــالرك ــاران (Clark)، ك ــيراج (1991) و همك ) Siraj)، س
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)، عوامـل كـالن   2004) (Carr and Chen) و كـار و چـن (  1997) (Anker)، انكـر ( 1984(
دانند و معتقدنـد ميـان توليـد ناخـالص داخلـي       ركت زنان مؤثر ميمتفاوتي را در نر خ مشا

اي  گذاري مستقيم خارجي و باز بودن تجاري و نـرخ مشـاركت زنـان رابطـه     سرانه، سرمايه
  مستقيم برقرار است. 

هـاي مـوردي    برخي مطالعات به بررسـي عوامـل مـؤثر بـر مشـاركت زنـان در نمونـه       
)، به بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت زنان شهر 1392(پردازند. نظاميوند چگيني و سرايي  مي

هاي دو درصد سرشـماري بـه ايـن مهـم      پردازند. اين مطالعه كه با استفاده از داده تهران مي
يابد كه وضعيت تأهل، سطح باروري، سطح تحصيالت، وضعيت اقتصادي  پردازد، در مي مي

يابنـد   تهران هستند. محققين درميخانوار از جمله عوامل اثرگذار بر مشاركت زنان در شهر 
تحصيالت با كنترل ساير متغيرها تأثيرگذارترين متغير بر فعال بودن زنان در همـه  سطح كه 

هل با كنترل أساله، وضع ت 20- 34ساله است در حالي كه براي زنان  20- 34سنين بجز زنان 
)، بـه بررسـي   1391( نحـوي و قربـاني   .ساير متغيرها تأثير بيشتري بر فعال بودن زنان دارد
پردازند كه براي دستيابي به پاسخ اين سوال،  عوامل مؤثر بر مشاركت زنان در شهر مشهد مي

از روش ميداني و توزيع پرسشنامه استفاده شده است. محققين عواملي همچـون وضـعيت   
اقتصادي خانوار، تحصيالت، تعداد افراد تحت تكفل، تأهـل و اسـتقالل مـالي را از جملـه     

  شمارند. مل اثرگذار بر مشاركت زنان در بازار نيروي كار شهر مشهد بر ميعوا
پردازنـد،   هاي كمي در حوزه بازار نيروي كـار زنـان مـي    از ديگر مطالعاتي كه به بررسي

 )Garcia and Suárez)، گارسـيا و سـوارز (  Gerfin( )1996تـوان بـه مطالعـات گـرفين (     مـي 
اشاره كرد كه به بررسي كمي رفتارهاي موجود درسمت ) Martins( )2001)، مارتينز (2002(

شـده   پردازند. مطالعات عنـوان  عرضه بازار نيروي كار زنان و جزئيات اقتصادي اين بازار مي
هاي زمـاني   در اين بخش، به بررسي عوامل مؤثر بر حضور زنان در بازار نيروي كار در بازه

هايي كه از آنها نام برده  ا ساير پژوهشپردازند. تفاوت پژوهش حاضر ب و مكاني مختلف مي
شد از چند جنبه است. اول اينكه در اين پژوهش متغيـر مهـاجر بـودن زنـان كـه در زمـره       

ها لحاظ خواهد شد و در وهلـه دوم تـالش خواهـد     هايي فردي آنهاست، در تحليل ويژگي
ي در رابطه با اين تر تري از متغير سن، راهبردهاي سياستي شفاف شد تا با ارائه تحليل دقيق

متغير ارائه شود. وجوه تمايز اين كار با كارهاي پيشين، نكات حائز اهميتي هستند كه تاكنون 
  بدانها پرداخته نشده است.
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  مدل تحقيق .4
 1398و  1397هـاي   هاي خام طرح آمارگيري نيروي كـار در سـال   در تحقيق حاضر از داده

هـاي   هـاي خـام و تحليـل ويژگـي     االيش دادهاستفاده خواهد شد. در اين پژوهش پس از پ
هايي با متغير وابسته  هاي اقتصادسنجي كه مختص مدل ها، با استفاده از روش آماري اين داده

گسسته هستند، به تحليل متغيرهاي مؤثر بر مشاركت زنان در بازار كار پرداخته خواهد شد. 
وضعيت شغلي نمونه انتخابي  طرح آمارگيري نيروي كار حاوي متغيرهاي متعددي مرتبط با

افراد در سنين كار است كه در اين تحقيق، از متغيرهاي مرتبط با عوامل مؤثر بـر مشـاركت   
ها موجود بوده  ها استفاده شده است. اين متغيرها يا به صراحت در اين داده زنان در اين داده
بط بـا تعـداد فرزنـدان از    طور مثال، متغيرهاي مرت ها استخراج شده است. به و يا از اين داده

  استخراج شده است.» ارتباط با سرپرست خانوار«متغير 
هاي مورد نظر استفاده كنـيم، در عمـل    اين موضوع كه از الجيت يا پرابيت براي تخمين

هاي  شاخص مشخص و يكساني ندارد. آنچه مشخص است اين است كه به دليل ذات داده
هـا دارد   هايي كه براي اين نوع داده دليل كاستي به )،LPMمورد استفاده، مدل احتمال خطي (

(از جمله وجود واريانس ناهمساني يا اينكه ممكن است در صورت اسـتفاده از ايـن مـدل    
احتماالتي بزرگتر از يك يا كـوچكتر از صـفر توليـد شـود)، قابـل اسـتفاده نخواهـد بـود.         

