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که تبعیض  دوره 1398-1387 مقداردهی و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد 

می گردد.  یکنواخت  وضعیت  در  مردان  و  زنان  بین  کار  زمان  کارای  نا تخصیص  باعث  جنسیتی 

کاهش دستمزد زنان و مردان، تولید،  کارایی عالوه بر ایجاد شکاف جنسیتی دستمزد باعث  این نا

مصرف و رفاه خانوارها نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی 

در  که  داد  نشان  انبساطی  پولی  سیاست  شوک  برابر  در  مدل  متغیرهای  آنی  عکس العمل  توابع 

شرایط  با  مقایسه  در  تورم  و  مصرف  تولید،  مردان،  و  زنان  دستمزد  افزایش  تبعیض،  وجود  شرایط 

کمتر است. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرها  عدم وجود تبعیض 

که در شرایط وجود تبعیض افزایش دستمزد زنان و مردان،  در برابر شوک مثبت تکنولوژی نشان داد 

کاهش تورم بیشتر است. کمتر و  تولید و مصرف در مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض 

 

J71, E12, E52,O33 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

که به صورت ناروا  از »اقدامات، رویه ها یا سیاست هایی  از نظر مفهومی عبارت است  تبعیض 
اجتماعی  گروه  یک  در  آنها  عضویت  علت  به  اشخاص  بر  را  نسبی  محرومیت های  یا  یان  ز
تبعیض  جنسیتی،  تبعیض  نژادی،  تبعیض  صورت   به  می تواند  پدیده  این  می کنند«1.  تحمیل 
که از  گون اتفاق بیفتد  گونا کرده و در محیط های  ... نمود پیدا  دینی و مذهبی، تبعیض زبانی و
کار تبعیض جنسیتی است. تبعیض  بازار  کار است. شایع ترین نوع تبعیض در  بازار  آنها  جمله 
در  تبعیض  آنها  رایج ترین  که  گردد  اعمال  مختلفی  اشکال  به  می تواند  کار  بازار  در  جنسیتی 

استخدام، تبعیض در دستمزد و تبعیض در ارتقای شغلی می باشند.
و  امکانات  به  عادالنه  دستیابی  در  جنسیتی  محدودیت های  و  موانع  وجود  کلی  طور  به 
بنابر  می باشند.  روبرو  آنها  با  کشورها  همه  در  زنان  که  هستند  تی  مشکال جمله  از  فرصت ها 
گزارش شکاف جنسیتی 2020 مجمع جهانی اقتصاد با روند فعلی، برای بستن شکاف جنسیتی 

در جهان و دستیابی به برابری بین زنان و مردان 99/5 سال زمان الزم است.
نیز  و  آماری  شواهد  مردان  و  زنان  کار  سن  در  جمعیت  نسبی  برابری  علیرغم  نیز  ایران  در   
مردان  به  نسبت  ایران  کار  بازار  در  زنان  که  می دهند  نشان  گرفته  صورت  داخلی  مطالعات 
دسترسی محدودتری به فرصت های شغلی دارند و در صورت دسترسی نیز با تبعیض جنسیتی 
شکاف  ایران  آمار  مرکز  کار  نیروی  آمارگیری  طرح  نتایج  اساس  بر  می شوند.  روبرو  دستمزد  در 
جنسیتی نسبی بین زنان و مردان در شاخص »زمان اختصاص یافته به اشتغال و فعالیت های 
جنسیتی  شکاف  و  درصد   87 میانگین  طور  به   1384-1398 زمانی  دوره  طی  مزد«  با  مرتبط 

گسترش می یابد. کشاورزی تا 30 درصد نیز  دستمزد برای برخی مشاغل منتخب 
کارای منابع و سرمایه های  که باعث تخصیص نا کار به این دلیل  تبعیض جنسیتی در بازار 
در  رو  این  از  دارد.  پی  در  را  گسترده ای  اقتصادی  منفی  عواقب  می گردد،  انسانی  محدود 
محافل  توجه  مورد  مختلف  جنبه های  از  پدیده  این  اقتصادی  اثرات  بررسی  اخیر  سال های 
گرفته  صورت  زمینه  این  در  متعددی  مطالعات  و  گرفته  قرار  بین المللی  نهادهای  و  دانشگاهی 
است. در بعد داخلی اما علیرغم اهمیت موضوع، مطالعات پیشین اغلب درصدد اثبات وجود 
تبعیض  از  ناشی  میزان شکاف جنسیتی دستمزد  ارائه  یا  و  ایران  کار  بازار  تبعیض جنسیتی در 

1.  Stanford Encyclopedia of Philosophy



رگانی، شماره 102، بهار  1401  وهشنامه باز پژ 40 

که با بهره گیری از رویکرد مدل تعادل عمومی پویای  بوده اند. نوآوری مطالعه حاضر این است 
کالن  متغیرهای  مقادیر  بر  کار  بازار  در  جنسیتی  تبعیض  پدیده  اثرگذاری   )DSGE(1تصادفی
اقتصاد ایران در وضعیت یکنواخت و نیز اثرگذاری دو شوک  سیاست پولی و تکنولوژی بر این 
کار  متغیرها را در شرایط وجود و عدم وجود تبعیض مورد بررسی قرار می دهد. مزیت رویکرد به 
جنسیتی،  تبعیض  پویای  و  ایستا  اثرات  تبیین  امکان  فراهم سازی  بر  عالوه  که  است  این  رفته 

محاسبه میزان شکاف جنسیتی دستمزد ناشی از تبعیض را امکان پذیر می سازد. 
ارائه مقدمه، در بخش دوم  از  که پس  این شرح سازماندهی شده اند  به  این مقاله  مطالب 
چهارم  بخش  شد.  خواهد  تشریح  نظری  مدل  سوم  بخش  در  می شود.  مرور  تحقیق  ادبیات 
از حل مدل مورد بحث قرار می گیرند. در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های  نتایج حاصل 

ارائه می گردد. سیاستی 

1. مروری بر ادبیات تحقیق

که »علت بروز و تداوم  کار مطرح می شود این است  که در بررسی تبعیض در بازار  سوال اصلی 
گفتگوهای فراوانی میان اقتصاددانان  این پدیده چیست؟«. در پاسخ به این سوال بحث ها و 
متعددی  یه های  نظر شدن  مطرح  به  که  گرفته  صورت  میالدی   80 و   70 دهه های  در  خصوصا 
رقیب  رویکرد  دو  غالب  در  کار  بازار  در  تبعیض  یه های  نظر کلی  طور  به  است.  شده  منجر 

