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 مقدمه-1

دستمزد    یت یجنس  شکافجهان    یکار کشورها  یبازارها  در  داری پا  و  مداوم  معضالت  از  یکی

  1کار   یالمللنیب  سازمان  «ی جهان   »دستمزد  گزارش  درانجام شده    برآوردبراساس    است.

  را   ای دن  سراسر  در  نیشاغل   دستمزد درصد    80کشور جهان و    70حدود    که(  19/2018)

  مالحظه درصد کمتر از مردان است.    20  با یبه زنان تقر  یپرداخت  نیانگیم   دهد،یم  پوشش

  »شکاف  یهاگزارش  زینکار و    ی المللنیسازمان ب  «یساالنه »دستمزد جهان  یهاگزارش

جهان  «یت یجنس م   یمجمع  نشان    در   زنان  ریگچشم  شرفتی پ  رغمیعل  که  دهدیاقتصاد 

  کامل   یبرابر  است   نتوانسته  ی کشور  چ یه  تاکنون اما    ر یاخ  ی هادهه  در   الت یتحص  و  آموزش

بازارها  دستمزد  یتی جنس  شکاف  و  کند  برقرار  را   مردان  و  زنان  نیب  دستمزد کار    یدر 

  شکاف  یروند فعل   با(  2016کار )  یالملل   نیدارد. بر اساس گزارش سازمان ب  ادامه  همچنان

 . 2بسته نخواهد شد  2086 سال از  قبل تا  دستمزد  یت یجنس

  ی و فرهنگ  یاجتماع   راتییحصول تغ  رغمیعلمنطقه    یکشورها  همههمانند    زین  رانیدر ا

اما    ، زنان و مردان  التیو تحص  ی در نرخ باسواد  ز یناچ  اریو تفاوت بس   ریاخ   یهادر دهه

بازار کار بس  ی ت یجنس  ی هاشکاف طرح    ج ینتا  ی هاداده  یبررس.  باشندیم گسترده    ار یدر 

که به    دهدینشان م  1384-1398  یدوره زمان   یط  رانیکار مرکز آمار ا  یروین  یریآمارگ

  77زنان و مردان در شاخص »نرخ مشارکت«    نیب  ینسب  یتی شکاف جنس  نیانگیطور م

درصد، در    88  «یکاریدرصد، در شاخص »نرخ ب  79درصد، در شاخص »نسبت اشتغال«  

اختصاص   فعال  افته یشاخص »زمان  و  اشتغال    در   درصد،   87  مزد«   با   مرتبط  یها تیبه 

به فعال»  شاخص درصد و    80  «بدون مزد  ی خدمات خانگ  تیزمان اختصاص داده شده 

  ی گسترش م   زیدرصد ن  30گاها تا    ی مشاغل کشاورز  یبرخ  در دستمزد    ی تی نسشکاف ج 

  156  ان یم  از   رانیا  اقتصاد،   ی جهان   مجمع (  2021)  ی ت یشکاف جنس  گزارش   براساس .  3ابدی

  ی ت یشکاف جنس  زان یو م  کرده   کسب  ی تیشکاف جنس   یشاخص کل  در را    152  رتبهکشور  

 درصد است.   42 بایتقر کشور در مشابه« کار  یبرا دستمزد  ی»برابر رشاخصیزدر 

 
1 Global Wage Report  
2 Women at Work, Trends 

  ی ها شاخص  یهادادهو    اطالعاتاطالع از    ی )برا  کار تنک  و   کارنیوج  ن،یچوهیم  غالت،   درودگر  همچون  یمشاغل  3

  ی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماع  یمرکز آمار و اطالعات راهبرد  تی سا  وب  به  مردان   و   زنان  یبرا  کیتفک  به  مذکور 

 مراجعه گردد.( 
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  اثبات   ی ادهیپد  جهان   یکشورها  همه   کار   ی بازارها  در   دستمزد  ی تی جنس  شکاف  که   آنجا   از

و عوامل    علل  نییتبشکاف و    نیا  برآوردمنظور    به  یالذا مطالعات گسترده  باشد،یم  شده

  شکاف   از   ی بخش است که    ن یا  مطالعات وجه مشترک همه    است.   گرفته   صورت   آن   جاد یا

  رقابل یغزنان و مردان    یری گاندازه  قابل   ی هایژگ یو  در   تفاوت  به  توجه  با   دستمزد  یت یجنس

  دهه  لیاوا  از   شده   انجام   متعددبه مطالعات    نگاه است.    ی تی جنس  ضیاز تبع   ی و ناش  ح یتوض

  ض یاز تبع  یناش دستمزد    یت ی جنس  شکافکه محققان موضوع    دهدیم  نشان  تاکنون  1970

  قرار   یبررس   مورد  یمتفاوت   یهاروش  و  کردها ی مختلف را با رو  یکار کشورها   ی بازارها  در

مربعات    لحداق   روشبا    شکاف  ن یا  ی کم  مقدار برآورد    از مطالعات    ن یا  گستره.  اندداده

   2ی تصادف   ی ایپو  ی عموم  تعادل   مدل   کردیرو  با   آن اثرات اقتصاد کالن    ن ییتبتا    1ی معمول

 .  است ی بندمی تقس قابل

  ض یبه دنبال اثبات وجود تبع  تنها  نهیزم  نیا  درشده    انجام  اندک  مطالعات  اما  رانیا  در

  ن ییتب  ا ی   و  ض یاز تبع  یدستمزد ناش  ی ت یجنس  شکاف   مقداربرآورد    ،در بازار کار   ی ت یجنس

با    یسع   مقاله   ن یا.  اندبوده  آن   بر  موثر  عوامل با    کردی رواز    استفادهدارد  اقتصاد کالن و 

  ی از مقدار تعادل  ی عالوه بر ارائه برآورد کم دی جد ی نزیک (DSGE)مدل  کی  از ی ریگبهره 

  ی هاشوک  اثرات  ران،یدر بازار کار ا  ضیتبع  از  یناشدستمزد    یتی جنس  شکافبلندمدت  

  ن یارفته در    کار   به  کرد یرو  تیمزکند.    ن ییرا تب  شکاف   نی بر ا  یو تکنولوژ  ی پول  است یس

  اختصاص   »زمان  ی هاداده  از   استفاده   با دستمزد    ی ت یجنس  شکافکه    است  ن یا  مطالعه 

  اقتصاد   کل  ی پارامترها  زیزنان و مردان و ن   مزد«  با   مرتبط  ی هاتیفعال  و  اشتغال   به   افته ی

  یچسبندگ   ،یبازار  یکاالها  مصرف  ینی جانش  کشش  کننده،مصرف  یذهن  لینرخ تنز  رینظ

م  یچهارچوب  کرد ی رو  نیا  ن یهمچن  شود، یم  محاسبه ...  و  مت یق  فراهم    با   که   سازد یرا 

  را   هاشوک  گریدبه    نسبتدستمزد    یت یجنس  شکاف  یهاییا یپو  توانیم از آن    یریگبهره 

 . کرد  نییتب

دوم    بخش پس از ارائه مقدمه، در    که   اندشده  ی سازمانده  شرح   ن یا  به  مقاله   ن یا  مطالب 

  چهارم   بخش.  شد  خواهد  ح یتشر  ینظر  مدل  سوم  بخش  در .  شودادبیات تحقیق مرور می

 
1 OLS:Ordinary Least Squares 
2 DSGE: Dynamic stochastic general equilibrium Approach 
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  و   یریگ جهینت   پنجم  بخش  در و    رندیگ یم   قرار   بحث   مورد  مدل   حل   از  حاصل  ج ینتا

 .شودیم  ارائه یاست ی س یهاهیتوص

 ق یتحق  اتیادب -2
  و  بروز  »علت  که   است   نیا  شود یم  مطرح   کار   بازار   در   ضی تبع  ی بررس  در   که   ی اصل   سوال

  ان یم  یفراوان  یگفتگوها  و  هابحث  سوال  نیا  به  پاسخ   در .  ست؟«یچ  دهی پد  نیا  تداوم

  شدن   مطرح  به  که  گرفته  صورت  یالد یم  80  و  70  یها دهه  در   خصوصا   اقتصاددانان

  غالب   در  کار  بازار  در  ضی تبع  یها. بطور کلی نظریهاست  شده  منجر  یمتعدد  یهاهینظر

 .  2کی رنئوکالسیغ  کردیروو  1کینئوکالس  کردیرو :شوندیم  یبند دسته  بیرق  کرد یرو دو

  استدالل   است  بازار   در   کامل  رقابت  ط یشرا  وجود  آن   یاصل   فرض   که  ک ی نئوکالس  کرد ی رو  در

  در  یگذار هیسرما زانیو استخدام کارگران، م هادستمزد در  تفاوت یاصل  علت  که  شودیم

 (.2002 ،3یدیلئونتر) آنهاست ی خصوص و ی عموم آموزش

-ی م  فراهم  را  امکان ن یا یرقابت   یهاسود توسط بنگاه یحداکثرساز کرد،ی رو نیا براساس

  نیبنابرا.  شود  پرداخت 4دی تول  یینها  ارزش  زانیبه م  یکه به همه کارگران دستمزد  سازد

  ل یدل  بهامر    ن یا  شودپرداخت    گریکمتر از گروه د  ی گروه از کارگران دستمزد  کی اگر به  