اغلـب نزديـك بـه يكـديگر     شوند  احتماالتي كه توسط دو مدل الجيت و پرابيت توليد مي
توان از يكي از دو مدل الجيـت يـا پرابيـت را در     هستند فلذا در انجام كارهاي تجربي، مي

 Hanck et(هايي با متغير وابسته گسسته، استفاده نمـود. (هنـك و همكـاران     برخورد با مدل

al. ،(2012ـ    ). با توجه به نرمال عنـوان   هنبودن پسماندهاي مدل خطي (كه در برخـي منـابع ب
گيـرد)، در ايـن    آزمون تشخيصي بين انتخاب مدل الجيت و پرابيت مورد استفاده قرار مـي 

پژوهش از مدل الجيت استفاده خواهد شد. در برآورد مدل هاي شهري و روسـتايي، مـدل   
) برآورد شده است. اين مدل زمـاني  clustered robustاي ( صورت روباست خوشه الجيت به
هاي مشخصـي وجـود داشـته باشـند و رفتارهـاي       مشاهدات در خوشه شود كه استفاده مي

  هاي متفاوت وجود داشته باشد. مشابهي در ميان خوشه
  باشد، برابر است با: Y=1در مدل الجيت  كه آناحتمال 

0 1 1 2 2 k k1 2 k -(β +β x +β x +...+β x )

1
P(Y=1|x ,x ,...,x ) = 

1+e  
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  باشد، برابر است با: Y=0كه  و احتمال آن

 
ير نتايج الجيت الزم است نكات زير توضيح داده شـود: اگـر احتمـال اينكـه     براي تفس

ناميده شود؛ و احتمال اينكه متغير وابسته مسـاوي صـفر    πمتغير وابسته مساوي يك باشد، 
  ) را به صورت:ORناميده شود. مي توان نسبتي به نام نسبت شانس ( π -1باشد، 

P(Y=1)
=

P(Y=0)

π

1-π  
چند برابر احتمال  Y=1دار اين نسبت نشان مي دهد كه احتمال رخ دادن تعريف كرد. مق

  است. Y=0رخ دادن 
با توجه به نـوع  شود.  ها از اثرات نهايي هم براي تفسير نتايج بهره گرفته مي در اين مدل

  :جيت وجود داردمتغير توضيحي، دو روش براي محاسبه اثر نهايي در الگوي ال
ي پيوسته باشد، تغيير در احتمال موفقيت متغير وابسته بر اثـر  متغير توضيحي، متغيراگر 

  تغيير يك واحدي در متغير توضيحي، كه همان تعريف اثر نهايي است، برابر با 

ME
∂P
∂x

exp	 β x
1 exp β x

	β  

فاوت خواهد بـود.  اگر متغير وابسته، متغيري باينري باشد، نحوه محاسبه اثرات نهايي مت
در نتيجـه   اثر نهايي براي اين متغير عبارت است از تغيير در احتمال موفقيت متغيـر وابسـته  

  تغيير متغير توضيحي از صفر به يك، در حالي كه ساير متغيرها ثابت باشند.
1| 1. ∗ 1| 0. ∗  

شـود. مقـدار    شـناخته مـي  » حالت نمونـه «)، تحت عنوان ∗( مقادير ثابت ساير متغيرها
حالت نمونه براي متغيرهاي باينري مقدار مد آنها و براي ساير متغيرها برابر با مقدار ميانگين 

  )9): 1393آنها خواهد بود. (خداورديزاده و همكاران (

01122kk 12k (

1 
P(Y=0|x,x,...,x) =

1+e β+βx+βx+...+βx) 
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ـ   ا ايـن تفـاوت كـه    الگوي پرابيت به لحاظ ساختاري كامالً شبيه به الگوي الجيت اسـت. ب
توزيع آن يك توزيع نرمال بوده در حالي كه توزيع در نظر گرفتـه شـده بـراي مـدل الجيـت،      

  باشد. الجستيك مي
  

  ها داده .5
و  1397هـاي   هاي خام طرح آمارگيري نيروي كار براي سـال  در اين قسمت با استفاده از داده

بررسي خواهد شد. براي اين منظـور  عوامل مؤثر بر مشاركت زنان در بازار نيروي كار  21398
و اين افـراد در دو دسـته جمعيـت فعـال      3اند سال در نظر گرفته شده 60تا  18زنان در سنين 

اند. در اين مطالعه، نظر به عوامل متفـاوت   بندي شده (بيكار و شاغل) و جمعيت غيرفعال دسته
گيرند و سپس بـه   اي ميبر مشاركت در شهر و روستا، زنان در دو گروه شهري و روستايي ج

عوامل مؤثر بر مشاركت آنان در اين دو گروه پرداخته خواهد شد. در ادامـه ابتـدا بـه بررسـي     
  پردازيم. هاي مورد استفاده و پس از آن به ارائه مدل مورد استفاده مي هاي آماري داده ويژگي

بـراي زنـان   هاي آماري متغيرهـاي مـورد اسـتفاده     ، ويژگي2و  1در ادامه و در جداول 
  شهري و روستايي ارائه خواهد شد.