رویکرد غیرنئوکالسیک3.   نئوکالسیک2و  رویکرد  دسته بندی می شوند: 
است  بازار  در  کامل  رقابت  شرایط  وجود  آن  اصلی  فرض  که  نئوکالسیک  رویکرد  در 
کارگران، میزان سرمایه گذاری  که علت اصلی تفاوت در دستمزد  ها و استخدام  ل می شود  استدال
توسط  سود  کثرسازی  حدا رویکرد،  این  براساس  است4.  آنها  خصوصی  و  عمومی  آموزش  در 
عایدی  میزان  به  دستمزدی  کارگران  همه  به  که  می سازد  فراهم  را  امکان  این  رقابتی  بنگاه های 
گروه دیگر  کمتر از  کارگران دستمزدی  گروه از  گر به یک  گردد. بنابراین ا نهایی تولید5 پرداخت 
پایین تر  سطح  به  امر  این  که  است.  کمتر  آنها  بهره وری  که  است  دلیل  این  به  گردد  پرداخت 

1.  Dynamic stochastic general equilibrium
2.  Neoclassical Approach
3.  Non� Neoclassical Approach
4.  Leontaridi, (2002).
5.  Marginal Revenue Product
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که  دارد  وجود  بازار  در  زمانی  تبعیض  نئوکالسیکی  دیدگاه  از  می گردد.  بر  آنها  مهارت  یا  تعلیم 
کالسیک  نئو  اقتصاددانان  گردد.  پرداخت  متفاوت  دستمزد  یکسان  بهره وری  با  کارگران  به 
این  می دهد  اجازه  که  است  رقابت ها  در  موفقیت  عدم  از  ناشی  تبعیض،  که  اعتقادند  این  بر 
با  جهانی  ساختن  که  باورند  براین  اقتصاددانان  .این  یابد  ادامه  سود  کثرکننده  غیرحدا رفتار 
می شوند  قائل  تبعیض  که  کارفرمایانی  می شود  باعث  نئوکالسیک  رویکرد  کامل  رقابت  ویژگی  
رویکرد  این  در  یه  نظر مشهورترین  گردد.  برطرف  تبعیض  و  شده  خارج  کار  و  کسب  فضای  از 

بر سلیقه1« می باشد. یه »تبعیض مبتنی  نظر
نقش  بر  می باشد،  بکر2  گری  آن  بنیان گذار  که  سلیقه«  بر  مبتنی  »تبعیض  یه  نظر در 
کید می گردد. بکر در پژوهش اصلی  نگرش های بین قومی3 در تصمیمات مربوط به استخدام تا
تبعیض  علت  مهمترین  تبعیض  برای  سلیقه  که  می کند  بیان  تبعیض«  »اقتصاد  عنوان  با  خود 
کارگر خاص  گر نرخ دستمزد پولی یک  واقعی است. بکر بیان می کند در شرایط وجود تبعیض ا
خالص  دستمزد  نرخ  که  می کند  عمل  گونه ای  به  کارفرما  باشد   π  )  ... و زنان  نژادی،  )اقلیت 
کارگر است. مقدار بزرگتر از صفر  d ضریب تبعیض بر علیه این   که درآن  ) است  d)π +1 برابر
شرایط  در  بود4.  خواهد  کارفرما  یک  برای  تولید  پولی  غیر  ینه های  هز بیانگر  تبعیض  ضریب 
تر و لذا  کارگران باال کارگران یک اقلیت از سایر  کار نرخ دستمزد خالص  وجود تبعیض در بازار 
کارگران اقلیت با نرخ دستمزد  کمتر است. در این شرایط نرخ دستمزد پولی  میزان استخدام آنها 

سایرین متفاوت و شکاف دستمزد پولی ایجاد می شود. 
تقسیم شده6  ماهیت  بر  آن  در  که  است  نهادی5  رویکرد  غیرنئوکالسیک،  رویکرد  بارزترین 
این  در  می شود.  کید  تا اشتغال  و  دستمزد  بر  اجتماعی  و  نهادی  تاثیرات  اهمیت  و  بازارکار 
از  مجموعه ای  کار  بازار  می باشد،  مشهور  نیز  شده7«  تقسیم  کار  »بازار  یه  نظر به  که  رویکرد 
چندین بخش یا قسمت مجزا با قواعد مختلف برای تعیین دستمزد و سیاست های استخدامی 
مشاغل  به  فقط   ... و جنسیت  نژاد،  دلیل  به  کارگری  گروه های  برخی  دسترسی  آن  در  که  است 

1.  Taste�based Discrimination Theory
2.  Gary Becker
3.  Interethnic Attitudes
4.  Becker, (1971).
5.  Institutional Approach
6.  Segmented
7.  Segmented Labor Market Theory
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می دهند  انجام  که  فعالیت هایی  علت  به  کارگران  این  و  می باشد  محدود  بخش ها  برخی 
درون  که  است  ساختاری  از  ناشی  کار  بازار  در  موجود  تبعیض  بنابراین  دارند.  کمی   دستمزد 
گسترده برای توضیح تفکیک  یه به  طور  نهادهای اقتصادی وجود دارد. به عقیده پاالز1 این نظر
کشورهای در  کاربرد آن در  کار ایاالت متحده و انگلیس استفاده شده و  جنسیتی در بازارهای 