  دگاه ید  از.  گرددیم  بر  آنها  مهارت  ا ی  می تعل  ترنییپا  سطح  به  که   است  آنها  کمتر  یوربهره 

  دستمزد   کسان ی   یوربهره  با   کارگران   به  که   دارد  وجود   بازار  در   ی زمان  ضیتبع   ی کینئوکالس

  عدم   از   یناش   ض،یتبع  که  اعتقادند   نیا  بر  کی کالس  نئو  اقتصاددانان.  گردد  پرداخت   متفاوت

  ابد ی   ادامه  سود  رحداکثرکننده یرفتار غ  نیا  دهد یم   اجازه  که   است   هارقابت  در   ت یموفق 

  ی مبتن   ضی»تبع  هینظر  کردیرو  نیدر ا  هینظر  نیمشهورتر(.  2001و همکاران،    تیملوی)ه

 . باشدیم «5قه یبر سل

  یهانگرش  نقش   بر  است،  6بکر   ی گر  آن   گذار ان یبن  که   قه«ی سل   بر  یمبتن   ض ی»تبع  ه ینظر  در

  با  خود ی اصل  پژوهش  در  بکر. شودیم  دی مربوط به استخدام تاک مات یدر تصم  7ی قوم نیب

  ض یعلت تبع  نیمهمتر  ض«یتبع  یبرا  قهی »سلکه    کندیم   ان یب ض«یتبع  »اقتصاد  عنوان

 
1 Neoclassical Approach 
2 Non- Neoclassical Approach 
3 Leontaridi 
4 Marginal Revenue Product 
5 Taste-based Discrimination Theory 
6 Gary Becker 
7 Interethnic Attitudes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 89                       1400/ پاییز 3شماره  /هشتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

اگر    کندیم   استدالل  او  است.  یواقع با  ضیتبع  ی برا  قهیفرد سل   ک ی که  باشد،    د ی داشته 

به صورت کاهش    ای   م یرا به صورت مستق  ی زیحاضر است چ  ییعمل کند که گو  یطور

  مدل   در   بکر .  باشد  ارتباط   در  گرید  افراد   یجاافراد به    یبا بعض  نکهیدرآمد پرداخت کند تا ا

  ی معرف   امکان  بیضر  نیا  که  دهدیم   حیتوض   و  کندیم  یمعرف  ضیتبع   بیضر  ک ی  خود

 نرخ  اگر  ضیتبع  طیشرا  در  کندیم   انیب  بکر.  سازدیم  فراهم  را  ض«یتبع  یبرا  قهی»سل

  عمل  یاگونهباشد کارفرما به   𝜋زنان و... (   ،ینژاد ت ی)اقل  خاص کارگر  ک ی  یپول  دستمزد 

  ه یبر عل   ضیتبع  بیضر  d  است که درآن  𝜋 (d+1)  برابر  خالص   دستمزد  نرخ  که  کندیم

  د ی تول  ی پول  ریغ  یهانهیهز  انگریب  ض یتبع  ب یضر  صفر   از  بزرگتر مقدار.  است کارگر نیا

شرا1،1971بکر)   بود  خواهد  کارفرما   کی  یبرا در  تبع  ط ی(.  نرخ    ضیوجود  کار  بازار  در 

استخدام آنها کمتر    زانیکارگران باالتر و لذا م  ریاز سا  تیاقل   کی دستمزد خالص کارگران  

متفاوت و    نیرینرخ دستمزد سا  با  ت یکارگران اقل  ی نرخ دستمزد پول  طی شرا  نیاست. در ا

 . شودیم جاد یا ی شکاف دستمزد پول
  3شده میتقس   تیاست که در آن بر ماه  2ی نهاد   کردی رو  ک،ی رنئوکالسیغ  کردیرو  نیبارزتر

  ن یا  در.  شودی م  دی تاک  اشتغال  و   دستمزد  بر  یاجتماع   و  ینهاد   راتیتاث   تیاهم  و  کاربازار  

  از   ی امجموعه  کار  بازار   است،مشهور    زین  «4شده   م یتقس  کار   »بازار  هینظر  به   که  کردیرو

  ی هااستیس  و   دستمزد   ن ییتع  یبرا  مختلف   قواعد  با   مجزا   قسمت   ا ی   بخش   نیچند

... و  تیجنس   نژاد،  ل یدلبه    یکارگر  یهاگروه  یبرخ  یاست که در آن دسترس  ی استخدام

که    یی هاتیفعالعلت    به  کارگران  ن یو ا  باشد یم   محدود  هابخش  ی برخمشاغل    به  فقط

بنابرا  یدستمزد کم  دهندیانجام م از و  ضیتبع  نیدارند.  کار  بازار  در    ی هایژگ یموجود 

بر خالف طرف عرضه   هینظر  نیا  درکارگران.   خود  یهایژگینه از و  شود،یم  یمشاغل ناش 

بازار کار حاکم است، بر جنبه تقاضا و عوامل    ک ی نئوکالس  یکه بر الگوها  یو عوامل فرد

 (.2001و همکاران،  ت یملوی)ه  شودیم  دی تأک ینهاد

  ی ریگاندازه  گذشته،  دهه  شش  طول  در  کار  بازار  در  ضیتبع  یهاهینظر  توسعه  با  همزمان

اقتصاد    ی اصل  هیپا   کی   یت یو جنس  ی قوم  ،ینژاد  ی گروهها  نی ب  دستمزد  اختالف   ی کم  مقدار 

 
1 Becker 
2 Institutional Approach 
3 Segmented 
4 Segmented Labor Market Theory 
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  اساس بر    یطور ضمن   بهصورت گرفته    یهمه مطالعات تجرب  بایبوده است. تقر  یکار تجرب

 (.2011 ،1هامرمش و دلی)ب  اندشده بنا  بکر قه«ی سل بر یمبتن  ضی»تبع هینظر

طور    بهدستمزد در بازار کار    یتی جنس  شکاف  مقدار  ی برآورد کم  یروش برا  نیترمتداول

  دستمزد«   هی»تجزروش    خاص،  طور  به  ضیتبع   از  یناشدستمزد    یتی کل و شکاف جنس

بل1973)   2وهاکا   آن   شگامان ی پ  که   است و    و   وهاکا  دنبال   به.  باشندیم (  1973)  3ندر ی( 

  ط یشرا  در  دستمزد  ساختار  مناسب  شی نما  افتنی  دنبال  به  یمتعدد  مطالعات  ندریبل

از    اندبوده  ضیتبع ن1988)  5کاتن  ،(1983)  4مرز ی ر  مطالعات   جمله   آنکه  و   6ومارک ی( 

است که    نیا  هیروش تجز  ی اصل  دهیا.  (2005،  7ارکان   و  الری سارچکلیه)  باشند( می1988)

« قابل  9« و »توضیح داده نشده 8شده   داده  حی »توض  مولفه  دو   به   دستمزد  یت یجنس  شکاف

به    یت یجنس  شکاف  شده«  داده  حی»توض   مولفه  که  یحال   در .  است  می تقس دستمزد 

  داده   نسبت ...  و  کار   طیشرا  تجربه،   الت، یتحص  مانند   کار   بازار   مشاهده   قابل  ی هایژگیو

 .دهندیم  لیتشک  را  آن نشده«  داده  ح ی»توض  مولفه  عوامل ریسا و ضیتبع  شود،یم

  ن ییتع و    شکاف   یکم   مقدار  برآورد  چه اگر    دستمزد  ی تی جنس  شکاف  ع یوس  ات یادب  در

  ر یاخ  ی هااما در سال  رد،یگ یم قرار    توجه   مورد   شتریبموثر برآن عمدتا از منظر خرد    عوامل

  کالن   اقتصاد  منظر  از  موضوع  نیا  یبررسانجام شده است که در آنها    یمطالعات متعدد

  ی ها تفاوت  رینظ   ینقش عوامل سنت  بر  دی تاک  یجا  به  مطالعات  نیا  دراست.    گرفته  صورت

  شکاف،   جاد یا  در   ی صنعت   ای  ی شغل  ی بندطبقه  و  ی انسان  هیسرما  کار،   بازار   در   حضور  ی ت یجنس

  شده تمرکز    یاقتصاد  کالن  یزابرون  راتییتغ  ریتحت تاث  شکاف   نیا  یها ییایبر پو  شتریب

 ینابرابر  بر  ی تکنولوژ  راتییتغ  اثر   یا ( در مطالعه2019) 10نو یداگوست   مثال،   طور   به.  است

  ش یافزا  جه ینت  در  که  است  گرفته   جهینت  و   کرده  ی بررس  هند  کشور  در  را  دستمزد  یت یجنس

اما دستمزد زنان کاهش    شیدستمزد مردان افزا  ،یتکنولوژ  رات ییتغ  از   حاصل  یوربهره 

 
1 Biddle & Hamermesh 
2 Oaxaca 
3 Blinder 
4 Reimers 
5 Cotton 
6 Neumark 
7 Hisarcıklılar & Ercan 
8 Explained  
9 Unexplained 
10 D'Agostino 
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  ی خانگ کار  زنان رات ییتغ نی ا اثر در  دهدی م نشان  ن یهمچن مطالعه ن یا جی نتااست.  افته ی