  هاي آماري متغيرهاي مدل شهري ويژگي .1جدول 

تعداد   ميانگين  انحراف معيار  حداقل  حداكثر
  متغير  مشاهدات

 1_مشاركت  270211  0٫19  0٫39  0  1
  1_بعد خانوار  270211  6٫86  2٫78  1  42
 1_كودكان زير هفت سال  270211  0٫41  0٫67  0  6
 1_سال 17تا  8كودكان   270211  0٫50  0٫77  0  8
  1_تابعيت  270211  0٫017  0٫13  0  1
 1_سن  270211  37٫34  11٫24  18  60

  1_مجذور سن  270211  1520٫97  878٫46  324  3600
  1_وضعيت تأهل  270211  0٫76  0٫43  0  1
 1_تجرد  270211  0٫18  0٫38  0  1
 1_تحصيالت  270211  2٫18  0٫58  1  3

 1_بيكاري  270211  12٫75  2٫99  7٫2  22٫3
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 1_شاخص قيمت  270211  160٫74  24٫74  130٫9  207

  هاي تحقيق منبع: يافته

  هاي آماري متغيرهاي مدل روستايي ويژگي . 2جدول 

  متغير  تعداد مشاهدات  ميانگين  انحراف معيار  حداقل  حداكثر
 2_مشاركت  161203 0٫23  0٫42  0  1
  2_بعد خانوار  161203  7٫25  3٫05  1  30
 2_كودكان زير هفت سال  161203  0٫49  0٫74  0  9
 2_سال 17تا  8كودكان   161203  0٫58  0٫86  0  8
  2_تابعيت  161203  0٫009  0٫09  0  1
 2_سن  161203  37٫46  11٫46  18  60

  2_مجذور سن  161203  1534٫89  896٫24  324  3600
  2_وضعيت تأهل  161203  0٫77  0٫42  0  1
 2_تجرد  161203  0٫17  0٫38  0  1
 2_تحصيالت  161203  1٫85  0٫54  1  3

 2_بيكاري  161203  8٫11  3٫02  3٫2  18٫2
 2_شاخص قيمت  161203  165٫02 27٫42  111٫6  205٫8

  هاي تحقيق منبع: يافته

 98و  97موجود در نمونه مورد نظر كـه مربـوط بـه دو سـال       داده 431414از مجموع 
 81075مشاهده شهري و  135460( 1397مشاهده مربوط به سال  216535باشند، تعداد  مي

مشـاهده شـهري و    134751(1398مشاهده مربوط به سـال   214879مشاهده روستايي) و 
 161203مشاهده در مناطق شهري و  270211مشاهده روستايي)  هستند كه شامل  80128

مشاهده روستايي مي باشند. متغيرهاي مورد بررسي در ادامه مـورد بررسـي قـرار خواهنـد     
  گرفت.

را براي جمعيت فعال كه در بازار  1، مقدار 4ت در بازار نيروي كار (مشاركت)مشارك ـ
را براي عدم مشاركت يا  0نمايند شامل زنان شاغل و بيكار و مقدار  كار مشاركت مي

گيرد. همـانطور   جمعيت غيرفعال كه در بازار نيروي كار مشاركتي ندارند، در نظر مي
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 60تا  18درصد از زنان بين  19دهد، تنها حدود  كه عدد ميانگين اين متغير نشان مي
درصد از زنـان ايـن گـروه سـني در روسـتاها، در       23سال در نقاط شهري و حدود 

 اند. هاي مورد بررسي، در بازار نيروي كار مشاركت داشته سال

دهنده تعداد افراد هـر خـانوار اسـت كـه بـا اسـتفاده از كـد         متغير بعد خانوار، نشان ـ
افزار متلب محاسبه شده است. در رابطه با  گيري و در نرم سان در نمونهخانوارهاي يك

اين متغير، ذكر اين نكته حائز اهميت اسـت كـه خـانوار و خـانواده داراي تعـاريف      
 كار گرفته شوند.  جاي هم به متفاوتي هستند و اين دو مفهوم نبايد به

شـود.   اده محسوب ميهاي خانوادگي زنان در خانو حضور فرزندان يكي از مسئوليت ـ
به اين دليل كه فرزندان در سنين مختلف ممكن است اثرات متفـاوتي بـر مشـاركت    

سال و قبل از سن مدرسـه و   7زنان داشته باشند، اين متغير به دو شكل فرزندان زير 
سـال در خـانواده،    7است. تعداد فرزندان زير  سال تعريف شده 17تا  8فرزندان بين 

است  0٫41مقدار دارد و داراي ميانگيني برابر  6تا  0قاط شهري از كه اين متغير در ن
باشـد.   مـي  0٫49و ميـانگيني برابـر بـا     9تا  0و در نقاط روستايي داراي مقاديري از 

فرزند اسـت. متغيـر تعـداد     ميانگين اين متغيرها نشان از بيشتر بودن فراواني زنان كم
بت افراد با سرپرسـت خـانوار و همچنـين    فرزندان، با استفاده از تركيب دو متغير نس

  اند. افزار متلب محاسبه شده متغير سن افراد و با استفاده از نرم
براي مهاجرين خـارجي   1تابعيت افراد، داراي مقدار صفر براي افراد ايراني و مقدار  ـ

هـاي بـازار    ، وضـعيت و ويژگـي  Error! Reference source not found.3است. در 
تـري بررسـي    صورت دقيق يروي كار براي نمونه مورد استفاده از مهاجرين زن را بهن

  خواهد شد.

