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 چکيده
اهدافی است کهه   وجزیابی به رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی و رفاه عمومی همواره  دست
شناسایی عواملی کهه رسهندن بهه     ،در مطالعات اقتصادی ؛اند آن در پیهای مختلف جهان  دولت

دربهار  آن  دانان اقتصاد برانگنزی که ال بحثؤکند نقش بسزایی دارد. س را تسهنل می این اهداف
 موجب ن پرداخته شده این است که آیا نابرابری جنسنتیداو در این مطالعه ب دارندنظر  اختالف

و مهه    یعهامل جنسنت در اقتصهاد کهالن    ةآیا مسئلشود؟ و  می توسعة اقتصادیکاهش رشد و 
عهد جسهمانی، روانهی و    در سهه ب  زن و مهرد   دو جهن   کشورهاسهت؟   ةو توسهع اثرگذار بر رشد 

موجهودات زنهده    ةهمه  ازاز نظر توان بدنی، جن  مذکر  دارند. احتمالی استعداد وجه تمایزهای
 از ایهن فریهنه کهه زنهان و مهردان در      ،، در ایهن مطالعهه  هها  در مورد سایر توانهایی  .تر است قوی

ابعاد  نخست ،در این مطالعه .ندارند استفاده شدمعناداری  ختالفاو روانی  هوشیهای  توانمندی
تبعنض جنسنتی در اسهتخدا  و   شامل تبعنض جنسنتی در آموزش، ه مختلف تبعنض جنسنتی

بنن رشد اقتصادی و تبعنض جنسهنتی   ةرابط ،سپ  شد.بررسی  ه دستمزد تبعنض جنسنتی در
بهرای  ترکنبهی  ههای    هداداقتصادسهنجی   مطالعهه در قالهب مهدل    آزمون شد. شواهد تجربی این

های دست آمد. یافته هب 2010 ه  1990 زمانی  در دور OECDکشور منتخب  26ای شامل  نمونه
و اثهر منفهی   دسهتمزد   تبعهنض جنسهنتی در آمهوزش و در   آن است که حاکی از  حایر ةمطالع

 .گذارد میبر رشد اقتصادی اثر غنرخطی )از نوع مقعر( تبعنض جنسنتی در استخدا  

 JEL:, O40, J71  C23 بندي  هطبق

، کشورهای سرمایة انسانیرشد اقتصادی،  ،ترکنبیهای  تبعنض جنسنتی، داده :يکليد ناگواژ

OECD. 

                                                           
 021-88001810تلفن:، مسئول  نویسند .1
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 قدمهم

ههای   زیرسهاخت مویهوع   ،های رشد اقتصادی وارد شده که در تحلنل جدید،از جمله مباحث 

در خود بگنجانهد.  تواند  میعات را طنف وسنعی از مویو؛ مویوعی که ستو نهادها 1اجتماعی

زیرسهاخت   دههد  ی عهامالن اقتصهادی را تشه نل مهی    آنچه محهن  اقتصهادی فهرارو   همة به 

ههای   های مختلفی از جمله نظا  حقوقی، سناست جنبه (.1389 رحمانی،) گویند اجتماعی می

ی هها  از زیرسهاخت ههایی   نمونهه  تبعهنض انهواع  اجتمهاعی، اقتصهاد سناسهی و     ةدولتی، سرمای

ی سهان منهابب بهنن     عهد  تخصهن     عبهارت اسهت از:   2تبعهنض  تعریف کلی .است اجتماعی

4ف کالسن و المانایطبق تعر ،علنه زنان 3تبعنض جنسنتی .های مشابه گروه
 ههر بهه   ،(2009) 

 وجهز  یکه همگ ه، سالمت و درآمدی، استخدامیبه ام انات آموزش یدر دسترس یگونه نابرابر

 ةمسهئل  کهه  ،(2000) 5نونف سهگ یه طبهق تعر  ،یتنجنس ضنتبع .شود میگفته ه  اند ارکان رفاه

  نتخصه  :از اسهت   عبهارت  ،کهرده  یر مه  اقتصاد کهالن معرفه  نك متغینخست ت را نجنس

مختلهف   یهها  ن مسهئله در جنبهه  یه اگویهد   مهی سهگننو   .ن زنان و مردانن سان بی رنمنابب غ

منهابب در داخهل    یمسهاو  ب نها یه وزدر مشاغل با درآمد، ت یتنك جنسنجمله در تف  از ،اقتصاد

، یت اجتمهاع ن سان به امنیر نغ ی، دسترسی سان به ام انات آموزشیر نغ یخانواده، دسترس

زنهان   قرارگهرفتن   ضنتبع نیا یینها آثاراز  ؛شود یده مید ،یمال یدر بازارها یتنض جنسنتبع

الت نه، تحصه یه تغذ، ثروت، سالمت و یت اجتماعنتر از مردان به لحاظ موقع نینپا یدر سطح

 -گهذاران اقتصهادی   ی هی از مویهوعات مهورد بحهث سناسهت      ،ههای اخنهر   در سال .استو ... 