 . اندکرده دستمزد  با  کار نیگزیجا را دستمزد  بدون مزرعه  در  کار  و

  کار   یبازارها  در  یت یجنس  ضیتبع  کالن   اقتصاد   اثرات  یبررس در  (  2019)  1ستمپل   و  ریین

  ی پول  استیس  شوک  که  اند نتیجه گرفته  2و توسعه  یاقتصاد  یهمکار  سازمان   یکشورها

 . دهندیم شیافزا  را دستمزد   یت یجنس شکاف ،یشوک مثبت تکنولوژ  و ی انبساط

نابرابری درآمد در ژاپن  2020)3التسوس  و  لیاسرائ  بر  تاثیر سیاست پولی  ( در بررسی 

  با   سه یمقا  در زنان    کار   زمان  ش یافزا  ق یطر  از   یانبساط   یپول   است یس   که   اند فتهنتیجه گر

 کمک کرده است.  4  حقوق یت ی جنس شکافبه کاهش  ،مردان

  حقوق   یتی شکاف جنس  یا ی پو  یهاواکنش  یا( در مطالعه2021)  5و همکاران   سیپرجا

  جه یقرار داده و نت   یکشور انگلستان مورد بررس  در   را   ی پول  است یس   یهانسبت به شوک

 . ندرا به دنبال دار  شکاف شیافزا ،یانقباض  ی پول است یس ی هاشوککه   اندگرفته

تابف  و  بر شکاف جنسیتی    7ی کلی س   ی هاییایپو  اثرات   ی ا( در مطالعه2021)  6ر کووالنکو 

  ی تکنولوژ  شوک  که   اندگرفته  جه ینت  و   داده  قرار  یبررس  مورد  متحده  االتی ا  در  راحقوق  

  شکاف   ن یا  مدت  ان یم   در اما   شود یمحقوق    ی ت یجنس  شکاف  ش یافزا  باعث   مدت   کوتاه در

 .افتی خواهد کاهش   یتوجه قابل طوربه

  که   دهند یم   نشان   ی ت یجنس  ض یتبع  نه ی زم  در   گرفته  صورت  مطالعات   ج ینتا   ی کل  طور  به

تکنولوژ  یانبساط  یپول   استیس  یهاشوک کوتاه  یو  در  افزاحداقل  شکاف    شیمدت 

  دا ی کاهش پ  شکاف  نیادارند اما در بلندمدت    دنبال   بهدستمزد در بازار کار را    یت یجنس

 . گرددیم باز بلندمدت خود  ی کرده و به مقدار تعادل

(  1399)  8مطالعات همچون مقاله زارع شحنه و همکاران هر چند در برخی    ، یداخل  بعد   در

ی اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در  هاسعی شده است از منظر اقتصاد کالن اثر سیاست

دستمزد    ی ت یشکاف جنس بررسی    مربوط به  اشتغال مورد بررسی قرار گیرد، اما مطالعات 

 
1 Neyer & Stempel  
2 OECD 
3 Israel & Latsos 
4 Gender pay gap 
5 Apergis et al. 
6 Kovalenko & Töpfer 
7 Cyclical dynamics 
8 Zare shahne et al. (2020) 
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  شده   توجهخرد    منظراز    تنها  موضوعاین    به آنها    در و    بوده  اندک  ار ی بسایران    در بازار کار

 برآورد  ارائه  ،دستمزد در بازار کار  یتی جنس  ضیتبع  وجود  اثبات  مطالعات  نیا  هدفاست.  

  مقاله از جمله این مطالعات،    است.  بودهآن    بر  موثر  عوامل  ن ییتب  ای   ومقدار شکاف    از   ی کم

  ران یا کار   بازار دراست که    افتهی دست   جهینت ن یا بهآن محقق  در که  است ( 1381) اکرم

  به  نسبت   ی باالتر  یی کارا  نکه ی ا  با   نمونه  در   حاضر   زنان   و   دارد   وجود   زنان   ه یعل  ضیتبع

  افت ی در  مردان  به  نسبت  یتر نییپا  دستمزد  ضیتبع  بودن  دیشد  لیدل  به  اما  دارند  مردان

 .  کنندیم

( در بررسی تبعیض جنسیتی دستمزد بازار کار  1391)  1ی نیقوان  انیعلو  و  حداد  کشاورز

دوره   طی  گرفته  1384-1393ایران    از   یناش   دستمزد   ی ت یجنس  شکاف   که   اند نتیجه 

 . است درصد  25 تا 17 نیب  ران یا یشهر مناطق در  ضیتبع

طائ  ان یشور  در  1399)  2ی و    ی ت یجنس  ض یتبع  مقدار که    اند گرفته  جه ینت  ی امطالعه( 

  حی درصد است که پس از تصح  27شکاف دستمزد برابر    حی توض   رقابلیبخش غ  ا یدستمزد  

 . است کرده  دایدرصد کاهش پ  17شکاف به  نی از انتخاب نمونه ا یتورش ناش

 تحقیق  مدل-3
و    رانیدر بازار کار ا  ضیاز تبع  یدستمزد ناش  یتی شکاف جنس  مقدار  محاسبه مقاله  نیا  در

مدل تعادل    کرد یرواساس  بر(  2019)  3ستمپل   و  ریین  از  ی رویپ  بهآن    ی هاییا یپو  نییتب

  د ی جد  ینزی مدل ک  کی  استفاده  مورد  ینظر  مدل.  ردیگیم   صورت  یتصادف  یایپو یعموم

  ر یمدل همانند سا  نیا  در.  باشدیم   یمتشکل از سه بخش خانوار، بنگاه و مقام پول   بسته

.  استلحاظ شده    هامتیق   یو چسبندگ   اقصفروض بازار رقابت ن  د،ی جد  ینزیک   یهامدل

 .شودیمدل پرداخته م  یهااز بخش ک ی هر  ح یتشر به ادامه  در

  خانوارها- 3-1

  ن یاز ا کیدارد که هر  وجود همانند  ی خانوارها از یارهیزنج ،که در اقتصاد  شودیم  فرض

  که   شود یم  فرض   ن یهمچنشده است.    ل یتشک  (G=F,M)خانوارها از دو عامل زن و مرد  

  ی کار خود را هم در بازار کار با دستمزد و هم در کار خانگ  یروین  مرد،   و   زن  عامل  دو

  ی هااز عامل  کی کار هر    یرویلحاظ کردن عرضه ن  منظور   به.  کنندیبدون دستمزد عرضه م 

  تیمطلوب  تابع  ک ی   از  دستمزد  بدون  یخانگ  کار  در  و  دستمزد  با  کار  بازار  در  مرد  و  زن

 
1 Keshavarz Haddad & Alavian Ghavanini (2013) 
2 Shourian & Taei (2020) 

3 Neyer & Stempel 
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و -کاب  تابع  ک ی  باشده    بیترک  1ثابت  ینسب  یزیگرسک یر  با  یتوان از مصرف  داگالس 

 .  شودیم  استفاده( 1) رابطهصورت  بهفراغت هر دو عامل، 

(1 )                                                        Ut =
(Ct

bLF,t

1−b
2 LM,t

1−b
2 )1−𝝈

1−𝝈
 

شاخص مصرف ترکیبی خانوار    Ct  مصرف،   یادوره  ن یبعکس کشش جانشینی    𝜎  در آن   که

بدست    تی. خانوار از مصرف و فراغت مطلوبباشندیم   tدر زمان    Gعامل    فراغت   𝐿𝑀,𝑡و  

0ر  ها توسط پارامتاز آن  کی هر    ی نسب   ت یکه اهم  آورد یم ≤ b ≤ . خانوار  شودیم  ن ییتع 1

 .  باشدیخود م  یکل دوره زندگ   یانتظار  تیمطلوب  ینمونه به دنبال حداکثر کردن ارزش فعل

Et[∑ θkUt+k]∞
0                                                                                (2 )  

0آن  در    که < 𝜃 ≤ است. خانوار نمونه با محدودیت    2کننده مصرف   یذهن  لیتنز  نرخ  1

  ت یمحدود  موجود،  زمان  کل  کردن  نرمال   بامواجه است.    هازمانی برای هر یک از عامل

 .  بود( خواهد 4) و( 3)  روابط صورتبه   هاعامل از ک ی  هر یزمان

NF,t + LF,t + VF,t = 1                                                                       (3)  

NM,t + LM,t + VM,t = 1                                                                    (4 )  

  نشان  را  دستمزد   بدون  ی خانگ کار  زمان  𝑉𝐺,𝑡کار در بازار کار با دستمزد و   زمان  𝑁𝐺,𝑡  که

 .  دهندیم

 3همکاران و    بیخانوار همانند شاخص بکار رفته در مطالعه بن حب  یبیمصرف ترک  شاخص

 .  شودیم فی تعر( 5)  رابطهبصورت  (1991)

Ct = γCt
v + (1 − γ)Ct

N                                                                     (5 )  

Ct  آن  در  که
N  کاالها  شاخص Ct  و  یبازار  یمصرف 

v    خانگی کاالهای  مصرف  شاخص 

0  . پارامترباشندمی < γ ≤ ترجیح مصرف کاالی بازاری یا کاالهای خانگی توسط خانوار    1

γ  که  یدرصورت.  کندرا مشخص می  >   ی کاالها  بر  را  یبازار  یکاالها  خانوار  باشد  0/05