آسانی نیست.  آنها به  کار  حال توسعه به دلیل ساختار متفاوت بازار 
اما  پایه گذاری شده  نژادی  تبعیض  اساس  بر  بکر  بر سلیقه«  مبتنی  »تبعیض  یه  نظر گر چه  ا
که تعریف  آن به انواع دیگر تبعیض قابل تعمیم است. ستمپل و نییر2 بر این عقیده اند  مفاهیم 
افراد«  برخی  با  تماس  از  ناشی  شده  درک   مطلوبیت  »عدم  همان  که  بکر  یه  نظر در  تبعیض 
است برای بحث در مورد تبعیض جنسیتی مناسب نیست زیرا مردان و زنان با هم در خانواده 
راستا  این  در  نمی گردد.  ایجاد  مطلوبیت  عدم  کار  محیط  در  آنها  تماس  از  و  می کنند  زندگی 
از  جنسیتی  تبعیض  که  می کنند  عنوان  و  نموده  تعدیل  را  تبعیض  از  بکر  تعریف  کان3  و  بالو 
تطبیق و ترویج »نقش های مناسب اجتماعی« و نه »تمایل به حفظ فاصله ی اجتماعی از یک 
بیان  بکر  تبعیض  یه  نظر خصوص  در  وسابوت5  بیردسال  می شود4.  ایجاد  تبعیض«  مورد  گروه 
هنوز  اجتماعی  سنت های  که  درآمد  کم  جوامع  در  است  ممکن  نظریات،  نوع  این  که  می کنند 

یادی بر رفتار اقتصادی دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد6. تأثیر ز
پدیده  با  مختلف  درجات  و  انحاء  از  نحوی  به  کشورها  همه  در  تقریبا  زنان  که  آنجا  از 
در  پدیده  این  اقتصادی  اثرات  زمینه  در  هستند،  مواجه   کار  بازارهای  در  جنسیتی  تبعیض 
مقاله  مطالعات  این  جمله  از  است.  گرفته  صورت  متعددی  تجربی  مطالعات  اخیر  سال های 
از  کل  میزان درآمد  که  یافته اند  نتیجه دست  این  به  آن محققین  که در  کیوبرس7 است  و  تینیر 
شمال  و  خاورمیانه  منطقه  در  و  درصد   10 اروپا  در  جنسیتی  شکاف های  از  ناشی  رفته  دست 
از  کل  درآمد  میزان  که  می دهند  نشان  مطالعه  این  نتایج  است.  درصد   27  )MENA( یقا  آفر

1.  Palaz, (2002).
2.  Stempel & Neyer, (2019).
3.  Blau and Kahn
4.  Stempel & Neyer, (2019).
5.  Birdsall &Sabot
6.  Palaz, (2002).
7.  Teignier & Cuberes, (2014).
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گوراشویلی1  در  و  ایران 32 درصد است. عسلی  از شکاف های جنسیتی در  رفته ناشی  دست 
تبعیض  بین  که  گرفته اند  نتیجه  گرجستان  کار  بازار  در  دستمزد  مختلف  تبعیض های  بررسی 
اثرات  بررسی  در  تابفر2  و  کووالنکو  دارد.  وجود  منفی  طرفه  دو  علیت  یک  اقتصادی  رشد  و 
که شوک  گرفته اند  پویایی های سیکلی3 بر شکاف جنسیتی پرداخت در ایاالت متحده نتیجه 
اما در میان مدت  افزایش شکاف جنسیتی پرداخت می شود  کوتاه مدت باعث  تکنولوژی در 
این  به  مطالعه ای  در  نییر4  و  ستمپل  یافت.  خواهد  کاهش  توجهی  قابل  به طور  شکاف  این 
در  کووید-19  همه گیری  شوک  نظیر  اقتصادی  نامطلوب  شوک های  که  یافته اند  دست  نتیجه 
اقتصادی خواهند  فعالیت های  برای  کمتری  زنان ضررهای  تبعیض جنسیتی علیه  نبود  صورت 
کنش بانک مرکزی به بحران منجر به افزایش  داشت. عالوه بر این در شرایط وجود تبعیض، وا

کمتر موثر خواهد بود. شکاف جنسیتی دستمزد می گردد و در ایجاد ثبات اقتصادی 
اثبات  گرفته اغلب در صدد  اما مطالعات صورت  در بعد داخلی علیرغم اهمیت موضوع، 
کار ایران و یا ارائه برآوردی از میزان شکاف جنسیتی دستمزد  پدیده تبعیض جنسیتی در بازار 
علیه  تبعیض  ایران  کار  بازار  در  که  است  گرفته  نتیجه  مطالعه ای  در   )1381( کرم  ا بوده اند. 
کشاورز حداد و علویان قوانینی )1391( با محاسبه شکاف جنسیتی دستمزد  زنان وجود دارد. 
و  دارد  ایران وجود  کار  بازار  در  تبعیض جنسیتی دستمزد  که  گرفته اند  نتیجه  تبعیض  از  ناشی 
و  نیا  بیداربخت  25 درصد است.  تا   17 بین  مناطق شهری طی دوره مطالعه  در  میزان شکاف 
که تبعیض جنسیتی دستمزد به  جرجرزاده )1397( در مطالعه ای به این نتیجه دست یافته اند 
یان و طائی )1399( با بررسی تفاوت های  کار ایران وجود دارد. شور میزان چشمگیری در بازار 
تبعیض جنسیتی دستمزد  میزان  که  گرفته اند  نتیجه  ایران  کار  بازار  و مردان در  زنان  دستمزدی 
سیاست  شوک های  تاثیر  مطالعه  در   )1399( پارسا  و  نصراللهی  شحنه،  زارع  است.  درصد   17
اشتغال  شوک ها  این  که  گرفته اند  نتیجه  ایران  کالن  اقتصاد  متغیرهای  بر  تکنولوژی  و  پولی 
افزایش  کار  بازار  نابرابری جنسیتی در  و در نتیجه  افزایش داده  زنان  از اشتغال  را بیش  مردان 

می یابد.

1.  Asali & Gurashvili, (2019).
2.  Kovalenko and Töpfer, (2021).
3.  Cyclical dynamics
4.  Stempel & Neyer, (2021).
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2. مدل نظری

کینزی جدید بسته   )DSGE( مدل نظری این تحقیق یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
، بنگاه و مقام پولی می باشد. این مدل با اتکاء بر مطالعه ستمپل  متشکل از سه بخش خانوار
فروض  کینزی جدید،  این مدل همانند سایر مدل های  در  است.  )2019( طراحی شده  نییر1  و 
از  یک  هر  تشریح  به  ادامه  در  است.  شده  لحاظ  قیمت ها  چسبندگی  و  ناقص  رقابت  بازار 

بخش های مدل پرداخته می شود.