  1398و  1397اي بازار نيروي كار مهاجرين زن خارجي در دو سال  هاي نمونه ويژگي .3جدول
  درصد  روستايي  درصد  شهري  درصد از كل  تعداد كل  متغير

  تعداد مهاجرين زن 
  100  1536  100  4550  100  6086  سال) 60تا  18(بين 

  97  1485  93  4230  94  5715  مهاجرين افغانستاني
  مهاجرين زن فعال 
  10٫8  166  12٫3  562  11٫9  728  در بازار نيروي كار
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  9٫8  152  10٫7  487  10٫5  639  مهاجرين زن شاغل

، متوسط متغيرهاي نرخ مشاركت و نرخ بيكـاري بـازار نيـروي كـار زنـان      4در جدول 
شود،  طور كه در اين جدول مشاهده مي ن مهاجر و ايراني با يكديگر مقايسه شده است. هما
نماينـد.   كنند، بيكاري كمتري را تجربه مي زنان مهاجري كه در بازار نيروي كار مشاركت مي

 تر پرداخته خواهد شد. اي مدل مورد استفاده به اين موارد دقيقه در ادامه و در خروجي

  )1398و  1397مقايسه متغيرهاي بازار نيروي كار زنان مهاجر و ايراني (متوسط دو سال  - 4جدول 
  (درصد) *زنان ايراني  مهاجرين زن (درصد)  متغير

  21  11٫9  نرخ مشاركت
  18٫6  12  نرخ بيكاري

علت  هاي ساليانه طرح آمارگيري نيروي كار استفاده شده و به گزارشها از  در محاسبه اين نرخ*
  سال در محاسبات در نظر گرفته شده است. 60تا  20هاي موجود، جمعيت زنان  محدوديت داده

  منبع: محاسبات تحقيق

اطالعات نمونه مورد بررسي در رابطه با مهاجرين كه در جداول باال آورده شده اسـت،  
  دهد: نشان مي

درصد از جمعيت مهاجرين زن خارجي در ايـران، مهـاجرين افغانسـتاني     94د حدو ـ
  ).3هستند (جدول 

نشان داده شده است، زنان مهاجر و خـارجي نسـبت بـه     4گونه كه در جدول  همان ـ
درصـد) و نـرخ بيكـاري     11٫9زنان غيرمهاجر و ايراني داراي نرخ مشاركت (حدود 

  كار هستند. درصد) كمتري در بازار نيروي  12(حدود 
رسيم.  در ادامه بررسي متغيرهاي مورد استفاده به متغير سن و متغير توان دوم سن مي ـ

اين متغيرها توزيع سني زنان در محدوده سني مورد بررسـي را بـه تفكيـك شـهر و     
  دهند. روستا نشان مي

بـراي زنـان    1متغير تجرد  مقـدار   - 1متغيرهاي مرتبط با وضعيت تأهل افراد شامل:  ـ
متغير وضـعيت تأهـل    - 2براي سايرين را داراست و  0گز ازدواج نكرده و مقدار هر
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طـور   گيرد. همـان  را در نظر مي 0و براي سايرين مقدار  1كه براي زنان متأهل مقدار 
 دهند، تعداد متأهلين از مجردان بيشتر است. كه اعداد نشان مي

 2سواد، مقـدار   فراد بيبراي ا 1متغير تحصيالت، يك متغير سه سطحي است. مقدار  ـ
بـراي   3دانشگاهي و در نهايـت مقـدار    براي افراد داراي تحصيالت زيرديپلم و پيش

افراد داراي تحصيالت دانشگاهي در نظر گرفته شده است. در رابطه بـا ايـن متغيـر،    
ميانگين در مناطق شهري باالتر است كه نشان از بيشـتر بـودن فراوانـي تحصـيالت     

 باشد. شهري ميباالتر در مناطق 

هاي وضعيت كـالن اقتصـادي در    عنوان نماينده دو متغير بيكاري و شاخص قيمت به ـ
اند. اين متغيرها با تطبيق كد استاني (به تفكيـك شـهري و روسـتايي)     شده  مدل وارد

 اند. مرتبط با هر مشاهده و متغير بيكاري و شاخص قيمت استاني توليد شده

 

  ها يافته .6
ايد مدل كمي مورد نظر براي تخمـين ايـن مـدل را انتخـاب و داليـل ايـن       در اين مرحله ب

انتخاب را شرح دهيم. در ابتدا به دليل گسسته بودن متغير وابسته (مشاركت زنـان در بـازار   
هاي باينري را برگزيده و در مرحله بعد به دليل نرمال نبودن پسـماندهاي   نيروي كار)، مدل

، مدل الجيت را براي اين منظور انتخاب خواهيم كرد. حاصل از مدل احتمال خطي گسسته
هاي مدل موردنظر در دو بخش شهري و روستايي، در جداولي كـه   نتايج حاصل از تخمين