با  4کنواختی  ت یوضع  در  لذا   و   دهدی م  ح یترج  یخانگ کار  به  را  بیشتری  زمان  خانوار   ،

اختصاص می بدون دستمزد  به کار خانگی    ی کاال  مصرف  شاخص .  دهددستمزد نسبت 

 
1 CRRA: Constant Relative Risk Aversion 

  زمان  در را  ندهیحاصل از مصرف کاال در آ تیمطلوب بر اساس آن است که مصرف کننده    ی نرخ یذهن ل ینرخ تنز  2

 (. 1398 ،ی)امام  کندیم لیتنز  یجار
3 Benhabib et al. 
4 Steady State 
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ε)  ثابت ینی جانش کشش با تابع ک ی یبازار > i( از همه کاالهای موجود بازار  1 ∈ [0,1]  

 .  است( 6) رابطه شکل  به

Ct
N = (∫ Ci,t

N di
ε−1

ε )
1

0

ε

1−ε
                                                                     (6 )  

 .  شودیم  گرفتهنظر  در( 7) رابطهتوسط خانوار به صورت   یخانگ یکاالها د یتول تابع

Ct
v = VF,t

1−β
+ VM,t

1−β                                                                           (7 )  

0  در آن  که < 𝛽 <   نمونه، عامل    یی نها  یورکه بهره  دهد ینشان م  د ی تابع تول  نی. ااست  1

  ی ازا  بهدارد و    یبستگ  دهدیم   اختصاص  یخانگ  دیتول  به  او  که  یکار  زمان  مقدار  به  تنها

 دارند.   یکسان ی  یورمردان و زنان بهره ،یخانگاز زمان کار   کسان ی مقدار  ک ی

که    گردد ی م  مواجه  ی اسم   بودجه  د یق   با   خود  ت یمطلوب  یساز   حداکثر  یبرا  نمونه  خانوار

 .  است( 8) رابطهبصورت 

∫ Pi,tCi,t
N di + QtBt ≤ Bt−1 + WF,tNF,t + WM,tNM,t + Dt

1

0
                        (8 )  

  مشارکت،   اوراق  𝐵𝑡ت،  مشارکاوراق    متی ق   𝑄𝑖ام،  i  یبازار   یکاال  متی ق   𝑃𝑖,𝑡  در آن  که

𝑊𝐺,𝑡  عامل و    ی اسم  دستمزد𝐷𝑡  ی سازاست. از حداقل  هابنگاه  تیمالک  از  حاصل   سهام  سود  

برا از مصرف کاالها  یمخارج  داده شده    ی برا  خانوار  نه یبه  ی تقاضا  ، یبازار  ی هر سطح 

 .  است( 9)  رابطهکه به صورت  دی آیام به دست مi ی کاال

Ci,t
N = (

Pi,t

Pt
)−εCt

N                                                                              (9)                              

Ptدر آن   که = (∫ Pi,t
1−εdi)

1

0

1

1−ε کل است.   متی ق   شاخص  

 . است یسیبازنو قابل( 10) رابطه بودجه به صورت  دیق ، (9)  و( 8) روابط  از استفاده  با

PtCt
N + QtBt ≤ Bt−1 + WF,tNF,t + WM,tNM,t + Dt                             (10)    

  سهام   سود  و مشارکت    اوراق  مت ی کاالها، ق   متی دستمزدها، ق   نکهینمونه با فرض ا  خانوار

  دی ق   به  توجه  با  را  خود  یزندگ  دوره  کل  یانتظار  تیمطلوب  یفعل   ارزش  هستند،  شده  داده

عبارتند    یحداکثر ساز  نیمرتبه اول حاصل از ا   نهیبه  طی. شراکندیم   حداکثر  یاسم   بودجه 

 از:

γ
WG,t

Pt
= (1 − γ)(1 − β)VG,t

−β                                                           (11 )  
1−b

2γb

Ct

LG,t
=

WG,t

Gt
                                                                              (12 )  

Qt = θEt[
U

CN.t+1

UCN.t

1

πt+1
] =

θEt[(
Ct+1

Ct
)(1−σ)b−1(

LF,t+1

LF,t
)(

1−b

2
)(1−σ)(

LM,t+1

LM,t
)(

1−b

2
)(1−σ) 1

πt+1
]                  (13 )  
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πt+1  که =
pt+1

Pt
  زمان   نهیبه  صی تخص(  11)  معادله.  دهدرا نشان می  t+1تورم در دوره    

  ها عامل  یسو  از مصرف  -فراغت  مورد   در   نهی به  یریگم یتصم(  12)  ی معادله  و   ی خانگ  کار   به

  مصرف  -فراغت  نه یبه م یخانوار است که تصم لریاو معادله (13) معادله. دهندیم  نشان  را

توص  ی ادوره  نیب   نشان   زین  را   ی تصادف   لی تنز  عامل   همزمان  طور   به  𝑄𝑡.  کند یم  ف یرا 

برحسب    مشارکت  اوراق واحد    ک ی   مت یق   ی تصادف   ل یتنز  عامل.  دهدیم که    نرخ است 

Qtد  شویم انیب 1ناخالص  یاسم اوراق مشارکت  یبازده =
1

Rt
. 

 هابنگاه-3-2

𝑖  شده با یگذارسیاند یهابنگاه از یارهیکه زنج شودیم  فرض ∈ در اقتصاد وجود   [0,1]

کنند. هر بنگاه یک کاالی متمایز تولید و آن را  دارد که از تکنولوژی همانند استفاده می

رقابت   بازار  یک  م  یانحصاردر  اکندیعرضه  بر  عالوه    بازار   ن یا  در   شود یم فرض    ن، ی. 

و    ها متیق   2کالوو   مبهوت  یگذار   متیق  مدل   با   مطابق  هابنگاه  متی ق   می تنظچسبنده 

1)   نسبت  دوره  هر  در  که  یمعن   نیبد  رد، یگی صورت م −   )خود   متی ق   توانندیم   بنگاه  

  دوره   آن   در   را   خود   متیق   د یبا  مانده ی باق   بنگاه    نسبت   که   یحال   در   کنند   م ی بازتنظ  را

   .دارند نگه رییتغ بدون

 .  شودیم  گرفتهنظر  در (  14) رابطه  صورتام به iبنگاه نمونه  د یتول تابع

(14)                                                                  Yi,t = At(Ni,F,t
1−α + Ni,M,t

1−α) 

0در آن    که < α <   ند یفرآ  ک ی که از    دهدیم  نشان   را  عوامل  کل   یوربهرهو      𝐴𝑡  و  1

AR(1)   کندیم یرویپ ( 15)  رابطهبه شکل.   

at = ρaat−1 + εt
a               (15)                                                                  

𝑎𝑡  ریمتغ(  15)  رابطه  در = 𝐿𝑜𝑔𝐴𝑡  پارامتر    وρ𝑎 ∈ برون  ک ی   تداوم  [0,1]   ی زاشوک 

𝜀𝑡  با  که   یتکنولوژ
𝑎 رات ییتغ  ی به معن   ی. شوک تکنولوژدهدیرا نشان م  مشخص شده است  

موجود    یندهایبهبود فرآ  ا ی  نینو  ی ندهایابتکار فرآ  قیمثال از طر  یاست که برا  یتکنولوژ

 (.  2015 ،3نگیلی )ش  گذارد یاثر م  دی تول جیبر نتا

 
) خالص ی اسم یبازده  نرخ اضافه   به ک ی  با است  برابر ناخالص  یاسم یبازده نرخ  1

t tR i= +1) 
2 Calvo 
3 Schilling 





 

 

 

 

  

 

 های آن در بازار کار ایران شکاف جنسیتی دستمزد و پویایی                                              96  

  ند یها در فرآکه بنگاه  شودیمبراساس نظریه »تبعیض مبتنی بر سلیقه« گری بکر فرض  

  نه یموضوع در تابع هز  نیکه ا   دهند یم  ح یکارگران مرد را به کارگران زن ترج  ، استخدام

 . است شده منعکس( 16)   رابطهصورت  به 1بنگاه   یقیحق 

TCi,t(Ni,F,t, Ni,M,t) = WF,tNi,F,t + WM,tNi,M,t + dF                               (16  )  

WG,t  عامل    یقیحق  دستمزدG   (WG,t =
WG,t

Pt
dFو    ( ≥ است.    2عامل تبعیض حقیقی   0

.  دهندیرا نشان م   بنگاه  ی رپولیغهای  هزینه  های مرتبط با عامل ( هزینه16در رابطه )

خود    ها تمایل دارند قیمت بهینه(، بنگاهمبهم )   متیق  م یاقتصاد بدون تنظ   کی در  

را در هر دوره تنظیم کنند تا با توجه به تابع تولید و تابع هزینه سود خود را حداکثر کنند.  