2-1. خانوارها

از  یک  هر  که  دارد  وجود  همانند  خانوارهای  از  زنجیره  یک  اقتصاد  در  که  می شود  فرض 
دو  که  می شود  فرض  همچنین  است.  شده  تشکیل   )G=F,M( مرد  و  زن  عامل  دو  از  خانوارها 
کار خانگی بدون دستمزد  کار با دستمزد و هم در  کار خود را هم در بازار  عامل زن و مرد نیروی 
کار  کار هر یک از عامل های زن و مرد در بازار  کردن عرضه نیروی  عرضه می کنند. برای لحاظ 
یسک گریزی نسبی  کار خانگی بدون دستمزد از یک تابع مطلوبیت توانی با ر با دستمزد و در 

ثابت )CRRA( 2 به صورت زیر استفاده می شود. 
b b

bC L Lt F,t M,tUt

−σ− − 
 
 
 =

−σ

11 1
2 2

1

 )1(

 ، tC شاخص مصرف ترکیبی خانوار کشش جانشینی بین دوره ای مصرف، σ عکس  که در آن 
≥b اهمیت نسبی مصرف و فراغت برای خانوار  ≤0 1 G,tL فراغت عامل G در زمان t  و پارامتر  

کل  انتظاری  مطلوبیت  فعلی  ارزش  کردن  کثر  حدا دنبال  به  نمونه  خانوار  می دهند.  نشان  را 
دوره زندگی خود می باشد. 

k
t t k

k
E U

∞

+
=

 θ  
∑

0

 )2(

زمانی  محدودیت  با  نمونه  خانوار  است.  مصرف کننده  ذهنی  تنزیل  نرخ   < θ ≤0 1 آن  در  که 
برای هر یک از عامل ها به صورت رابطه )3( مواجه است. 

1.  Stempel & Neyer, (2019). 
2.  Constant Relative Risk Aversion
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F,t F,t F,tN V L+ + =1  )3(

M,t M,t M,tN V L+ + =1  )4(
نشان  را  دستمزد  بدون  خانگی  کار  زمان   G,tV و  دستمزد  با  کار  بازار  در  کار  زمان   G,tN که 

می دهند. 
، همانند شاخص به کار رفته در مطالعه بن حبیب و دیگران1  شاخص مصرف ترکیبی خانوار

)1991( به صورت زیر تعریف می شود: 
N V

t t tC C ( )C≡ γ + − γ1  )5(
خانگی  کاالهای  مصرف  شاخص   V

tC و  بازاری  کاالهای  مصرف  شاخص   N
tC آن در  که 

را  خانوار  توسط  خانگی  کاالهای  یا  بازاری  کاالی  مصرف  ترجیح   ≤ γ ≤0 1 پارامتر  می باشند. 
( از  ε >1 کشش جانشینی ثابت ) کاالی بازاری یک تابع با  مشخص می کند. شاخص مصرف 

که به شکل زیر تعریف می شود:  است  [ ]i ,∈ 01 کاالهای موجود در بازار   همه 

N N
t i,tC C di

ε
ε− ε−
ε

 
 ≡  ∫

1 11

0

 )6(

گرفته  می شود:  کاالهای خانگی توسط خانوار به صورت زیر در نظر  تابع تولید 
V
t F,t M,tC V V−β −β= +1 1

 )7(
> است.  β <0 1 که در آن 

مواجه  زیر  به صورت  بودجه  اسمی  قید  با  کثرسازی مطلوبیت خود  برای حدا نمونه  خانوار 
می گردد:

N
i,t i,t t t t F,t F,t M,t M,t tP C di Q B B W N W N D−+ ≤ + + +∫

1

10  )8(

میزان   tB  ،) t
t

Q = 
R
1

( قرضه  اوراق  قیمت   tQ ام،   i بازاری  کاالی  قیمت   i,tP آن  در  که 
است.  بنگاه ها  مالکیت  از  حاصل  سهام  سود   tD و  عامل  اسمی  دستمزد   G,tW قرضه،  اوراق 
بهینه  تقاضای  بازاری،  کاالهای  مصرف  از  شده  داده  سطح  هر  برای  مخارج  حداقل سازی  از 

که به صورت زیر است:  i ام به دست می آید  کاالی  خانوار برای 

1.  Benhabib et al., (1991).
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i,tN N
i,t t

t

P
C C

P

−ε
 

=  
 

 )9(
کل است.   ) شاخص قیمت  )t i,tP P di −ε−ε≡ ∫

1
1 11
0

که در آن 
با استفاده از روابط )8( و )9( قید بودجه خانوار به صورت زیر بازنویسی می شود:

N
t t t t t F,t F,t M,t M,t tP C Q B B W N W N D−+ ≤ + + +1  )10(

داده  سهام  سود  و  قرضه  اوراق  قیمت  کاالها،  قیمت   دستمزدها،  اینکه  فرض  با  نمونه  خانوار 
بودجه   قید  به  توجه  با  را  خود  زندگی  دوره  کل  انتظاری  مطلوبیت  فعلی  ارزش  هستند،  شده 

 : کثر سازی عبارتند از کثر می کند. شرایط بهینه مرتبه اول حاصل از این حدا اسمی حدا

G,t
G,t

t

W
( )( )V

P
−βγ = − γ −β1 1  )11(

G,tt

G,t t

WCb
b L P

−
=

γ
1
2  )12(

N

N

C ,t
t t

tC ,t

( b) ( b)( ) ( )( )b
F,t M,tt

t
t F,t M,t t

U
Q E

U

L LC
E

C L L

+

+

− −
−σ −σ−σ −

+ ++

+

 
= θ = 

Π  
 

     θ      Π      

1

1

1 11 11 1 2 2
1 11

1

1

1

  )13(

t را نشان می دهد.  +1 t تورم در دوره
t

t

P
P
+

+Π ≡ 1
1 که 

2-2. بنگاه ها

اقتصاد وجود  در   [ ]i ,∈ 01 با  اندیس گذاری شده  بنگاه های  از  زنجیره1  که یک  فرض می شود 
در  را  آن  و  تولید  متمایز  کاالی  یک  بنگاه  هر  می کنند.  استفاده  همانند  تکنولوژی  از  که  دارد 
بنگاه ها  تنظیم قیمت  این، فرض می شود  بر  انحصاری عرضه می کند. عالوه  رقابت  بازار  یک 