بهبهود ویهعنت زنهان در     بهوده اسهت.  رابطة بنن رشد اقتصادی و تبعنض جنسنتی اجتماعی 

 بهوده اسهت.   اروپهایی کشهورهای   توسهعة اقتصهادی   زمهان بها رشهد و     در اروپا ه ها  طی سال

6الگروف
در  یخیتهار  یطوالن  مرتب  در طول باز یها داده یبه بررس ،ای هطالعدر م ،(2003) 

ق یه در اروپها از طر  یتنو جمع یبلندمدت اقتصاد ةتوسعبر اساس نظر الگروف، اروپا پرداخت. 

 یخین تهار نهن یهمن تب  ،است. الگروف شدنی درك یتنجنس یت برابرنبلندمدت ویع یبررس

                                                           
1. social infrastructure 

2. discrimination (inequality) 

3. gender discrimination (gender inequality) 

4. Klasen & Lamanna 

5. seguino 

6. Lagerlöf 
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ههر دو   یت زنان به لحهاظ برابهر  ناد را با بهترشدن ویعت زنان در اروپا، بهترشدن اقتصنویع

 .داند یممرتب  استفاده از ام انات جن  در 

ایهن دو   احتمهالی  وجه تمایزهای باید بهنخست  ،تبعنض جنسنتیدقنق تعریف  ةارائبرای 

 ی جسهمانی و تمایزهها هها   تفهاوت  .کهرد  توجهه  عد جسمانی، روانی و اسهتعداد جن  در سه ب 

ههای   هه  بررسهی  و زن و مهرد   ه  عنننت خارجی دو جهن   زیرا  ،ناپذیر استتردید واقعنتی

تفاوت معنادار بهنن زنهان و مهردان در دیگهر      فقدانوجود یا  بار در .کندعلمی آن را اثبات می

طهر   م ههای گونهاگونی   نظریهه محققهان  و  انجا  شده شناختی فراوانی مطالعات روان ها زمننه

 ایهن مطالعهه از ایهن فریهنه کهه زنهان و مهردان در        دگاننه رنگا .انهد  دهآزمهو  هها را  آن وکرده 

 ،کهه ذکر اسهت   شایان .اند کردهندارند استفاده تفاوت معناداری و روانی  هوشیهای  توانمندی

 شهان  برابهر در رهورت     فقهدان بهه معنهای    ه شده از تبعنض جنسنتی با توجه به تعریف ارائه

جسهمانی در ایهن بحهث مویهوعنت     های  تفاوت ه  نهای ی سا ها و توانایی بودن ویژگی ی سان

بنشهتر از ننهروی کهار مهردان در       اسهتفاد  ،بهه بنهان دیگهر    د.رو مهی نشمار  بهندارد و تبعنض 

 رشد ننست.  تبعنض علنه زنان و بازدارند است نناز بنشتری  میکارهایی که به توانایی جس

ن زنهان و مهردان بها    )بهن  اثرگهذاری تبعهنض جنسهنتی     نحومویوع ارلی این مطالعه 

 ایهن اسهت کهه    این مطالعه مبتنهی بهر    ةفرین .استبر رشد اقتصادی  های ی سان( توانایی

تهثثنر منفهی     OECDةتبعنض جنسنتی علنه زنان بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالع

تبنهنن تبعهنض جنسهنتی    بهرای  ههایی   شاخ نخست  ،بررسی این فرینهبرای . گذارد می

در معهادالت رشهد بهه    هها   اثرگذاری هر یك از ایهن شهاخ    ،. سپ دشتعریف و محاسبه 

که باعهت تمهایز آن از   دارد فردی  های منحصربه حایر ویژگی ةمطالعتف نك سنجنده شد. 