  در   دهد.ها را تغییر میبنگاه  گذاری بهینهرفتار قیمت  3ی اسم  ی هایریبروز انعطاف ناپذ  اما

  در   را  خود  متی ق   نباشند  قادر  است  ممکن   که  نکهیا  گرفتن  نظر  در  با  ها بنگاه  طیشرا  نیا

فعل   دهند،  ر ییتغ  بعد   یهادوره انتظار  یارزش  محدود  ی سود  به  نسبت  را    ی هاتیخود 

 . کنندیخانوار حداکثر م  ی متوال یتقاضا

(17)                                 MaxPi,t
Et[∑ kQt,t+k(

Pi,t

Pt+k
Yi,t+kt − TC(Yi,t+kt))]∞

k=0 

Yi,t+kt = (
Pi,t

Pt+k
)−ε           (18)                                         

  t+k دوره  در  دیتول  Yi,t+kt  و (13عامل تنزیل تصادفی تعیین شده در رابطه )  Qt,t+k  که

حاصل از    ی نهیبه  طی. شراکند یم   لیتعد  t  یخود را در دوره  مت یاست که ق  یبنگاه برای

 .است( 19) رابطهسود بصورت  ی حداکثر ساز نیا

Et[∑ kQt,t+kYi,t+kt(
Pi,t

Pt+k
− μmc(Yi,t+kt))]∞

k=0                                   (19)          

μ   در آن   که =
ε

ε−1
های نهایی حاصل از رقابت انحصاری  بر هزینه  4بها  اضافه   کی   صورت   به  

می و  تعریف  اساس    یقی حق   یی نها  ی هانهیهز  𝑚𝑐𝑡شود  بر    رفتار (  19)  رابطهاست. 

  اگر.  ردیگیم شکل  بنگاه  نهی به  یگذارمتیق  =   مت ی ق  هابنگاه  یتمام  که  یمعن   نیبد  0

دوره    رودیم   انتظار  یانحصار  یرقابت  بازار  ک ی  در  که  همانطور  را  خود هر  در  بتوانند 

  ی هانهیهز  بر  بها   اضافه  با  نهیبه  مت یق (  20رابطه )  مطابقصورت    نیکنند در ا  می بازتنظ

 . بود خواهد برابر ی اسم یینها

 
 . است شده نوشته یقیحق  صورت به   تابع ن یا  مت،یق شاخص بر بنگاه   یاسم نهیهز تابع  میتقس با  1

2 Real Discrimination Factor 
3 Nominal Rigidities 
4 Markup 

Fd

 =  0
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(20)                                                                                   Pi,t = μmci,t 

  بنگاه  Ni,M,t  و  Ni,F,t  از دو نهاده کار زنان و مردان  نهیمقدار استفاده به  نییمنظور تع  به

(  14)  معادله   در   شده   داده  𝑌𝑖,𝑡  د یهر سطح تول  یبرا  را  (16)   رابطه   در   شده  داده  کل   نهیهز

 . دیآیم بدست( 21)  رابطه نه یمسئله شرط به نی. از حل اکندیم  حداقل

(21)                                                     (1−α)AtNi,M,t
−α

(1−α)AtNi,F,t
−α = (

Ni,M,t

Ni,F,t
)−α =

WM,t

WF,t+dF
 

  ی ها نهیکار مردان و زنان را با نسبت هز  ینسب   یینها  یورها بهرهبنگاه  شرط،  نیا  اساس  بر

  نه ی( هز21( و )16(، )14. با استفاده از روابط )دهندی)ادراک شده( متناظرشان برابر قرار م

  .شودیم  استخراج( 22) رابطهبه صورت   i بنگاه ی ق ی حق  یینها

mci,t = (
Y

i,t

α
1−α

1−α
)(

1

At
)

1

1−α (
1

1+(
WM,t

WF,t
)

1−α
α

)

1

1−α

[WM,t + (
WM,t

WF,t+dF
)

1

α
(WF,t + dF)]  (22 )  

هر دو عامل   یقیحق یبه سطح دستمزدها یقیحق یینها یهانهی( هز22اساس رابطه ) بر

ضر نتا  یبستگ   ضیتبع   بیو  از  استفاده  با  م  ج یدارد.           نه ی به  ینسب   مت یق   توانیفوق 

𝑝𝑡
∗ =

𝑃𝑡
∗

𝑃𝑡
𝑃𝑡  )  را  

  مت ی مجدد ق   ی ساز  نهیبه  tدر دوره    تواندیکه م  بنگاه هر  نهیبهقیمت    ∗

 .آورد بدست( 23) رابطه کند( به صورت 

(23)                                                                                Pt

∗1+
εα

1−α = μ
X1,t

X2,t
  

 در آن:   که

(24)            X1,t = Ct
(1−σ)b−1LF,t

(1−σ)
(1−b)

2 LM,t

(1−σ)
(1−b)

2 Ytmct + θEt [∏ X1,t+1

ε

1−α
t+1 ] 

X2,t = Ct
(1−σ)b−1LF,t

(1−σ)
(1−b)

2 LM,t

(1−σ)
(1−b)

2 Ytmct + θEt[∏ X2,t+1
ε−1
t+1 ]         (25 )  

 حذف شده است.   i سی اند هابنگاه تشابه  لیدل به( 25) و( 24روابط ) در

  کنند  میتنظ   دوره  هر  در  را  خود  متی ق   بتوانند  هابنگاه  اگر =   مت یق  صورت  نیا  در  0

  ی . با فرض وجود چسبندگبود  خواهد  برابر  یاسم   یینها  یهانهیهز  بر  بها  اضافه  با  نهیبه

)   مت یق  > Ptبا توجه به رابطه    ( و0 = (∫ pi,t
1−εdi)

1

0

1

1−ε  های قیمت کل به شکل  پویایی

   .دیآیم  دست به( 26) رابطه

1 = (1 − )pt
∗1−ε + (

1

t
)

1−ε
                                                          (26 )    
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  ن ییتع   نهیبه  متیق  سطح  در  را  خود  متیق  هابنگاه  از  (-1)  نسبت(  26توجه به رابطه )  با

خود را برابر   متی ها ق بنگاه  از  که نسبت    یدر حال   کنند،ی م   می تنظ(  23)  رابطه  در  شده

را    tی  در دوره  مت یسطح ق  مت، یهر دو ق  ی وزن  نیانگی . مدارندینگه م  ی قبل   دوره  مت یق 

 .  کندیم  نییتع

 یپول  مقام-3-3

  شود یم  فرض(  1398)  2( و رفیعی و همکاران 1396)  1و همکاران  اتیب  مقاالت  از  یرویپ  به

  در   که  را  تورم  یگذارهدف  تنهای  به عنوان مقام پول  رانیا  یاسالم   یجمهور  یمرکز  بانک 

  منظور از قاعده  نیا یو برا کندیم  دنبال  را است یپول یها استیس  هدف نیتریاصل واقع

    .کندیم یرویپ ( 25)  رابطهبه شکل  لوریت

it = ρ + ∅ππt + t                                                                         (27)  

it   آن  در   که = 𝑙𝑜𝑔( 1

𝑄𝑡
ρ،  مشارکت  اوراق   ی اسم  یبازده   نرخ  ( = −log(θ) ،             

πt = log(t)  و  t  است که از یک فرآیند    3ی پول  استی س  شوکAR(1)  رابطه فرم    به  

 .کندیم یرویپ ( 28)

t = ρt−1 + εt
                                                                          (28 )  

ρدر آن    که ∈   که   شودیم  فرض  ن یهمچن.  است  نرمال   عی توز  با  شوک  ک ی     و  (0,1]

∅π >  ( است. 29)  رابطهبه صورت  شر یف   معادله مطابق ن، یا بر عالوهاست.   1

it = rt + E[πt+1]                                                                          (29 )  
 .  استمشارکت  اوراق یقیحق  یبازده  نرخ rtدر آن   که

 بازار  هیتسو-3-4

بازار    ، مشارکت    اوراقدر نظر گرفته شده شامل سه بازار است که عبارتند از: بازار    اقتصاد 

 :که  دارد   نیا بر داللتمشارکت  اوراقبازار  هیکار و بازار کاال. تسو

Bt = 0                                                                                         (30 )  

 که:    شود یم ه یتسو یبازار کار زمان  

NF,t = ∫ Ni,F,tdi
1

0
                                                                           (31 )  

 .است( 32) رابطهبازار کاال به صورت  هیتسو شرط
 

1 Bayat et al. (2017) 
2 Rafiee et al. (2019) 

اوراق مشارکت    ی اسم  یاعمال شده در نرخ بازده  ی تصادف  رییهرگونه تغ  یپول   است یمقاله منظور از شوک س  ن ی در ا  3

 .باشدیم یدر هر سطح از نرخ تورم توسط  بانک مرکز

t
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NM,t = ∫ Ni,M,tdi
1

0
                                                                          (32)  

 .شودیم  فیتعر( 33)  رابطه صورت کل است که به  د یتول 𝑌tدر آن   که

(33)                                                                          Yt = (∫ Y
i,t

ε

ε−1di)
1

0

ε

ε−1

 

بد  نیا خانوار  اقتصاد  در  شده  دی تول  یکاالها  ی تمام  که  است  ی معن  نیشرط  ها  توسط 

 . شوندیمصرف م

 مدل  لی تحل و  هیتجز-4
در دو حالت    ینظرمدل    یپول   مقام  و  بنگاه  خانوار،  بخش  همعادالت مربوط به س  مجموعه

  یخط ریغدستگاه معادالت   کیهم    یدر بازار کار رو  ی تیجنس   ض یوجود و عدم وجود تبع

تحل  هیتجز.  دهندیم  لیتشک   را اول    در   مدل  یتجرب  لیو    ر یمقاد  تعیین  مستلزممرحله 

تحت نرم افزار    1نری نرم افزار دا  از   استفاده   با   سپس   است، معادالت    دستگاه   ن یا  ی پارامترها