کالو صورت می گیرد. مطابق با مدل قیمت گذاری مبهوت 
گرفته می شود:  i ام را به صورت زیر در نظر  تابع تولید بنگاه نمونه 

i,t t i,F,t i,M,tY A (N N )−α −α= +1 1  )14(

1.  Continuum
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به   AR( )1 فرآیند  از یک  و  را نشان می دهد  کل عوامل  بهره وری   tA و   < α <0 1 آن  در  که 
شکل زیر پیروی می کند:

a
t a t ta a −= ρ + ε1   )15(

 
a
tε که با ] تداوم یک شوک برون زای تکنولوژی  )a ,ρ ∈ 01 t است. پارامتر  ta log(A )≡ که در آن 

مشخص شده است، را نشان می دهد.
فرآیند  در  بنگاه ها  می شودکه  فرض  بکر  گری  سلیقه«  بر  مبتنی  »تبعیض  یه  نظر اساس  بر   
ینه ی حقیقی  که این موضوع در تابع هز کارگران زن ترجیح می دهند  کارگران مرد را به  استخدام، 

بنگاه به صورت زیر منعکس می شود: 

i,t i,F,t i,M,t F,t i,F,t M,t i,M,t F i,F,tTC (N , N ) w N w N d N= + +  )16(

در  است.  حقیقی1  تبعیض  عامل   Fd ≥0 و   ) G,t
G;t

t

W
w

P
≡ (  G عامل  حقیقی  دستمزد   G,tw که

ینه های  ک شده را نشان می دهند نه هز ینه های ادرا Fd هز ینه های مرتبط با عامل رابطه )16( هز
تغییر  بنگاه ها  بهینه   قیمت گذاری  رفتار  اسمی2  ناپذیری های  انعطاف  وجود  فرض  با  پولی. 
دهد  تغییر  را  قیمت  بود  قادر  که  زمانی  آخرین  از  مستقل  بنگاه   هر  شرایط  این  در  می یابد. 
( در هر دوره تغییر دهد. بنابراین، بنگاه ها با در نظر  −Λ1 را با احتمال ) می تواند قیمت خود 
ارزش  دهند،  تغییر  بعد  دوره های  در  را  خود  قیمت  نباشند  قادر  است  ممکن  که  اینکه  گرفتن 
کثر می کنند: فعلی سود انتظاری خود را نسبت به محدودیت های تقاضای متوالی خانوار حدا

i ,t

i, tk
t t ,t k i,t k|t i,t k|tP k t k

P
max E Q Y TC(Y )

P

∞

+ + +
= +

  
Λ −  

  
∑

0

 )17(

i,t N
i,t k|t t k

t k

P
Y C

P

−ε

+ +
+

 
=  
    )18(

برای   t+k دوره  در  تولید   i,t+k tY و  )13( رابطه  در  شده  تعیین  تصادفی  تنزیل  عامل   t,t+kQ که 
این  از  حاصل  بهینه ی  شرایط  می کند.  تعدیل   t دوره ی  در  را  خود  قیمت  که  است  بنگاهی 

کثر سازی سود به صورت رابطه )19( است: حدا

1.  Real Discrimination Factor
2.  Nominal Rigidities
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i,tk
t t ,t k i,t k|t i,t k|t

k t k

P
E Q Y mc(Y )

P

∞

+ + +
= +

  
Λ −µ =  

  
∑

0
0  )19(

رقابت  از  حاصل  نهایی  ینه های  هز بر  بها1  اضافه  یک  صورت  به   ε
µ ≡

ε −1 آن  در  که 
 )19( معادله  اساس  بر  است.  حقیقی  نهایی  ینه های  هز  tmc و  می شود  تعریف  انحصاری 
که تمامی بنگاه ها  باشد، به این معنی   = Λ 0 گر  رفتار قیمت گذاری بهینه بنگاه شکل می گیرد. ا

کنند در این صورت خواهیم داشت: بتوانند قیمت خود را در هر دوره بازتنظیم 

i,t t tP mc P= µ   )20(

ینه   i,M,tN بنگاه هز i,F,tN و کار زنان و مردان  از دو نهاده  به منظور تعیین مقدار استفاده بهینه  
حداقل    )14( معادله  در  شده  داده   i,tY تولید  سطح  هر  برای  را   )16( رابطه  در  شده  داده  کل 

می کند. از حل این مسئله شرط بهینه زیر به دست می آید :

t i,M,t i,M,t M,t

i,F,t F,t Ft i,F,t

( )A N N w
N w d( )A N

−α−α

−α

−α  
= =  +−α  

1
1

 )21(

ینه های  هز نسبت  با  را  زنان  و  مردان  کار  نسبی  نهایی  بهره وری  بنگاه ها  شرط،  این  اساس  بر 
ینه   هز  )21( و  روابط )14(،   )16(  از  استفاده  با  قرار می دهند.  برابر  متناظرشان  ک شده(  )ادرا

i به صورت زیر استخراج می شود:  نهایی حقیقی بنگاه  

i,t M,t
i,t M,t F,t F

t F,t F
M,t

F,t F

Y w
mc w (w d )

A w dw
w d

α
−α α−α −α

−α
α

 
      = + +      −α +      

+   +  

11 1
1 1 1

1
1 1

1
1

 )22(

که  قیمت بهینه  هر بنگاه  *
tP  را ) 

*
* t
t

t

P
p

P
= با استفاده از نتایج فوق می توان قیمت نسبی بهینه 

زیر  روابط  آورد )در  به دست  زیر  کند( به صورت  بهینه سازی مجدد قیمت   t می تواند در دوره 
i حذف شده است( : به دلیل تشابه بنگاه ها اندیس 

, t*
t

,t

x
p

x

εα
+
−α = µ

1 11

2

 )23(
که در آن: 

1.  Markup
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( b) ( b)( ) ( )( )b
,t t F,t M,t t t t t ,tx C L L Y mc E [ x ]

− − ε
−σ −σ−σ − −α

+ +≡ + Λθ Π
1 11 11 1 2 2 1

1 1 1 1

( b) ( b)( ) ( )( )b
,t t F,t M,t t t t ,tx C L L Y E [ x ]

− −
−σ −σ−σ − ε−

+ +≡ + Λθ Π
1 11 11 1 12 2

2 1 2 1

به شکل  کل  پویایی های قیمت   ( )t i,tP P di −ε−ε≡ ∫
1

1 11
0

رابطه  به  با توجه  و    > Λ 0 بر اساس فرض 
زیر به دست می آید :

*
t

t

( )p ( )−ε −ε= − Λ + Λ
Π

1 111 1  )24(

تعیین  بهینه  قیمت  سطح  در  را  خود  قیمت  بنگاه ها   از   ) −Λ1 ( نسبت  باال  رابطه  به  توجه  با 
برابر  را  خود  قیمت   بنگاه ها  از   Λ نسبت  که  حالی  در  می کنند،  تنظیم   )23( رابطه  در  شده 
قیمت دوره  قبلی نگه می دارند. میانگین وزنی هر دو قیمت، سطح قیمت در دوره ی t را تعیین 

می کند. 