کهه   یتوان به موارد این مطالعه می ةمالحظ  درخورهای  د. از ویژگیشو میپنشنن مطالعات 

)آمهوزش،   عهد عهه تبعهنض جنسهنتی در سهه ب     ، در ایهن مطال اوالً کهرد: اشاره آید  در پی می

یهك یها دو   فقه    پنشنن در حالی که در مطالعات ؛ه استشدبررسی  استخدا  و دستمزد(

گنری تبعنض  حایر برای اندازه ة، در مطالعثانناً ؛تبعنض جنسنتی بررسی شده استاز عد ب 

  از ن هات مببهت ایهن شهاخ     .است جنسنتی در دستمزد یك شاخ  جدید معرفی شده

 .کرداشاره  وری ی سان ننز  هبرای سنجش بهر سطح تحصنالت آن برایتوان به تعدیل  می
 شود: های بعدی مقاله به رورت زیر دنبال می  بخش
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بها اثهر   مهرتب   ر به بررسی مبانی نظهری و مطالعهات تجربهی    اختصابه  در بخش دو 

معرفهی  ه شهود. بخهش سهو  به     کشورها پرداخته مهی  یتبعنض جنسنتی بر رشد اقتصاد

شهده   کارگرفتهه  ههای بهه   که شامل معرفی شاخ  یافتهتحقنق اختصاص ها و مدل متغنر

سنجش منزان تبعنض جنسنتی کشورها و تصهریح مهدل اسهت. در بخهش مههار        برای

گنهری و   بخهش پایهانی نتنجهه   در شهود و   میارائه و تحلنل حایر  ةشواهد تجربی مطالع

 .شود  یارائه م هاپنشنهاد

 پژوهش ةو پيشينمبانی نظري 

زا  زا و درون های رشد اقتصادی را بهه دو گهروه بهرون    توان مدل می ،بندی کلی در یك دسته

م هانی   زمهانی و بهنن    بهنن   ههای   تفاوت ،تقسن  کرد. در هر دوی این الگوهای رشد اقتصادی

بهه پنشهرفت ت نولهونی نسهبت داده شهده اسهت. اگرمهه پنشهرفت          کشهورها  ةتولند سران

 ةزمانی تولند سهرانه باشهد، بهه ارائه     برای تفاوت بنن ی پذیرفتنیتواند توینح میت نولونی 

قهادر  ربودن دانهش،  یناپهذ  م انی تولند سرانه، به علت ازدحها   توینح مناسبی از تفاوت بنن

که قادر به توینح تفهاوت تولنهد    جدیدیهای  به مدل ،بنابراین، در ادبنات اقتصادی. ننست

برخهی   ،شد. به منظهور رفهب ایهن ننهاز     احساس مینناز شدیدی شد م انی کشورها با ةانسر

ههای   و برخهی بها ت نهه بهر زیرسهاخت      سهرمایة انسهانی  های رشد اقتصادی با ت نه بر  مدل

 پردازند.  یممذکور اجتماعی به تشریح تفاوت 

 ةاز تفاوت تولنهد سهران   زیادیهنوز بخش  سرمایة انسانیاز آنجا که حتی با گنجاندن 

تهدری  بهه    ههای رشهد بهه    اخنر مدل ةطی دو ده ،است  دون توینح باقی ماندهکشورها ب

بهه   یرساخت اجتماعیاند. ز پرداخته «زیرساخت اجتماعی»عنوان با کردن مفهومی  مطر 

، 1رومهر ) شهود  گفتهه مهی   دههد  وی عامالن اقتصهادی را شه ل مهی   رمحن  فرا آنچههمة 

 و زنهان  بهرای  اشهتغال  و تحصنل م اناتا به دسترسی برای برابرای  زمننهایجاد  (.2012

توان  می ،بنان دیگربررسی است. به  درخوریك زیرساخت اجتماعی مه   منزلةمردان به 

آن را بهر  آثار برشمرد و  یهای جنسنتی را زیرساخت اجتماعی نامطلوب یتبعنض یا نابرابر

 .دکرعمل رد اقتصادی کشورها بررسی 

                                                           
1. Romer 
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 کهاهش  یاقتصهاد  رشهد  یتنجنسه  ضنتبعسبب  بهکه  کند یم اننب (2000) 1کالسن

در  اخهتالل ایجهاد   .1: پهذیرد   یمه  رهورت آیهد   که در پی مهی  یطرق به کاهش نیا. یابد یم

از  ها در آمهوزش  جانبی مستقن  تبعنضآثار . 2 ؛تخصن  منابب به علت تبعنض در آموزش

اری بهر  مستقن  از طریهق اثرگهذ  جانبی غنرآثار  .3 ؛موزش نسل بعدکنفنت آ کاهشطریق 

 .5 ؛منابب بهه علهت تبعهنض در اشهتغال     اختالل در تخصن ایجاد  .4؛ متغنرهای جمعنتی

 بهه  یمله  یهها  حسها   نادرست ةمحاسب .6 ؛در منزان دسترسی به ت نولونی اختاللایجاد 

منهزان  تبعنض جنسهنتی بهر   آثار  .7 ؛تبعنض در اشتغالبه دلنل  کار زنان ن ردن  ثبت علت