  ر یمقاد  معادالت،   دستگاه   ن یا  حل   از.  شودحل    ی رخطیبه فرم غ  دستگاه  نیا  د یبا  2متلب

  ت یدر وضع  یقی حق   دستمزد   ی تی جنس  شکاف  و   مردان  و  زنان  ی ق ی حق دستمزد    یرهایمتغ

  دستمزد   زنان،  یقی حق   دستمزد  یرها یمتغ  ی آن  العملعکس  توابع  نیهمچن  ،3کنواختی

و شوک    یپول  استیس  شوک   به  نسبت  یق ی حق دستمزد    یت ی شکاف جنس  و  مردان  یقیحق 

   .شودیم  یسازهیشب یتکنولوژ

   مدل 4  کردن ی کم -1- 4

  ی تصادف  یایپو  یتعادل عموم  یهامدل  یتجرب  لیتحل  و  هیتجز  در  مهم  مراحل  از  یکی

  از مدل    یپارامترها  ر یمقاد  نییتع  یبرا  ی مدل است. به طور کل  یپارامترها  ریمقاد  نییتع

تخمین    5ون یبراسیکال  روش  دو تخم  شودیم   استفادهیا  روش  در    ی ها ک ی تکن  نیکه 

  ات یب)  رند یگیم   قرار   استفاده   مورد   نیزیب  ا ی  یی درستنما  حداکثر  افته، ی  م ی تعم  ی گشتاورها

  با پارامترها    نییمدل، تع  ی محاسبات   یژگیبا توجه به و  مقاله  نی(. در ا1396و همکاران،  

 
1 Dynare 
2 Matlab 
3 Steady State 
4 Parameterization 
5 Calibration 
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  یبرخ  به  مربوط  ریمقاد  اساس  نیا  بر.  است  گرفته  صورت  1ونیبراسی کال  روش  از  استفاده

مصرف در    ینسب   تیدو پارامتر اهم  ریو مقاد   نیش یاستفاده از مطالعات پ   با  پارامترها  از

  ی مبنا   بر  مدل   معادالت   حل   لهیبوس  )(  ی قیحق  ض یتبع  عامل  و  (b)خانوار    تیتابع مطلوب

  مرکز   وقت   گذران  ی ریگآمار  طرح  یهاداده  براساس.  اندشده  نییتع  رانیبازار کار ا  یهاداده

  مرتبط   یهاتیفعال  و  اشتغال  زمان  نیانگیم،  1387-1398  یهاسال  دوره  یط  رانیا  آمار

  که   است   ساعت  5  و  69/0   برابر  بیترت  به   روزشبانه  ساعت  24  در  مردان   و  زنان   مزد   با

(  1. درجدول )2ساعت است   21/0  و  03/0  ب یزنان و مردان به ترت  یآن برا  شده   زینرماال

 . است آمده مدل  یپارامترها  یبرامقادیر تعیین شده 

 مدل  یپارامترها  ونیبراسیکال  (:1)  جدول
 منبع مقدار  عنوان  پارامتر 

𝜎 
  یا دوره  نیب  ینیجانش  کشش  عکس

 مصرف 
 (1394)  3ی ر یام 571/1

𝜃 985/0 کننده  مصرف  یذهن  لیتنز  نرخ 
 4همکاران   و  یمیصم  یجعفر 

(1396 ) 

𝛾 
  مصرف  شاخص  در  یبازار   یکاالها  سهم

 خانوار   کل
 (1392)  5نژاد   یخاور 774/0

𝜀 (  1389)  6همکاران   و  یمتوسل 33/4 ی بازار   یکاالها   مصرف  ینیجانش  کشش 

𝛽 
  تابع  در  عامل  یجزئ  ینیجانش  کشش

 خانوار   دیتول
 (1398)  7و کشاورز   کشاورز 51/0

𝛼 
  تابع  در  عامل  یجزئ  ینیجانش  کشش

 بنگاه   دیتول
 ( 1389)  همکاران  و  یمتوسل 412/0

 ( 1398و کشاورز )  کشاورز 57/0 کالوو   متیق  یچسبندگ 

𝜌𝑎 ( 1396)  و همکاران  اتیب 89/0 ی تکنولوژ  یزابرون  شوک  تداوم 

∅π ی انتخاب 5/1 لور یت  قاعده  در  تورم  تیاهم 

 
توسط   ا یو  پیشین  یمطالعات تجرب  جی مدل  بر اساس نتا یپارامترها ری، انتخاب مقاد کالیبراسیوناز  منظور 1

 را داشته باشد.  یواقع ی ایدن  ی هایژگیو یبازساز  یی که مدل توانا یاگونه بهمحقق  
مرتبط با مزد و خدمات خانگی بدون مزد  به    ی هاتیمشاغل در دو گروه اشتغال و فعال  یبنداطالع از طبقه   ی برا  2

 مراجعه گردد. رانیگذران وقت مرکز آمار ا  یرگیساالنه طرح آمار یهاگزارش
3 Amiri (2015) 
4 Jafari et al.(2017) 
5 Khavarinejad (2013)   
6 Motavaseli et al. (2011) 
7 Keshavarz & Keshavarz (2019) 

Fd
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 منبع مقدار  عنوان  پارامتر 

𝜌 ی انتخاب 55/0 یپول  استی س  یزابرون  شوک  تداوم 

𝑑𝐹 
 یقیحق  ضیتبع  عامل

 (ضیتبع  عدم  و  ضیتبع  طیشرا)در  
 قیتحق  محاسبات 0و  238/1

b 
  تی مطلوب  تابع  در  مصرف  ینسب  تیاهم

 خانوار 
 قیتحق  محاسبات 3262/0

 ق یتحق های یافته: منبع

 تحقیق های  یافته-5

 یتجرب یگشتاورها و کیتئور یگشتاورها سهیمقا-5-1

عملکرد مدل از نظر قدرت    ی ابی پارامترها در ارز  ونیبراسیکه پس از کال   یی هااز روش  ی کی

م   ی دهندگ   ح یتوض قرار  توجه    ی رهایمتغ  کیتئور  یگشتاورها  سه یمقا  رد یگ یمورد 

با گشتاورها  یزادرون نزد  یتجرب  یمدل  ب  یکیآنها است.  به    نیا  شتریهرچه  گشتاورها 

است.    وب عملکرد خ  یمعن به گشتاورها  ج ینتا (  2)  جدول  درمدل  و    کی تئور  یمربوط 

محاسبه    یو تورم آمده است. برا  د یتول   ی عنی  ق یتحق   ی اصل  ی رهایمتغ  ی تجرب  ی گشتاورها

ق   1387:1-1398:4ی  دوره زمان  یفصل  یهااز داده  رها یمتغ  ی تجرب  یگشتاورها   مت یبه 

  ی اسالم  یجمهور  ی( منتشر شده توسط بانک مرکزی فصل  ل ی)پس از تعد  1390ثابت سال  

  کرد عمل   انگر یب  ی تجرب  یو گشتاورها  کی تئور  ی گشتاورها  سهی استفاده شده است. مقا  رانیا

 است.  یواقع  ی ایدن یساز هینسبتا مناسب مدل در شب 

 یتجرب   ی گشتاورها  و   کیتئور  یگشتاورها  سهیمقا(:  2)جدول  

 نام متغیر 

 ار یمع  انحراف ن یانگیم

   یها داده

  یساز هیشب

 شده 

  یهاداده 

 یواقع

   یها داده

  یساز هیشب

 شده 

  یهاداده 

 یواقع

  یکاالها   مصرف  /دیتول

 ی بازار 
5221/0 1 0169/0 04/0 

 0349/0 0067/0 05/1 1 تورم 
 ق یتحق های یافته: منبع
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   1کنواخت ی ت یدر وضع دستمزد یتیجنس شکاف -5-2

)  در dF)  ضی تبع  وجود  طیشرا  در   مدل  از   حاصل  جی نتا  (3جدول  >   وجود   عدم  و  (0

dF)  ضیتبع =  در بازار کار آمده است.(  0

  مردان،   و  زنان  دستمزد  ری مقاد  بر  کار  بازار  در  یت یجنس  ضیتبع   اثر  نییتب  منظور  به

کم   ن یهمچن جنس  ی برآورد  وضع  ی ت یشکاف  در  مورد    ج ینتا   ن یا  کنواختی  ت یدستمزد 

 .رندیگ یم قرار  ل یتحل و هیتجز

 کنواختی  تیدر وضع  رهایمتغ  ر یمقاد  (:3)جدول  
 ر یمتغ  نام نماد  ()   ضیوجود تبع  ()ضیعدم وجود تبع

 د یتول  675/0 522/0

 کل   مصرف  595/0 493/0

 ی بازار   یکاالها   مصرف  675/0 522/0

 ی خانگ  یکاالها   مصرف  322/0 390/0

 کار  بازار  در  زنان  کار  زمان  029/0 158/0

 کار   بازار  در  مردان  کار  زمان  208/0 158/0

 یخانگ  یکارها   در  زنان  کار  زمان  043/0 024/0

024/0 029/0  
  یکارها  در  مردان  کار  زمان

 ی خانگ

 زنان   فراغت  زمان  928/0 819/0

 مردان   فراغت  زمان  762/0 819/0

 زنان   یقیحق  دستمزد  709/0 968/0

 مردان   یقیحق  دستمزد  863/0 968/0
 ق یتحق های یافته: منبع

بازار کار  یت یجنس  ضیتبع   وجود  عدم   طی شرا  در dF)   در  = که  (،  0 آنجا    ی برا  تقاضا از 