مقام پولی

به پیروی از مقاالت بیات، بهرامی و محمدی )1396( و رفیعی، امامی و غفاری )1398( فرض 
واقع اصلی ترین  که در  را  تورم  تنها هدف گذاری  ایران  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  می شود 
هدف سیاست های پولی است را دنبال می کند و برای این منظور در هدایت سیاست پولی از 

قاعده   تیلور به فرم زیر پیروی می کند:
t t ti π= ρ + φ π + ν  )25(

سیاست  شوک   tν و   t tlog( )π ≡ Π  ، log( )ρ ≡ − θ اسمی،  بهره  نرخ   t
t

i log( )
Q

≡
1 آن  در  که 

)AR به فرم زیر پیروی می کند:  )1 که از یک فرآیند پولی است 
t t t

ν
ν −ν = ρ ν + ε1  )26(

 >πφ 1 که  می کنیم  فرض  همچنین  است.  نرمال  یع  توز با  شوک  یک   t
νε و   [ ),ρ∈ 01 آن  در  که 

یم:  است. عالوه بر این، مطابق معادله فیشر دار
t t ti r E[ ]+= + π 1  )27(

tr نرخ بهره حقیقی است.  که در آن 
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تسویه  بازار 

که: لت بر این دارد  گرفته شده شامل سه بازار است. تسویه  بازار اوراق قرضه دال مدل در نظر 
tB =0  )28(

که:  کار زمانی تسویه می شود   بازار 
F,t i,F,t M,t i,M,tN N di , N N di= =∫ ∫

1 1

0 0  )29(
کاال به صورت زیر است: شرط تسویه  بازار 

N
t tY C=  )30(

که به صورت زیر تعریف می شود: کل است  tY تولید  که در آن 

t i,tY Y di

ε
ε− ε−
ε

 
 =  ∫

1 11

0

 )31(

3. تجزیه و تحلیل تجربی مدل

وجود  عدم  و  وجود  حالت  دو  در  پولی  مقام  و  بنگاه   ، خانوار بخش  سه  به  مربوط  معادالت 
می دهند.  تشکیل  غیر خطی  معادالت  دستگاه  یک  هم  روی  کار  بازار  در  جنسیتی  تبعیض 
و  دستگاه  این  پارامترها  مقادیر  تعیین  مستلزم  اول  مرحله  در  مدل  تجربی  تحلیل  و  یه  تجز
است.  شده  استفاده  داینر1  نرم افزار  از  دستگاه  حل  برای  تحقیق  این  در  است.  آن  حل  سپس 
و  یک  تئور گشتاورهای  یکنواخت2،  وضعیت  در  متغیرها  مقادیر  معادالت،  دستگاه  حل  از 
دو  در  تکنولوژی  شوک  و  پولی  سیاست  شوک   برابر  در  مدل  متغیرهای  آنی  عکس العمل  توابع 

کار استخراج شده است.   وضعیت وجود و عدم وجود تبعیض جنسیتی در بازار 

3-1. تعیین مقادیر پارامترها3 

روش  از  استفاده  با  پارامترها  مقادیر  تعیین  تحقیق  این  در  مدل  محاسباتی  ویژگی  به  توجه  با 
اساس  بر  پارامترها  برخی  به  مربوط  مقادیر  اساس،  این  بر  است.  گرفته  صورت  مقداردهی4 
 ) b ( خانوار  مطلوبیت  تابع  در  مصرف  نسبی  اهمیت  پارامتر  دو  مقادیر  و  پیشین  مطالعات 

1.  Dynare
2.  Steady State
3.  Parameterization
4.  Calibration
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آمارگیری  طرح  داده های  اساس  بر  مدل  معادالت  حل  بوسیله   ) Fd ( حقیقی  تبعیض  عامل  و 
مقادیر   )1( درجدول  شده اند.  استخراج   1387-1398 دوره  طی  ایران  آمار  مرکز  وقت  گذران 

آمده است. تعیین  شده برای هر یک از پارامترها 

جدول 1- مقادیر تعیین شده برای پارامترهای مدل

منبعمقدارعنوانپارامتر
σکشش جانشینی بین دوره ای مصرف امیری)1394(1/571عکس 

θکننده جعفری صمیمی و 0/985نرخ تنزیل ذهنی مصرف 
همکاران)1396(

γکل خانوار کاالهای بازاری در شاخص مصرف  خاوری نژاد )1392(0/774سهم 
εکاالهای بازاری متوسلی و همکاران )1389(4/33کشش جانشینی مصرف 
βکشاورز )1398(0/51کشش جانشینی جزئی عامل در تابع تولید خانوار

αمتوسلی و همکاران )1389(0/412کشش جانشینی جزئی عامل در تابع تولید بنگاه
Λکالو کشاورز )1398(0/57چسبندگی قیمت 

aρبیات و همکاران )1396(0/89تداوم شوک برون زای تکنولوژی

πφانتخابی1/51اهمیت تورم در قاعده تیلور

υρانتخابی0/55تداوم شوک برون زای سیاست پولی

Fd)محاسبات تحقیق1/238 و0عامل تبعیض حقیقی)در شرایط تبعیض و عدم تبعیض

bمحاسبات تحقیق0/3262اهمیت نسبی مصرف در تابع مطلوبیت خانوار

منبع: مطالعات پیشین و محاسبات تحقیق

3-2. نتایج مدل
3-2-1. مقایسه گشتاورهای تئوریک و گشتاورهای تجربی

اصلی  متغیرهای  تجربی  گشتاورهای  و  یک  تئور گشتاورهای  به  مربوط  نتایج   )2( جدول  در 
داده های  از  متغیرها  تجربی  گشتاورهای  محاسبه  برای  است.  آمده  تورم  و  تولید  یعنی  تحقیق 
فصلی دوره زمانی1398:4-1387:1 به قیمت  ثابت سال 1390 )پس از تعدیل فصلی( منتشر شده 
یک  تئور گشتاورهای  استفاده شده است. مقایسه  ایران  مرکزی جمهوری اسالمی  بانک  توسط 
است. واقعی  دنیای  شبیه سازی  در  مدل  مناسب  نسبتا  عملکرد  بیانگر  تجربی  گشتاورهای  و 
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گشتاورهای تجربی گشتاورهای تئوریک و  جدول 2- مقایسه 