 اند.  آيد، گزارش شده در ادامه مي

  برآورد معادله مشاركت زنان شهري در بازار نيروي كار (ضرايب و نسبت احتماالت) .5جدول 

Prob.  متغيرهاي توضيحي  ضرايب  نسبت احتماالت  اثرات نهايي  ر روباستانحراف معيا  
  1_بعد خانوار  - 0٫009  0٫99  - 0٫001  0٫004  0٫051
 1_كودكان زير هفت سال  - 0٫23  0٫79  - 0٫029  0٫06  0٫00
 1_سال 17تا  8كودكان   - 0٫02  0٫98  - 0٫002  0٫02  0٫40
  1_تابعيت  0٫47  1٫60  0٫061  0٫14  0٫00
 1_سن  0٫34  1٫40  0٫044  0٫01  0٫00
  1_مجذور سن  - 0٫004  0٫99  - 0٫000  0٫00  0٫00
  1_وضعيت تأهل  - 0٫94  0٫39  - 0٫124  0٫06  0٫00
 1_تجرد  - 0٫08  0٫92  - 0٫10  0٫06  0٫19
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 1_تحصيالت  1٫49  4٫46  0٫196  0٫06  0٫00
 1_بيكاري  0٫02  1٫02  0٫002  0٫02  0٫23
 1_شاخص قيمت  - 0٫00  0٫99  - 0٫000  0٫00  0٫37
0٫00  0٫44   ---  0٫00  10٫44 -  Cons. 

  هاي تحقيق منبع: يافته

  برآورد معادله مشاركت زنان روستايي در بازار نيروي كار (ضرايب و نسبت احتماالت) .6 جدول

Prob.  
انحراف معيار 

  روباست
اثرات 
  نهايي

نسبت 
  متغيرهاي توضيحي  ضرايب  احتماالت

  2_بعد خانوار  0٫03  1٫03  0٫00  0٫008  0٫00
 2_كودكان زير هفت سال  - 0٫10  0٫90  - 0٫017  0٫029  0٫00
 2_سال 17تا  8كودكان   0٫02  1٫01  0٫002  0٫02  0٫39
  2_تابعيت  - 0٫78  0٫46  - 0٫134  0٫26  0٫00
 2_سن  0٫12  1٫13  0٫021  0٫01  0٫00
  2_مجذور سن  - 0٫001  0٫99  - 0٫000  0٫00  0٫00
  2_وضعيت تأهل  0٫03  1٫03  0٫005  0٫09  0٫70
 2_تجرد  0٫43  1٫54  0٫073  0٫07  0٫00
 2_تحصيالت  0٫22  1٫25  0٫038  0٫08  0٫00
 2_بيكاري  - 0٫03  0٫97  0٫004  0٫02  0٫18
 2_شاخص قيمت  0٫00  1  0٫000  0٫00  0٫92
0٫00  0٫38   ---  0٫12  4٫39  Cons. 

 هاي تحقيق منبع: يافته

دهـد.   هـاي زنـان شـهري را نشـان مـي      ، جزئيات برآورد معادله مرتبط بـا داده 5جدول 
شود، متغير فرزندان زير هفت سال با اثر منفي بر مشـاركت زنـان،    طور كه مشاهده مي انهم

متغير مهاجر بودن با اثر مثبت بر مشاركت زنان، متيغر سن با اثر مثبت، متغير توان دوم سـن  
  با اثر منفي، متغير متأهل بودن با اثر منفي و  متغير تحصيالت با اثر مثبت بر مشاركت زنـان، 

  دار اين برآورد هستند.  رهاي معنيمتغي
دهـد   هاي نمونه روسـتايي را نشـان مـي    ، جزئيات برآورد معادله مرتبط با داده6جدول 

متغيرهاي بعد خانوار با اثر مثبت، متغير فرزندان زير هفت سال با اثر منفـي، متغيـر مهـاجر    
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ان دوم سن با اثر منفـي،  بودن (مهاجر خارجي) با اثر منفي، متغير سن با اثر مثبت و متغير تو
متغير تجرد با اثر مثبت و متغير تحصيالت با اثر مثبت بر مشاركت زنان روستايي، متغيرهاي 

  دار اين برآورد هستند. معني
هـاي موجـود    رغـم شـباهت   گونه كه عنوان شـد، معـادالت روسـتا و شـهر علـي      همان

ل، سن، تـوان دوم سـن و   داري و جهت تأثيرگذاري متغيرهاي فرزندان زير هفت سا (معني
هايي هم هست. مهاجر بـودن (مهـاجران خـارجي) در روسـتاها      تحصيالت) داراي تفاوت

كـه در شـهر، مهـاجر بـودن منجـر بـه        منجر به افزايش مشاركت زنان نشده است در حالي
هاي  افزايش مشاركت زنان شده است. اين افزايش مشاركت، ناشي از تفاوت فضا و ظرفيت

  تواند باشد. براي مهاجرين ميشهر و روستا 
هاي وضـعيت كـالن    عنوان نماينده در اين مدل از دو متغير شاخص قيمت و بيكاري، به

، مشخص است، اين متغيرها در هـيچ  6و  5طور كه در جداول  اقتصادي استفاده شد. همان
اراي توان گفت كه متغيرهاي وضعيت كالن اقتصـادي د  دار نبودند. مي ها معني يك از نمونه
گيري زنان بـراي حضـور در بـازار كـار نيسـتند. بنـابر آمارهـاي         داري بر تصميم تأثير معني

نفر  20671900، 1398هاي ساالنه طرح آمارگيري نيروي كار، در سال  مستخرج از گزارش
انـد كـه درصـد بـااليي      جوي كـار نبـوده   هاي خانوادگي در جست دليل مسئوليت از زنان به
) از جمعيت در سن كار زنان را 1398جمعيت غير فعال زنان در سال درصد از  80(حدود 
دهد، عمده دليل عدم مشاركت زنان در بـازار   طور كه آمار هم نشان مي دهد. همان شكل مي