 .کنفنت بهداشت خانواده افتن ننارتقا از طریق منر کودکان مرگ ومنزان باروری و 

تقسهن   به سه دسته توان  میرا اقتصادی ثر بر رشد ؤابعاد مختلف تبعنض جنسنتی م

تبعهنض  . 3 ؛تبعهنض جنسهنتی در اسهتخدا    . 2 ؛تبعنض جنسهنتی در آمهوزش  . 1 :دکر

 طهور بهه  دان زنهان و مهر  یعنی این ه جنسنتی در دستمزد. تبعنض جنسنتی در آموزش 

کهاهش متوسه    ب موجه . این نهوع تبعهنض   دسترسی ندارندی سان به ام انات آموزشی 

 کند. حذف دختران  د و به عمل رد اقتصاد ردمه وارد میوش میدر جامعه  سرمایة انسانی

آموزش بازدهی  منزانکاهش  موجب ،به رورت جایگزین ،توانا توان و جذ  پسران ک پ ر

: ددار عد اهمنتاثرگذاری منزان تحصنالت زنان از دو ب (. 2009ا، )کالسن و المان شود می

منهزان  شود که  می موجب سترسی دختران و پسران به تحصنالتد تبعنض در شان . 1

گذاری در یك دارایی با  و جامعه از سرمایه باشدبنشتر آموزش دختران از پسران  بازدهی

و در نتنجهه کهاهش    مایة انسهانی سهر در نهایت کاهش  ر خودداری کند کهنشتبازدهی ب

 منهزان کهاهش   تحصهنالت بنشهتر بهرای زنهان باعهث      .2 ؛رشد را به دنبال خواهد داشت

 2زایش سهطح آمهوزش نسهل بعهد خواههد شهد      باروری، کاهش مرگ و منر کودکان و افه 

 .(2011 ،امبراس وبر و )

تبعنض جنسنتی در اسهتخدا  بهه معنهای وجهود شهان  نهابرابر در یهافتن شهغل و         

بهرای رشهد اقتصهادی     جنبهه تبعنض از مند  این نوع ستخدا  برای زنان و مردان است.ا

ایجاد محدودیت در استفاده از استعدادهای خدادادی زنان سبب کهاهش   ،اولمضر است: 

                                                           
1. Klasen  

2. Schober & Winter-Ember 
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در نتنجهه  وری ننهروی کهار و    کاهش بهرهب موجامر گردد. متوس  توانایی ننروی کار می

مسهتقن  تبعهنض جنسهنتی در اسهتخدا      غنر آثار ، ازدو  .دشو کاهش رشد اقتصادی می

 رابهودن  دا ،سهو  . دشهو  میمنجر به کاهش رشد اقتصادی باروری است که  منزانافزایش 

زنان در خانواده است. قهدرت   زنی ون از خانه عامل افزایش قدرت مانهکار و درآمد در بنر

 ؛انهداز  ش منهزان په   زایافه  :گذارد می تثثنرر بر رشد اقتصادی زنی زنان به دالیل زی مانه

و ههای اعتبهاری    بهبهود منهزان اسهتفاده از کهارت     ؛ور ههای بههره   گهذاری  افزایش سهرمایه 

 ةآموزش کودکهان )در نتنجه   ؛بهداشت ةگذاری در زمنن افزایش سرمایه ؛بازپرداخت دیون

تمایهل کمتهری بهه     ،در قناس بها مهردان   ،زنان . مهار ،نسل بعد( سرمایة انسانیافزایش 

سهاالری دارنهد.    ایسهته و عمل در جهت خالف ش کارگماری نزدی ان خود اری و بهفساد اد

 (.2009)کالسن و المانا،  دگذار منفی می اثربر عمل رد اقتصادی  هشد عوامل مطر 

تبعنض جنسنتی در دسهتمزد بهه معنهای دریافهت دسهتمزدهای نهابرابر در مشهاغل        

نان نهابرابری بهنن زنهان و مهردان     های ب ی ی از شاخ  .ی سان برای زنان و مردان است

در حال حایر ی ی از مسائل مهمی اسهت کهه    واختالف جنسنتی دستمزد است  ةمسئل

مسئله در گذشهته   های مدرن مبتنی بر مطالعات جنسنتی بر آن تمرکز دارند. این اقتصاد

در  نفسهه  دستمزد فی ةمسئلنابرابری جنسنتی بوده است.  گران مسائلننز مدنظر پژوهش

شماری از تصهمنمات   بی ةدر دامن ،دارد. همچننن اهمنت اساسی افراد ننن منزان رفاهتع

و  اسهت ثر ؤروری مبا منزان و مسائلی همچون مشارکت در ننروی کار، ازدواج بار افراد در