نام متغیر

انحراف معیارمیانگین

داده های 

شبیه سازی شده
داده های واقعی

داده های 

شبیه سازی شده
داده های واقعی

کاالهای بازاری 0/522110/01690/04تولید/ مصرف 

11/050/00670/0349تورم

منبع: محاسبات تحقیق

3-2-2. اثرات تبعیض جنسیتی در وضعیت یکنواخت 

وجود  عدم  و   ) Fd >0( تبعیض  وجود  شرایط  در  مدل  حل  از  حاصل  نتایج   )3( جدول  در 
کار آمده است.  ( در بازار  Fd تبعیض )0=

جدول 3- مقادیر متغیرها در وضعیت یکنواخت 

) Fd وجود تبعیض )0<  ) Fd عدم وجود تبعیض )0 = نماد نام متغیر

0/522 0/675 Y تولید

0/493 0/595 C کل مصرف 

0/522 0/675
N

C کاالهای بازاری مصرف 

0/390 0/322
V

C کاالهای خانگی مصرف 

0/709 0/968 FW دستمزد حقیقی زنان

0/863 0/968 MW دستمزد حقیقی مردان

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

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

0/043 0/024 FV کارهای خانگی کار زنان در  زمان 

0/029 0/024 MV کارهای خانگی کار مردان در  زمان 

0/928 0/819 FL زمان فراغت زنان

0/762 0/819 ML زمان فراغت مردان
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) Fd وجود تبعیض )0<  ) Fd عدم وجود تبعیض )0 = نماد نام متغیر

1/69 1/638 L مجموع زمان فراغت زنان و مردان

-2/136 -2/084 U مطلوبیت2

منبع: محاسبات تحقیق

بنگاه  منظر  از  کار  بازار  در  جنسیتی  تبعیض  وجود  شرایط  در  که  آنجا  از  نتایج  اساس  بر 
برای  تقاضا  لذا،  دارد  مرد  کار  نیروی  به  نسبت  بیشتری  ینه حقیقی  هز زن  کار  نیروی  استخدام 
کار خانگی بدون دستمزد  کار مرد است. در نتیجه زنان بیشتر در  کمتر از نیروی  کار زن  نیروی 
و  زنان  کار  نیروی  غیربهینه  تخصیص  این  می باشند.  مشغول  دستمزد  با  کار  بازار  در  کمتر  و 
در  مردان  و  زنان  تولید، مصرف، دستمزد  متغیرهای  مقدار  باعث شده است  در مجموع  مردان 

گردد.  کمتر  مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض 
نشان  تبعیض  وجود  شرایط  در  مردان  و  زنان  دستمزد  متغیرهای  مربوط  مقادیر  مالحظه 
کاهش یافته است  آنها نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض  گر چه دستمزد هر دو  که ا می دهد 
است.  شده  حاصل  دستمزد  جنسیتی  شکاف  لذا  و  بوده  بیشتر  بسیار  زنان  دستمزد  کاهش  اما 
ایران  کار  بازار  در  تبعیض  از  ناشی  حقیقی  دستمزد  جنسیتی  شکاف  مقدار  نتایج،  اساس  بر 
یان  که با نتایج به دست آمده در مطالعات حداد و قوانینی )1391( و شور 17/84 درصد است 

و طائی )1399( نسبتا مطابقت دارد. 
و  اشتغال  به  برابر  زمان  تخصیص  و  جنسیتی  تبعیض  رفع  صورت  در  نتایج،  اساس  بر 
 ، فعالیت های مرتبط با مزد از سوی زنان و مردان به میزان 3 ساعت و 47 دقیقه در شبانه روز
با  افزایش خواهد یافت1. این نتیجه تا حدودی  ایران 29 درصد  مقدار تولید ناخالص داخلی 

کیوبرس2 مطابقت دارد. یافته های مطالعه تینیر و 
کاراست  نا فراغت  مصرف-  تصمیم  تبعیض  وجود  شرایط  در  نتایج،  اساس  بر  همچنین   
مجموع  و  پایین تر  خانوارها  مصرف  تبعیض  وجود  عدم  شرایط  با  مقایسه  در  که  معنی  بدین 
در  خانوارها  رفاه  میزان  که  است  شده  باعث  کارایی  نا این  است.  تر  باال مردان  و  زنان  فراغت 

کمتر باشد.  مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض 

گذران وقت مرکز آمار ایران  طی دوره زمانی 1398-1384 به طور میانگین زمان اختصاص  1. بر اساس نتایج طرح آمار گیری 
یافته از سوی زنان و مردان به »اشتغال و فعالیت های مرتبط با مزد« در 24 ساعت شبانه روز به ترتیب 0/69 و 5 ساعت است.
2.  Teignier & Cuberes, (2014).
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3-2-3. اثرات پویای تبعیض جنسیتی

برابر  در  مدل  متغیرهای  پویای  رفتار  بر  کار  بازار  در  جنسیتی  تبعیض  اثرات  قسمت  این  در 
شوک های سیاست پولی و تکنولوژی مورد بررسی قرار می گیرد. 