  هاي خانوادگي است. كار، مسئوليت
متغير سن زنان داراي ضريبي مثبت و مجذور آن داراي ضـريبي منفـي در ايـن معادلـه     

مثبت   ديگر، دو متغير سن و مشاركت زنان در بازار نيروي كار داراي رابطه  ارتعب هستند. به
هستند اما اين رابطه مثبت در تمام سنين برقرار نيست و پس از يك سن مشخص اين رابطه 

شود و در واقع رابطه اين دو متغير به شكل يك سهمي اسـت كـه تقعـري بـه      معكوس مي
  سمت پايين دارد. 
گفته، اقدام بـه محاسـبه    بات، به منظور محاسبه نقطه ماكزيمم سهمي پيشدر ادامه محاس

، 1نمودار اثرات نهايي در تمام سنين مورد مطالعه براي معادالت شهر و روستا نموديم و در 
ه ميان اين متغيرهـا  ، رابط2رابطه ميان سن و اين اثرات نهايي در ميان زنان شهري و نمودار 

شود، با افزايش سن، تـا   طور كه مالحظه مي براي زنان روستايي نشان داده شده است. همان
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ترتيـب،   سالگي، احتمال حضور زنان شهري و روستايي به 45سالگي و سن  37حوالي سن 
 در بازار نيروي كار افزايش يافته و پس از اين نقطه ماكزيمم، افزايش سن، تأثيري معكـوس 

همان طور كه در نمودارها هم   بر احتمال حضور زنان در بازار نيروي كار خواهد گذاشت.
مشاهده مي شود، احتمال مشاركت زنان روستايي در بازار نيروي كـار تـا سـنين بـاالتري،     
افزايشي خواهد بود. زنان روستايي در پديده نگهداري از كودكـان خردسـال خـود (كـه از     

هاي  آنان در بازار نيروي كار است) در مقايسه با زنان شهري گزينه عوامل بازدارنده حضور
بيشتري در دسترس دارند از جمله تعداد كودكان بيشتر زنان روستايي كه معموالً اين امكان 

تر از كودكان خردسال نگهداري كننـد و ايـن امكـان بـا      آورد كه كودكان بزرگ را فراهم مي
همـين دليـل هـم زنـان      پذير خواهد بود، بـه  رگتر امكانافزايش سن زنان و رشد كودكان بز

روستايي تا سن باالتري احتمال مشاركت صعودي در بازار نيروي كار را خواهند داشت. در 
تأثير مثبت بعد خانوار بر مشاركت زنان هم مهر تأييـدي بـر ايـن واقعيـت در       همين راستا،

د افراد خانواده و پيدايش جايگزين مادر عبارت ديگر با افزايش تعدا روستاها خواهد بود. به
يابد. متغير بعد خانوار را از منظر افـزايش   در نگهداري از كودك، مشاركت زنان افزايش مي

هـاي خـانوار منجـر بـه افـزايش       توان مدنظر قرار داد. افـزايش هزينـه   هزينه خانوار هم مي
  مشاركت زنان در بازار كار خواهد شد.

  
  رابطه سن و احتمال مشاركت زنان شهري در بازار كار ايران  - 1نمودار 

  هاي تحقيق) (منبع: يافته
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  رابطه سن و احتمال مشاركت زنان روستايي در بازار كار ايران  - 2نمودار 

 هاي تحقيق) (منبع: يافته

) odds ratioبيشتر از نسبت احتمـاالت ( شوند و  ها ضرايب تفسير نمي در اين گونه مدل
هـاي   شود و به همين دليـل ايـن مقـادير محاسـبه و در سـتون      براي تفسير نتايج استفاده مي

انـد. مقـدار نسـبت     ،  گزارش شده6و  Error! Reference source not found.5مجزايي در 
ر وابسته چند برابر احتمال رخداد بودن متغي 1شانس نشان مي دهد كه احتمال رخداد برابر 

بودن اين متغير است. در اين تحليل، نسبت شانس نشان مي دهد كـه احتمـال مشـاركت     0
زنان در بازار كار چند برابر احتمال عدم مشاركت است. نكته قابـل توجـه ديگـري كـه در     

شند نشان رابطه با اين ضرايب وجود دارد اين است كه اگر اين نسبت ها كوچكتر از يك با
دهنده ضريب منفي هستند و اگر بزرگتر از يـك باشـند، ضـريب و رابطـه مثبـت را نشـان       

و براي زنـان   0٫79سال براي زنان شهري  7دهند. نسبت شانس براي تعداد فرزندان زير  مي
دهد بـراي هـر فرزنـد بيشـتر در خـانواده، احتمـال        است كه نشان مي 0٫9روستايي برابر با 
عبارت ديگر اگر  برابر بزرگتر خواهد شد. به 0٫9ايي در بازار كار به اندازه حضور زنان روست

زني يك فرزند زير هفت سال داشته باشد، احتمال حضورش در بازار كار نسبت به زني كه 
خواهد بود. اگر زني دو فرزند زير هفـت سـال داشـته باشـد، احتمـال       0٫9فرزندي ندارد،  