 .دارد به دنبالات مشمگنری تثثنرزنی افراد در خانواده ننز   هدر توان مان

افهزایش ایهن    کهه  شهود  گفته مهی تی زنان و مردان دریاف دستمزدهای اختالف  ر دربا

منفی زیر را به دنبال خواهد داشت: کاهش منهزان اشهتغال زنهان و افهزایش      آثاراختالف 

 .یافهت خواههد   کاهش مذکورفاکتور  دوثر از ثرشد اقتصادی مت ،باروری. در نتنجه منزان

وری  ش بههره باعهث کهاه   کهار  به علت کاهش پتانسنل ننروی اختالف جنسنتی دستمزد

که دستمزد مورد انتظارشان را دریافت ن نند تمایهل کمتهری بهه    ی هنگام. زنان دشو می

کهاهش   .دگهذار منفهی خواههد    اثر سرمایة انسانیبر  مویوعکار خواهند داشت و همنن 

بهاروری   منزانکاهش مشارکت زنان در ننروی کار و افزایش  موجبدستمزد نسبی زنان 

کهاهش رشهد اقتصهادی     موجهب و  بهد یا مهی کهاهش   یة انسهانی سرما ،شود. در نتنجه می
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مگهونگی اثرگهذاری درآمهد     بهار  در ،همچننن .(1996، 1ع   )گالور و ویلرشود و ب می

رورت گرفته اسهت. در ایهن مطالعهات نشهان     ی بسنارمطالعات زنان بر تصمنمات خانوار 

ند، سهه  بنشهتری   داده شده که اگر مادران حق تخصن  منابب در خانواده را داشته باش

کاهش قهدرت   موجبخواهند داد. تبعنض جنسنتی اختصاص ش به رفاه، سالمت و آموز

نسل بعهد بهه علهت کهاهش      سرمایة انسانیکاهش  ،در نتنجه ،زنی زنان در خانوار و مانه

 .(2011)اس وبر و امبر،  شود  یی به کودکان ممنابب تخصنص

 ةمطالعه  ویهوع م  حهوز در گهذار  تثثنرو شهده   مطالعات شناخته به مرور برخیدر ادامه 

با دو روی رد به بررسی اثر تبعهنض جنسهنتی بهر     (2000) 2والرت. شود پرداخته می حایر

کاهش تولند ناخال  داخلهی سهرانه    موجبحذف کامل زنان از بازار کار  .1 :رشد پرداخت

وت و نابهننگی در تخصن  هوش و ذکها موجب حذف زنان از مشاغل مدیریتی  .2 ؛شود می

بودن سنجش منزان تبعهنض جنسهنتی، در    مش لسبب د. به شو کاهش رشد اقتصادی می

معنار سهنجش   ییزنان به مردان در مقطب ابتدا تحصنالتنسبت  لگاریت این مطالعه متغنر 

 بها روش  ،کشهور رد برای  1989ه  1960 زمانی  در دور ،در این مدلتبعنض انتخا  شد. 

رهورت   4ای حهداقل مربعهات دومرحلهه    و 3ظهاهر نهامرتب    رگرسنون به ،مقطعیهای  داده

  بهنن رشهد و عهد  تبعهنض دسهت یافهت. والرت       محهد   ةگرفت. این مدل به وجود رابط

 .کردروز و تقویت  مشابه نتای  کار پنشنن خود را به ةدر مطالع (2009)

 .نهد اقتصادی پرداخت تبعنض جنسنتی و رشد ةمسئلبه بررسی  (2009) الماناکالسن و 

گونهه نهابرابری جنسهنتی از منظهر      باور ابتدایی نویسندگان بر این مطلب استوار بود که هر

کالسهن و   .دشهو   کاهش رشد اقتصادی کشورها مهی موجب  واست ساز  عدالت و رفاه مش ل

ههای   کشهوری و روش داده  های مقطعهی بهنن   با روش رگرسنون داده شان، طالعهر مدالمانا، 

بهر رشهد    های جنسنتی در آموزش و اسهتخدا   اثرگذاری نابرابریبه بررسی منزان  ترکنبی

گونهه   است کهه ههر  آن حاکی از  شواهد. ندپرداخت 1992ه  1960زمانی   اقتصادی در دور

 .شود یکاهش رشد اقتصادی کشورها مموجب  نابرابری جنسنتی

                                                           
1. Galor & Weil 

2. Esteve-Volart 

3. SUR= Seemingly Unrelated Regression 

4. 2SLS= Two-Stage Least Square 
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کهه   ،محهور  رنعتی رهادرات  به بررسی رشد اقتصادی کشورهای ننمه (2000سگننو )

پرداخهت.   ،دهنهد  ن بخش اعظ  ننروی کار شاغل در بخهش رهادرات را تشه نل مهی    زنا