  ی وربهره  و   حاتیترج  به  توجه  با   مرد  و   زن   و  برابر  هابنگاه  طرف  از   مرد  و   زن   کار   یروین

  دستمزد   لذا   دهند،   اختصاص   کار  بازار  در   کار   به را    یزمان برابر  رندیگ یم   م یتصم  کسانی

   بود.  خواهددستمزد صفر   یت یشکاف جنس وآنها برابر 

dF)  باشد  حاکمدر بازار کار    یت یجنس   ضیکه تبع   ی طیدر شرا >   ی روین  بنگاه،  منظر از(  0

مقدار مشخص از دستمزد، تقاضا    ک ی  یبرا  نیبنابرا  است،  مرد   کار  یروین  از  ترکار زن گران

به کار زنان در بازار    افتهیو لذا دستمزد و زمان اختصاص    افته ی کار زن کاهش    یروین  یبرا

 
1 Steady State 

Fd = 0
Fd 0
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م   ی بازار  ی کاالها  مصرف  امکان  گرددیم   باعث  زنان  دستمزد  کاهش.  ابدیی کار کاهش 

  از   افتهی  اختصاص   کار   زمان  لذا   و  افته ی  کاهش   کار   بازار   در  زنان   کار   ساعت   کی   از  حاصل

 مصرف  زان یم  بودن  ثابت  فرض   با (.  11)رابطه    ابدی  شیافزا  ی خانگ  ی کارها  به  زنان  یسو

  اختصاص   زمان  در   شیافزا  کل،   مصرف  در  ی خانگ  یکاالها  وزن   به  توجه  با   و   خانوار  کل

  باشد   کار   بازار  در  کار  زمان  در   کاهش   از  شتریب  دی با  زنان  ی سو  از   یخانگ  ی کارها  به  افته ی

  طی شرا  با  رفتار   ن یا  اما.  ابدی  کاهش   دیبا  زنان   فراغت   اوقات  که   است  ی معن  نیبد  نیا  و

  از   ی ناش  زنان   دستمزد   کاهش نیبنابرا.  است  متناقض (  12)  رابطه در فراغت- مصرف  نهیبه

  باعث   مصرف  کاهش .  گرددی م  د یتول  کاهش  لذا   و  خانوار  مصرف  کاهش   به  منجر  ضیتبع

)  فراغت-مصرف  شرط   که  شودیم رابطه  د12در  برانباشد  برقرارمردان    یبرا  گری(    ی . 

است که مردان زمان فراغت خود را کاهش داده و در    نیبه ا  از ین  نه ی شرط به  ن یا  یبرقرار

ب  نیهر سطح دستمزد مع افزا  یشتریزمان  به کار اختصاص دهند.  از    شیرا  عرضه کار 

  کاهش   ن یا.  داشت  خواهد  دنبال   به  را   آنها  ی قیحقمردان در بازار کار کاهش دستمزد    یسو

  به   افتهی   اختصاص   زمان  بلکه  کار   بازار   در  کار   زمان   تنها  نه   آنها  گردد یم   باعث  دستمزد 

 (. 11)رابطه  دهند شیافزا زین را ی خانگ ی کارها

زنان و مردان نشان    ی هادستمزد  ی محاسبه شده برا  ریمقاد  ،( 3)  جدول   جی نتا  به   توجه  با

  ضیتبع عدم    طی و مردان نسبت به شرا  زنان دو    هر  دستمزد   ض، یتبع  ط یشرا  درکه    دهند یم

  دستمزد  یت یجنس  شکاف  لذا بوده شتریاما از آنجا که کاهش دستمزد زنان ب افتهی  کاهش

  بلند   یتعادل   مقدار(  3)  جدول  در  آمده  دست  به  جینتا. براساس  است  شده  حاصلدر بازار  

  درصد   84/17  رانیاکار    بازار  در   ضیاز تبع   یناش   یقیدستمزد حق   ی تی جنس  شکاف  مدت

  ان یعلو  و  حداد  کشاورزمطالعات    در  دستمزد  یتی جنس  شکاف  شده  برآورد  مقدار که با    است

  داشت   توجه  دی با  البته.  دارد  ی همخوان  نسبتا (  1399)  یی طا  و  ان یشور( و  1391)  ی نیقوان

زنان و مردان در بازار    نیدستمزد ب   ی تی کل شکاف جنس  انگریب  شده   محاسبه   شکاف  که

 است.   ض یاز تبع یدستمزد ناش  یت یجنس شکاف   یمقدار کم تنهاو  ست ین رانیکار ا

 دستمزد  ی تیجنس  شکاف یهاپویایی - 5-3

قسمت    نیا  در   ران، یا  کار  بازار   در   دستمزد   ی تی جنس  شکاف  ی هاییایپو  ن ییتب   منظور  به

  ی پول   است یس  شوک  دو  به  نسبت  مدل  ی رهایمتغشده    یساز هیشب  ی العمل آنعکس  توابع

 . اندگرفته  قرار  لیو تحل هیتجز مورد یتکنولوژ شوکو  ی انبساط
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 ی انبساط ی پول  استیس شوک-5-4

عکس1)  نمودار  توابع  آن(    زنان،   یقیحق  دستمزد   یرها یمتغشده    ی سازهیشب  یالعمل 

  ی درصد  کی شوک    به   نسبت  یقی دستمزد حق   یت یشکاف جنس   و   مردان   ی ق ی حق   دستمزد 

  نشان   رادر بازار کار    یت یجنس  ضیتبع عدم وجود    ووجود    طیدر شرا  یانبساط   یپول   استیس

 . دهدیم

س  وقوع کاهش    ی انبساط  یپول   است یشوک  مشارکت    یبازده   نرخو  باعث    ی اسم اوراق 

اوراق مشارکت    ی بازده  نرخ. کاهش  گرددیم   یقیحقاوراق مشارکت    یبازده  نرخکاهش  

  ش ی(. افزا13)رابطه    دهد یم   ش یافزا  را  یبازار  یکاالها  مصرف  یبرا  خانوارها  زهیانگ  ی قیحق 

کار زن    یروین  یخود برا  یتقاضا   هابنگاه  شودیم باعث    یبازار   یمصرف کاالها  یتقاضا برا

افزا منظور  به  را  مرد  ا  دهند  شیافزا  دی تول  شیو  افزا  نیکه  باعث  آنها    شیامر  دستمزد 

dF)   ض یعدم وجود تبع  طی . از آنجا در شراگرددیم = دستمزد زنان و مردان    ش یافزا(  0

 دستمزد صفر خواهد بود.   ی تیلذا شکاف جنس   ردیگیصورت م  کسانیبه طور 

dF)   ضیتبع  وجود  طیشرا  در > از    ی که ناش- ادراک شده باالتر زنان    نهیباتوجه به هز(  0

و    ن ییکار زن به طور ناکارآمد پا  ی روین  یبرا  تقاضا   -است  ها محور بنگاه  ضینگرش تبع

  عامل   و   دستمزد  ن یمع  مقدار  ک ی  یبرا  نیکار مرد باال خواهد بود. بنابرا یروین  یتقاضا برا

کار زن    ی روین  یتقاضا برا  ش یااز افز  شتریکار مرد ب  یروین  یتقاضا برا  شیافزا  ،ضیتبع

  را کار مرد دستمزد مردان    یروین  یبرا  شتریب  یآنجا که تقاضا  از(.  21بود )رابطه    خواهد

  ن یا  .ابدییم   شیدستمزد افزا  یت یلذا شکاف جنس   دهدیم   شیاز دستمزد زنان افزا  شیب

  مطالعات  یهاافتهیاما با  است  منطبق( 2019) 1ستمپل  و  ریین مطالعه یهاافتهیبا  جهینت

امر    نی. علت اندارد  مطابقت(  2021)  3و همکاران   سیاپرجو    (2020)  2و التسوس   لیاسرائ

نه شکاف    و   کل دستمزد    یت ی باشد که در مطالعات مذکور شکاف جنس  نیاز ا  ی ناش   تواندیم

 .است گرفتهقرار  ی بررس مورد ضی از تبع یدستمزد ناش   یت یجنس

 
1 Neyer & Stempel 
2 Israel & Latsos 
3 Apergis et al.  
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 1  توابع عکس العمل آنی متغیرها نسبت به شوک سیاست پولی(:  1)نمودار  

 های تحقیق منبع: یافته

 

 

 

 
( بیانگر انحراف از وضعیت یکنواخت متغیر در شرایط dدر هریک از شکل ها متغیر با اندیس ) 1

تبعیض  ( بیانگر انحراف از وضعیت یکنواخت متغیر در شرایط عدم nd) تبعیض، متغیر با اندیس

 باشد. ( بیانگر اختالف بین مقادیر متغیر در شرایط تبعیض و عدم تبعیض میgapو اندیس )
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 یتکنولوژ شوک-5-5

عکس2)  نمودار توابع  آن(  حق   یرها یمتغ شده    یساز هیشب  یالعمل  زنان،    یقی دستمزد 