د بود نسبت به زناني كـه فرزنـدان كمتـري دارنـد. ايـن      خواه 0٫81حضورش در بازار كار 
كاهش نسبت شانس با افزوده شدن تعداد فرزندان به معناي همان ضريب منفي است كه در 

مندترين نسبت شـانس در   جدول پيشين در رابطه با آن صحبت شد. در همين راستا، قدرت
اده از متغير اثرات نهايي هـم  ميان نمونه شهري، مرتبط با تحصيالت  است (اين مهم با استف
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قابل دريافت است چرا كه اين متغير براي تحصيالت داراي بيشترين مقدار است). بـه ايـن   
معنا كه افزايش تحصيالت در زنان قدرتمندترين عامـل مشـاركت زنـان شـهري در بـازار      

بت و رغم اين كه تحصيالت در ميان زنان روستايي هم داراي اثري مث نيروي كار است. علي
تـر   معنادار در مشاركت در بازار نيروي كار است، اين اثر در ميان نمونه شهري بسيار قـوي 

  است.
  

  گيري نتيجه .7
هاي خاص بازار نيروي كـار زنـان را در ايـران بـا      در اين تحقق تالش شد تا برخي ويژگي

ا، نمونـه مـورد   هاي خردي كه در اختيار داشتيم از نظر بگذرانيم و در اين راست توجه به داده
  نظر، در دو زيرگروه شهري و روستايي مورد بررسي قرار گرفتند.

داري و جهـت تأثيرگـذاري    هاي موجود (معني رغم شباهت معادالت روستا و شهر علي
هايي هم  متغيرهاي فرزندان زير هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصيالت) داراي تفاوت

جوه تمايز تحقيق با مطالعات پيشـين در ادامـه شـرح    ها با استفاده از و هست كه اين تفاوت
  داده خواهند شد:

متغير مهاجر بودن براي اولين بار در اين پژوهش مورد مداقه قرار گرفته بـود. نتـايج    ـ
دهد كه مهاجر بودن (مهـاجران خـارجي) در روسـتاها منجـر بـه افـزايش        نشان مي

دن منجـر بـه افـزايش    كـه در شـهر، مهـاجر بـو     مشاركت زنان نشده است در حـالي 
هـاي   مشاركت زنان شده است. اين افزايش مشاركت، ناشي از تفاوت فضا و ظرفيت

  تواند باشد. شهر و روستا براي مهاجرين مي
مطالعات پيشين تنها به ارتباط مثبت ميان متغير سـن و احتمـال مشـاركت و ارتبـاط      ـ

ار نيـروي كـار اشـاره    منفي ميان متغير توان دوم سن و احتمال مشاركت زنان در باز
شده بود. در اين مطالعه، اثرات نهـايي متغيـر سـن در تمـامي سـنين مـورد مطالعـه        

دهـد كـه  احتمـال     محاسبه و به صورت نموداري نشان داده شـد. نتـايج نشـان مـي    
مشاركت زنان روستايي در بازار نيروي كار تا سنين باالتري، افزايشـي خواهـد بـود.    

گهداري از كودكان خردسال خود (كه از عوامـل بازدارنـده   زنان روستايي در پديده ن
هـاي بيشـتري    حضور آنان در بازار نيروي كار است) در مقايسه با زنان شهري گزينه

در دسترس دارند از جمله تعداد كودكان بيشتر زنان روستايي كه معموالً اين امكان را 
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داري كنند كه اين امكـان  تر از كودكان خردسال نگه آورد كه كودكان بزرگ فراهم مي
همين دليل هـم   پذير خواهد بود، به با افزايش سن زنان و رشد كودكان بزرگتر امكان

زنان روستايي تا سن باالتري احتمـال مشـاركت صـعودي در بـازار نيـروي كـار را       
 خواهند داشت.

ي دار نبودن متغيرهاي كالن اقتصادي اسـت. متغيرهـا   ها مرتبط با معني يكي از مشابهت
گيري زنان براي حضـور در بـازار    داري بر تصميم وضعيت كالن اقتصادي داراي تأثير معني

هاي ساالنه طرح آمـارگيري نيـروي كـار، در     كار نيستند. بنابر آمارهاي مستخرج از گزارش
جـوي كـار    هاي خانوادگي در جسـت  دليل مسئوليت نفر از زنان به 20671900، 1398سال 
) از 1398درصد از جمعيت غير فعـال زنـان در سـال     80اليي (حدود اند كه درصد با نبوده

دهد، عمده دليـل   طور كه آمار هم نشان مي دهد. همان جمعيت در سن كار زنان را شكل مي
  هاي خانوادگي است. عدم مشاركت زنان در بازار كار، مسئوليت

مندترين عامل نكته ديگر در اين معادالت اين است كه افزايش تحصيالت در زنان قدرت
رغم اين كه تحصيالت در ميـان زنـان    مشاركت زنان شهري در بازار نيروي كار است. علي

روستايي هم داراي اثري مثبت و معنادار در مشاركت در بازار نيروي كار است، اين اثـر در  
  تر است. ميان نمونه شهري بسيار قوي

اين امر است، عمده دليل افزايش  طور كه پيش از اين نيز اشاره شد و آمار هم گواه همان
هاي خانوادگي است كه در اين مدل هم افزايش  جمعيت غيرفعال زنان، وظايف و مسئوليت

تعداد فرزندان زير هفت سال هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي و متأهل بـودن  
موضوع از در مناطق شهري منجر به كاهش حضور آنان در بازار نيروي كار خواهد شد. اين 