برای زنان از طریق اثرگذاری مببت بر  نابرابری جنسنتی دستمزد :بوداو این  ةاولن ةفرین

گنهری روی کهل     دارد. برآورد مدل یك بار با متوس اثر مببت رشد اقتصادی  دررادرات 

ساله رورت گرفت. شواهد  پن های  گنری با متوس  و یك بار 1995ه  1975 زمانی  دور

مستقن   ةرابطدهد که رشد تولند ناخال  داخلی با نابرابری جنسنتی دستمزد  نشان می

ی است که اثر منفی نابرابری درآمد را بر یها در تضاد با بررسیسگننو  ةدارد. نتای  مطالع

در مقها  دفهاع از ایهن     دیگهر ای  ( در مطالعه2011) 1اند. سگننو رشد اقتصادی نشان داده

 برآمد. ،بود شدهانتقاد  بسنار از آنکه  ،نتای 

 .نهد سهگننو پرداخت پنشهنن   طالعةبه نقد منخست  ای مطالعهدر  (2011) اس وبر و امبر

ند. در ایهن  انجا  داد تبعنض جنسنتی و رشد اقتصادی ةرابطدربار  جامب  ای مطالعه ،سپ 

نهاس بهر اخهتالف    المللهی قابهل ق   های بهنن  با استفاده از داده سگننو  شد مدل ارائه، مطالعه

مجهدداً  با استفاده از روش متارگرسهنون   1995ه  1975زمانی   در دور جنسنتی دستمزد

مبنهی بهر    بررسی خهود ههنش شهاهدی   در  اس وبر و امبریند نشد. ثشد و نتای  وی تبرآورد 

آن بهود کهه    شواهد حهاکی از ع  ، بر ،ند واقتصادی ننافت اثرگذاری مببت تبعنض بر رشد

 3لهوتز و هم هاران   (،2000) 2فهوربز . دگذار اثر منفی میتبعنض جنسنتی بر رشد اقتصادی 

تبعههنض  ة( ننههز مطالعههاتی در زمننهه1999) 5گههاتیدوالر و  و (2008) 4(، برومنههت2007)

 ةاثرگذاری آن بر رشد اقتصادی کشهورها انجها  دادنهد. نتنجه      جنسنتی در آموزش و نحو

. کالسهن  گذارد میبر رشد اقتصادی اثر منفی تبعنض در تحصنالت که  بوداین ها  نهایی آن

تحصنالت و استخدا  به این نتنجه رسهند   در تبعنض ةبا تمرکز بر دو جنب (2002؛ 2000)

بها   ،(2008) 6. منتراکهانز شهود  مهی کهاهش رشهد اقتصهادی    موجهب  که ههر نهوع تبعهنض    

دو بهنن تبعهنض و رشهد     ةمببهت درجه   ةبهه رابطه   ،(2000سهگننو )  ةالگوبرداری از مطالع

                                                           
1. Seguino  

2. Forbes 

3. Baliamoune-Lutz & McGillivray 

4. Brumnet 

5. Dollar & Gatti 

6  . Mitra-Kahn& Mitra-Kahn 
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 ةکهارگری و ع ه  رابطه   سهاد   اقتصادی در کشورهای وابسته به رادرات کاال بها مههارت   

 1جهدول پنوسهت    ی با ترکنب رادرات کاال با مهارت باال دست یافهت. یدر کشورهامذکور 

در ایهن بخهش   ها   آنمجال طر  بنشتر  ه دهد را نشان میای از این مطالعات تجربی  خالره

 .نستن

اری آن بر رشد گذاثر  تبعنض جنسنتی و نحومویوع فت توان گ بندی می برای جمب

حهاکی  این مطالعات تر نتای  بنش ؛ه استشدمطالعات بررسی برخی اقتصادی کشورها در 

هرمنهد برخهی    د.گهذار  مهی  منفهی  اثهر  تبعنض بر رشد اقتصادی کشورهااست که  آن از

 بههر شههانمطالعاتدر  (2002) 1سههگننو( و بل ههر و 2000) لههه سههگننواز جمپژوهشههگران 

 .اند تثکند کردهاری مببت تبعنض در شرای  خاص بر رشد اقتصادی اثرگذ

 و تصریح مدلمعرفی متغيرها 

 گيري مفهوم تبعيض جنسيتی هاي اندازه  صشاخ .1

تبعهنض   ،هد. البته کهر تهوان بررسهی    عهد مهی  سنتی در اقتصهاد را از منهد ب   تبعنض جن آثار

ولهی در اینجها   ، اجتماعی، سناسی و فرهنگی زیادی به دنبال خواههد داشهت  آثار جنسنتی 