شوک سیاست پولی انبساطی

پولی  سیاست  درصدی  یک  شوک  برابر  در  مدل  متغیرهای  آنی  عکس العمل  توابع   )1( نمودار 
کار را نشان می دهد. بر اساس  انبساطی در شرایط وجود و عدم وجود تبعیض جنسیتی در بازار 
زنان  دستمزد  افزایش  بر  کمتری  اثر  پولی  سیاست  شوک  تبعیض،  وجود  شرایط  در  نمودار  این 
شوک  انتقال  تبعیض،  وجود  شرایط  در  دیگر  عبارت  به  دارد.  تورم  و  مصرف  تولید،  مردان،  و 
شرایط  با  مقایسه  در  تورم  و  مصرف  تولید،  مردان،  و  زنان  دستمزد  متغیرهای  به  پولی  سیاست 
انبساطی،  پولی  سیاست  شوک  شرایط  این  در  همچنین  است.  ضعیف تر  تبعیض  وجود  عدم 

شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد.

نمودار 1- توابع عکس العمل آنی متغیرها نسبت به شوک سیاست پولی انبساطی 1

منبع: نتایج تحقیق

1.  در هریک از شکل ها متغیر با اندیس )d( بیانگر انحراف از وضعیت یکنواخت متغیر در شرایط تبعیض، متغیر با اندیس 
مقادیر  بین  اختالف  بیانگر   )gap( اندیس  و  تبعیض  عدم  شرایط  در  متغیر  یکنواخت  وضعیت  از  انحراف  بیانگر   )nd(

متغیر در شرایط تبعیض و عدم تبعیض را نشان می دهد.
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شوک تکنولوژی

نمودار )2( توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل در برابر شوک مثبت یک درصدی تکنولوژی 
این  اساس  بر  می دهد.  نشان  را  کار  بازار  در  جنسیتی  تبعیض  وجود  عدم  و  وجود  شرایط  در 
و  زنان  دستمزد  متغیرهای  افزایش  تکنولوژی  شوک  اثر  در  تبعیض،  وجود  شرایط  در  نمودار 
بیشتر  تورم  کاهش  و  کمتر  تبعیض  وجود  عدم  شرایط  با  مقایسه  در  مصرف  و  تولید  مردان، 
متغیرهای  بر  تکنولوژی  شوک  اثر گذاری  تبعیض،  وجود  شرایط  در  دیگر  عبارت  به  است. 
تکنولوژی  مثبت  شوک  شرایط،  این  در  همچنین  است.  برخوردار  کمتری  کارایی  از  اقتصاد 

شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد. 

نمودار 2-  توابع عکس العمل آنی متغیرها نسبت به شوک تکنولوژی

منبع: نتایج تحقیق

خالصه و نتیجه گیری

، نقش مخرب این  کار گاهی از عواقب اقتصادی تبعیض جنسیتی در بازار  که اطالع و آ از آنجا 
پدیده را نمایان تر و مواجهه با آن را ضروری  تر می سازد، در این مطالعه سعی شد اثرات اقتصاد 
پویای  عمومی  تعادل  مدل  رویکرد  از  بهره گیری  با  ایران  کار  بازار  در  جنسیتی  تبعیض  کالن 
اساس  بر  کینزی جدید  استاندارد  منظور یک مدل  این  برای  گردد.  تبیین   )DSGE( تصادفی 
شد. حل  و  دهی(  )مقدار  کالیبره   1387-1398 دوره  طی  ایران  اقتصاد  اطالعات  و  داده ها 
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ایران،  کار  بازار  اثر وجود تبعیض جنسیتی در  که در  از حل مدل نشان داد  نتایج حاصل 
کاهش دستمزد هر دو عامل زن و مرد  کارا بوده و این امر  کار بین زنان و مردان نا تخصیص زمان 

و بروز شکاف جنسیتی دستمزد به میزان 18 درصد را در پی داشته است.
که  کار همچنین باعث شده است  کارایی در تخصیص زمان بین زنان و مردان در بازار   نا
به شرایط عدم  رفاه خانوارها نسبت  و  تولید، مصرف  در وضعیت یکنواخت مقادیر متغیرهای 
در  زنان  علیه  بر  جنسیتی  تبعیض  رفع  صورت  در  نتایج،  اساس  بر  باشد.  کمتر  تبعیض  وجود 

کشور را به میزان 29 درصد افزایش داد.  کار ایران می توان تولید ناخالص داخلی این  بازار 
شرایط  در  انبساطی   پولی  سیاست  شوک  برابر  در  متغیرها  آنی  عکس العمل  توابع  مقایسه 
مردان،  و  زنان  دستمزد  که  داد  نشان  ایران  کار  بازار  در  جنسیتی  تبعیض  وجود  عدم  و  وجود 
انتقال  معنی  به  این  که  می یابند  کمتری  افزایش  تبعیض  شرایط  در  تورم  و  مصرف  تولید، 
کارایی  از  پولی  سیاست  تبعیض  شرایط  در  بنابراین  متغیرهاست.  این  به  شوک  اثر  ضعیف تر 
کمتری برخوردار است و لذا دستیابی به اهداف تعیین شده برای مقامات پولی دشوارتر است. 
و  وجود  شرایط  در  تکنولوژی  مثبت  شوک  برابر  در  متغیرها  آنی  عکس العمل  توابع  مقایسه 
که در شرایط تبعیض افزایش دستمزد  کار ایران نشان داد  عدم وجود تبعیض جنسیتی در بازار 
بیشتر  تورم  کاهش  و  کمتر  تبعیض  عدم  شرایط  با  مقایسه  در  مصرف  و  تولید  مردان،  و  زنان 

است. 
منفی  اثرات  کاهش  جهت  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران  که  می شود  پیشنهاد  نتایج  توجه  با 

کار ایران، راه کارهای زیر را مد نظر قرار دهند: اقتصادی تبعیض جنسیتی در بازار 
وضع قوانین ضد تبعیض جنسیتی در استخدام، ارتقاء و دستمزد.. 1
افزایش . 2 و  جنسیتی  کلیشه های  ترویج  از  جلوگیری  در  فرهنگی  دستگاه های  فعال  شرکت 

گاهی نسبت به فوائد اقتصادی- اجتماعی رفع تبعیض جنسیتی. آ
کارفرمایان در . 3 کار و تحت پیگرد قرار دادن  ایجاد دستگاه های نظارتی جهت پایش بازار 

یافتن شواهد تبعیض جنسیتی. صورت 
آنها . 4 کارگری خاص زنان برای افزایش قدرت چانه زنی  تسهیل ایجاد نهادها و تشکل های 

. کار در بازار 
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