دو منظر قابل بررسي است. اول اينكه، حضور زنان در بازار نيروي كار و زماني كه زنان در 
نمايند براي آنان داراي هزينه فرصت بااليي است. اين مهم بـه   ايران صرف مسائل كاري مي

 هاي باالي خدمات مراقبتي در جامعـه  تر اين قشر در بازار نيروي كار و هزينه دستمزد پايين
توانند منجر به افزايش هزينه فرصت مشاركت زنان  تواند مرتبط باشد كه اين دو عامل مي مي

كننـد،   بيان ديگر، زنان زماني كه در بازار كار حضور پيـدا مـي   در بازار نيروي كار بشوند. به
شوند تمامي  ) و بعضاً مجبور مي1391دريافتي پاييني دارند (كشاورزحداد و علويان قوانيني، 

هاي موجود براي نگهداري از فرزندشان در جامعه نمايند  ريافتي خودشان را صرف هزينهد
و همين ترتيبات منجر به افزايش هزينه فرصت حضور آنان در بازار نيروي كار شده است. 
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هـاي فرهنگـي جامعـه ايـران      دومين موردي كه در اين حوزه قابل ذكـر اسـت بـه ويژگـي    
عنوان منبع اصلي درآمد در خانواده مطرح نيستند و از اين منظر  گردد كه در آن، زنان به برمي

ها وجود دارد كه كار بيرون و داخل خانه را ميان زن  گويي تقسيم كاري نانوشته در خانواده
  نمايد. و مرد تقسيم مي

توسـعه، مجبـور بـه     ويـژه در كشـورهاي در حـال    در پايان بايد اذعان نمود كه زنان بـه 
هاي رقيب بسياري در درون و بيرون از فضاي خانه  د خود به فعاليتتخصيص زمان محدو

هستند. بسياري از زنان  در اين كشورها در واكنش به به موقعيت ضعيف خود در بازار كار 
گيـري كردنـد.    هاي خانگيشان، از بازار كار كناره و هزينه فرصت فزاينده مرتبط با مسئوليت

صادي موجود در ايـن كشـورها، فشـار بـر زنـان بـه       تحت روندهاي كنوني اجتماعي و اقت
هايي كه به دنبال حفظ و يا افـزايش مشـاركت نيـروي     شود و دولت احتمال زياد تشديد مي

هـا و افـزايش    فرصـت  كار زنان در بازار نيروي كار خودشان هستند بايد بـر كـاهش هزينـه   
  مزاياي اشتغال متمركز شوند.

ها بايد  سر راه مشاركت اقتصادي زنان باشد. دولت گام اول بايد كاهش موانع موجود بر
دهندگان مراقبت از كودكان، مراقبـت از سـالمندان و مراقبـت از     عنوان ارائه نقش خود را به

طـور مسـتقيم يـا     افراد داراي معلوليت مورد تجديد نظر قرار دهند. ارائه چنين خدماتي بـه 
توانـد،   ميسر است. چنين خـدماتي مـي   ها آوردن حمايت مالي براي كمك به خانواده فراهم

هـاي كـار، تسـهيل نمايـد. ايـن       فرصـت  واسطه كاهش هزينه حضور زنان در بازار كار را به
تـر كـه درآمـد     تر يا داراي مهارت كـم  ويژه در مورد زنان داراي تحصيالت پايين موضوع به

دله ميان فرزنـد  تواند مبا بالقوه كمتري دارند، صادق است. حمايت بيشتر از سوي دولت مي
تر كند و منجر به افزايش مشاركت و افزايش نـرخ   داشتن و تصميم براي كار كردن را ساده

هاي آينده ميان جمعيت در سن كار و جمعيت وابسته (جوانـان و   تعادل باروري شود و عدم
سالمندان) را كاهش دهد. گام مهم ديگري كـه در ايـن زمينـه بايـد برداشـته شـود، ارتقـاء        

تـر   هاي فرهنگي جديد است كه منجر به توزيع عادالنه پذيرتر و مدل بات كاري انعطافترتي
شود و منحر به رسـيدن بـه يـك     بار مسئوليت خانوادگي ميان مردان و زنان در خانواده مي

  بخش در زندگي و كار خواهد شد. يتتعادل رضا
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  ها نوشت پي

 

واكـاوي  « اين مقاله مستخرج از طرح مصـوب مؤسسـه تحقيقـات جمعيـت كشـور بـا عنـوان        1. 
  باشد. مي» هاي سمت عرضه در بازار نيروي كار ايران چالش

دليل  استفاده نشده است. به 1399هاي سال  از داده به اين دليل وجود شرايط خاص بيماري كرونا .2
  اند. عنوان نمونه انتخاب شده ، اين دو سال به98و  97هاي  وجود شرايط اقتصادي مشابه در سال

شـوند و عوامـل متفـاوتي بـر      سال، كودك محسوب مـي  18المللي، افراد زير  بنا بر تعاريف بين .3
سـال در   18ود، به همين دليل در اين مطالعه افراد باالي حضور آن در بازار كار اثرگذار خواهد ب

  اند. نظر گرفته شده
دهنـده   نشان  ،2دهنده متغيرهاي شهري و پسوند  در نام متغيرها، نشان 1در تمامي جداول، پسوند  .4

 متغيرهاي روستايي است.
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