گنهری مفههو     حایر از پن  شهاخ  بهرای انهدازه    ةدر مطالعاقتصادی است. آثار تمرکز بر 

این بخش معرفی خواهد شد. سهپ ،  آغاز در ها  این شاخ  ؛تبعنض جنسنتی استفاده شد

 شود.  پرداخته میآن  مدل تجربی مورد استفاده و روش برآورددو  به تصریح بخش در 

عهد  تسهاوی در    :دکهر تهوان مطالعهه    میتبعنض جنسنتی را از سه منظر ، در اقتصاد

مطالعهات   ةاین ه در کلنه  توینح .و دستمزدهای برابر ؛استخدا  ؛تکسب تحصنال فررت

به رورت نسبت زنان به  تبعنض جنسنتی دهند  نشانهای  شاخ  یافته انجا المللی  بنن

همهاهنگی بها سهاختار کلهی مطالعهات       برایننز مردان تعریف شده است. در این مطالعه 

بهه معنهای رفهب    ها  بودن شاخ  بزرگ در این حالت .استفاده شدپنشنن از روش مشابه 

 .است تبعنض و برابری

 ه یبه معنای عد  دسترسی ی سان به ام انهات آموزشه  ه  تبعنض جنسنتی در آموزش

مشهابه بهرای    طالعهات . در مشهود  جامعهه مهی   در سرمایة انسهانی کاهش متوس   موجب

                                                           
1. Blecker & Seguino 
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یها از   «نسبت تحصنالت زنان به مردان در مقطب خهاص »دادن تبعنض جنسنتی از  نشان

اسهتفاده شهده    «مردان دارای تحصنالت در مقطب خاصنسبت دررد جمعنت زنان به »

ههای تحصهنل زنهان بهه      ننه از نسبت سالمطر  در این زم طالعاتبسناری از مدر است. 

ولی از آنجا که سهطح عمهومی    است. دهشبستان یا دبنرستان استفاده مردان در مقطب د

درردی »شاخ   مطالعه در این ،باالست OECD ةمطالعتحصنالت در کشورهای مورد 

سال و باالتر که دارای تحصنالت )دبستان، دبنرسهتان یها دانشهگاه(     15از جمعنت زنان 

 به عنوان معنار تبعنض جنسنتی در آمهوزش انتخها   «هستند به شاخ  مشابه مردان

های سهایت    هاز داد مذکوراطالعات برای شاخ  فقدان  به علت که ذکر است  شایان شد.

 شد.شاخ  مربوطه ساخته  2(1996 ،1993لی )و مطالعات بارو و  1و و لیارب

کارههای   جهرای بهرای ا زد نهابرابر  دریافت دستمبه معنای  ،دستمزد تبعنض جنسنتی

سنجش ایهن   ،سفانهث. متاستترین ابعاد تبعنض  ررنگوری ی سان، ی ی از پ  مشابه با بهره

 دشوار ی سان وری  ها با رعایت ارل بهره هح خرد بنگامرتب  با دستمزدها در سط شاخ 

ل در وجهود نهدارد. سهازمان مله    اطالعهات   های اطالعاتی در ایهن زمننهه   و در بانك است

خود بهه تعریهف ایهن شهاخ  بهرای برخهی        3انسانی ةتوسعهای  های جدید گزارش دوره

قابهل   ایهن مطالعهه  ، در است ها محدود نجا که تعداد دورهآولی از  ،است کشورها پرداخته

گنهری   حایر شاخ  جدیهدی بهرای انهدازه    ةدر مطالع ،به همنن منظور .نستناستفاده 

ایهن شهاخ  تبعهنض جنسهنتی بهه رهورت        .دتبعنض جنسنتی در دستمزد معرفی شه 

از جمعنهت زنهان    نهد نسبت دررد زنانی که در کار با دستمزد و حقوق مشغول بهه کار »

تنها به معنهای   افزایش این شاخ  نه تعریف شده است.« شاغل به شاخ  مشابه مردان

 .تاسننز  4ن، بل ه به نحوی بنانگر افزایش امننت اجتماعیافزایش قدرت اقتصادی شاغال

از سهازمان جههانی کهار     «ی با حقوق یها دسهتمزد  یافراد شاغل در کارها» اطالعات .تاس

 :استاین متغنر به رورت ذیل  خود دست آمده است و تعریف هب

                                                           
1. www.Barolee.com 

2. Barro & Lee 

3. Human Development Report 

4. social security 
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با دستمزد یا حقوق بهه افهرادی   افراد شاغل در گروه مشاغل با درآمد دارای قراردادهای 

شهود. ایهن    گفتهه مهی   1غل بادرآمدها مشا شود که دارای مشاغلی هستند که به آن گفته می