  کی مثبت    شوک  به  نسبت  یقی دستمزد حق   یت یمردان و شکاف جنس  ی ق ی دستمزد حق 

در بازار کار را نشان    ی تیجنس   ض یوجود و عدم وجود تبع  طیدر شرا  یتکنولوژ  یدرصد 

  ی و لذا تقاضا  ش یزنان و مردان افزا  یوربهره  ، یشوک مثبت تکنولوژ  وقوعدهد. در اثر  یم

  ی روین  یبرا  ها بنگاه  ی تقاضا  ش یافزا.  ابدییم   ش یافزا  مرد  و  زن   کار   ی روین  یبرا  هابنگاه

𝑑𝐹)   ض یتبع وجود عدم   ط یشرا در خواهد داشت.  یدستمزدها را در پ   شیافزا کار،  = 0  ،)

ا طور    ش یافزا  که   لیدل   نیبه  به  م   کسانی دستمزدها    ی تی جنس  شکاف   رد،یگیصورت 

بود.   خواهد  صفر  𝑑𝐹)   ض یتبع  وجود  طیشرا  دردستمزد  > مثبت    چند  هر(،  0 شوک 

  شده   ادراک   نهیهز  به  توجه  با   اما  شودیم زنان و مردان    یور بهره  شیباعث افزا  یتکنولوژ

  کی  یبرا  -   شودیم   یناش  آنها   به  نسبت  هابنگاه  محور  ضی تبع  نگرش  از  که  -  زنان  باالتر

  ش یافزا  از   شتریب  مرد   کار  یرو ین  یبرا  تقاضا  ش یافزا  ض،یتبع  عامل  و   دستمزد  ن یمع  مقدار 

 (.21)رابطه بود خواهد زن  کار   یروین یبرا تقاضا

و لذا    افته ی   شیاز دستمزد زنان افزا  شتر ی دستمزد مردان ب  که   شود یم  باعث موضوع    نیا

جنس  افزا  ی تیشکاف  اابدی  شی دستمزد   1نو یداگوست   مطالعات ی  هاافتهی  با   جهی نت  ن ی. 

 .است منطبق (2021) 3کووالنکو و تابفر ( و  2019) 2ر یین و  ستمپل (،2019)

 

 
1 D'Agostino 
2 Neyer & Stempel 
3 Kovalenko & Töpfer 
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 ی نسبت به شوک تکنولوژ  رها یمتغ  یالعمل آنتوابع عکس  (:2)نمودار  
 ق یتحق های یافته: منبع

 انسیوار  هیتجز جینتا-6-5

ب  1انس یوار  ه یتجز  کمک  به متغ  ی ثباتیسهم  مقابل    ر یهر    از   کیهر  بهوارده    شوکدر 

ارز1398  ، همکارانو    ی محمد)  شود یم   ن ییتع  مدل   گرید  ی رهایمتغ منظور  به    ی ابی (. 

  ج ینتا  ناشی از تبعیض  حقیقی   دستمزد   ی تی شکاف جنس  به  وارده  یهاشوک  ی نسب   تیاهم

را    یسهم اصل   یانبساط   یپول   استیشوک س  ج،ی . بر اساس نتاشد  یبررس  انسیوار  هیتجز

وار جنس   انسیدر  دارد  یت یشکاف  برعهده  طور  ؛دستمزد    ی پول  استیس  شوککه    یبه 

  ی ت یشکاف جنس   انسیواردرصد    12/9  یمثبت تکنولوژ  شوکدرصد و    88/90  یانبساط

 .دهدیم ح یتوض دستمزد را 

 ی ریگجهینت و خالصه-6
و محدود بودن   رانیبازار کار ا دردر سن کار زنان و مردان   تیجمع ینسب یوجود برابر با

  ید یکل یهاشاخص  یشواهد آمار  یبررس  اما   الت، یآنها در بعد آموزش و تحص  نیشکاف ب

 
1 Variance Decomposition 
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  رانیکه زنان در بازار کار ا  دهند یصورت گرفته نشان م   ی مطالعات داخل   زیبازار کار و ن

  ی دارند و در صورت دسترس   ی شغل   ی هابه فرصت  یمحدودتر  ی نسبت به مردان دسترس 

  ن یاز ا  یناش   دستمزد یت یجنس  شکاف.  شوندیروبرو م   دستمزددر   یت یجنس  ض یبا تبع  زین

  را  یانسان  یهاهیمنابع و سرما نه یبه صیتخص ،یاجتماع  یمنف یامدهایبر پ عالوه ضیبعت

  ی سع  مطالعه   نیا  در  موضوع  تیتوجه به اهم  با .  دهدیم  قرار  الشعاع  تحت  اقتصاد  کل   در

  وقوع اثر    در آن    ی هایایپو  ، شکاف  ن یا  یکم   مقدار  محاسبه   ضمن  کالن   اقتصاد   منظر   از شد  

مطالعه    یبر مبنا   منظور   نی ا  یبرا.  شود  ن ییتب  زین  یتکنولوژ  و   ی پول  است یس  یهاشوک

  د ی جد  ی نزیاستاندارد ک  ی تصادف  یا یپو  ی عموم  تعادلمدل    کی (  2019)  1ستمپل   و  ریین

ا  ها داده  به  توجه  با اقتصاد  و حل شد.    برهی کال  1387-1398دوره    ی ط  ران یو اطالعات 

  مقدار در بازار کار ،    موجود  ی ت یجنس  ض یدر اثر تبع  که داد    نشان حل مدل    ازحاصل    ج ینتا

  ض یتبع  وجود  عدم  طیو مردان نسبت به شرا  زناندو    هر  یقیحق  دستمزد   مدت  بلند   یتعادل 

لذا    بودهاز مردان    شتریب  زنان  دستمزد   کاهش  بر  ضیتبع  ریتاث اما از آنجا که    افته ی   کاهش

ا  یتی شکاف جنس بازار کار  براساس  است   شده  حاصل  رانیدستمزد در  محاسبه    ریمقاد. 

  ی تی جنس  شکافبلند مدت    ی تعادل  مقدار زنان و مردان،    ی ق ی حق   یدستمزدها   یشده برا

  محاسبه   ریمقاد  نیهمچن.  استدرصد    18  بایتقر  رانیادر    ضی از تبع   یناش   یق ی حق   دستمزد

تعادل در زمان کار زنان و مردان نه    جادیو ا  ضیدر صورت رفع تبع   دهندیم   نشان  شده

ن بلکه دستمزد مردان  دستمزد    یت یو شکاف جنس  ابدی یم  شیافزا  زیتنها دستمزد زنان 

 . بودصفر خواهد 

از    جینتا داد    یرهایمتغ  ی آن  العملعکس  توابع  یسازهیشبحاصل  نشان    وجود   کهمدل 

  ، یتکنولوژ  مثبت   شوکو    یانبساط   ی پول  استی س  شوک   وقوعاز    پس  شودیم   باعث   ضیتبع

به مقدار    مرور  به  اما   ابد ی  ش یافزا  مدت کوتاه  در   دستمزد   ی تی جنس  شکاف  مقدار  مجددا 

  و   ضیتبع  رفع  صورت  در  که  دهند ینشان م  ج ینتا  نی. اگردد   بازبلندمدت خود    یتعادل 

  ش یافزا  در  یو تکنولوژ  یپول   استیس  یهاشوک  مردان،  و  زنان  کار  زمان  در  تعادل  جادیا

 . بود خواهند ری تاثیب دستمزد  ی تی جنس شکاف

جهت رفع    زانیرو برنامه  گذاراناستیس   شودیم   شنهادیبه دست آمده پ  جیتوجه به نتا  با

 را مد نظر قرار دهند: ر یز یدر بازار کار راهکارها  دستمزد  ی تی جنس شکاف

 و دستمزد  یدر استخدام، ارتقاء شغل  یت یجنس ضیضد تبع  نیوضع قوان -1

 
1 Neyer & Stempel 
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  ی زن قدرت چانه  ش یافزا  جهتخاص زنان    ی کارگر  یهانهادها و تشکل  جاد یا  لیتسه   -2

 آنها در بازار کار 

  ان یقرار دادن کارفرما  گردی بازار کار و تحت پ  شیجهت پا  ینظارت  یهادستگاه  جادیا  -3

 ی تی جنس ض یشواهد تبع  افتنی در صورت 

  ش یو افزا  ی تی جنس  یهاشهیکل   جی از ترو  یریدر جلوگ  یفرهنگ  یها دستگاهشرکت فعال    -4

 ی ت یجنس  ض یرفع تبع  یاجتماع  -ی نسبت به فوائد اقتصاد یآگاه

  اقتصاد   یهابخش  ریسا  نمودنمدل و لحاظ    گسترش  با  یدر مطالعات آت   شودیم   شنهادیپ

  اثر در    آن   ی هاییایپودستمزد،    ی ت یبر محاسبه شکاف جنس   عالوهو...    ی مال   نفت،   همچون

  شنهاد یپ  ن یهمچن. ردیقرار گ   لیو تحل  ه یتجز مورد  هابخش نیااز  کی  هردر  وقوع شوک

  ز ین  دستمزد  ی چسبندگ  یمدلساز   مت،ی ق   یچسبندگ   بر  عالوه   ی مطالعات آت  در  شودیم

 .   ردیگ  قرار  نظر مد

 تضاد منافع

 .دارند می اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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