. در ایهن  انهد  افراد دارای قراردادهای کاری )نوشته یا شفاهی( به رهورت رهریح یها یهمنی    

وابسته به منزان بازدهی کارشان ننست پرداخهت   ای که لزوماً ها پاداش پایه قراردادها به آن

ان ننهروی  ههای ی سه   دسهتمزد بها کنفنهت   جنسنتی برای بنان اختالف  ،چنننهم د.شو  می

 که بنانگر کنفنهت ننهروی انسهانی    ،تحصنالت سطحبا توجه به  شده ساختهشاخ  ، انسانی

نسبت دررد زنانی که در کهار بها دسهتمزد و حقهوق مشهغول بهه       : شده است تعدیل ،است

ههای   شده بها متوسه  سهال    تعدیل ه از جمعنت زنان شاغل به شاخ  مشابه مردانه  ندکار

کهه  توان شاخصی جدیهد از تبعهنض جنسهنتی،     میذکور را م  شد تعدیل. شاخ  تحصنل

 د.کرمعرفی  ،استفاده شدهبار در این مطالعه نخستنن برای 

 ترجنحات کارفرمایان برای جذ  ننروی کهار تفاوت در تبعنض جنسنتی در استخدا  و 

از مند جنبهه   تبعنض جنسنتی عدی ی دیگر از ابعاد تبعنض است. این ب  بر اساس جنسنت

نظریاتی هه  وجهود دارد مبنهی بهر این هه بهه دلنهل         ،رشد اقتصادی مضر است. البتهبرای 

کهه در قهواننن برخهی کشهورها      ،2اجباری مزایایمباحث مرتب  با قانون کار زنان و برخی 

و اسهت  تری برای کارفرمایان  ایافه ةاستخدا  زنان دارای هزینبرای زنان لحاظ شده است، 

سهت.  اسهتخدا  آنهان کهاهش داده ا   بهرای  ههای اقتصهادی را    اقتصادی و تمایل بنگاه ةررف

 محتاطانهه اسهتخدا  بایهد    در تبعنض جنسهنتی  بار گنری در برای تعریف و نتنجه ،بنابراین

نسبت دررد اشتغال زنهان  ». متغنری که به عنوان جایگزین در اینجا لحاظ شده کردعمل 

 است. «نسال و باالتر به شاخ  مشابه مردا 15در کل جمعنت زنان 

مهذکور فقه    های  لی اعداد مرتب  با زیرشاخ  و در سایت باروکه است  ذکرشایان 

سهال و بهاالتر    15برای زنان و کل جمعنت موجود است. با توجه به اطالعهات جمعنهت   

بهرای مهردان در   ها  برای زنان و کل جمعنت به تف نك در سایت مذکور، این زیرشاخ 

سهال و   15دن جمعنت جوان آمارهای جمعنتهی  کر  اظلح برای) این مطالعه محاسبه شد

 .سال و باالتر به کار گرفته شد( 25باالتر در قناس با آمارهای جمعنتی 

                                                           
1. paid employment jobs 

2. mandated benefits 
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 مدل تصریح. 2

از کشهورهای   منتخهب  کشهور  26ههای   از داده ،های ترکنبی با روش داده ،در این بررسی

OECD  این مهدل نهر     ةستمتغنر واب .ه استاستفاده شد 2010ه  1990 زمانیدور  در

ی مرتب  با این مطالعهه  ینحمتغنرهای تو .است سرانه داخلی ناخال  تولند ةسالنان رشد

ش از نبها رشهد به    رشد و مطالعات مرتب  یدر الگوها. کردتوان به رورت زیر بنان  را می

با توجه بهه   ،توان برشمرد. در هر مطالعه یرا ماقتصادی  ر گوناگون مؤثر بر رشدنمتغرد 

 در این مطالعه ننز .شود میانتخا   ی مرتب رهاناز متغ یا مجموعه ،یمورد بررس وعموی

 :ه استبارو انتخا  شدهای   ارلی بر مدل ةمتغنرهای مذکور بر اساس این قاعده و با ت ن

 شد. آورده 1 بخشتبعنض جنسنتی: توینحات به رورت کامل در  ابعاد مختلف

 با وقفه توليد سرانه متغير 

سنجش همگرایی شهرطی کشهورها   برای  خنر زمانیثرت لگاریتمی و با یك تنر به رواین متغ

ههای   بننهی   اثبات همگرایی شهرطی مطهابق بها پهنش    برای یهی است . بده استوارد مدل شد

 ترکنبهی های  دادههای  و مدل (2003) بارو ،(1991) و هم اران 1مطالعات بارو مانند تئوری ی

 یریب این متغنر باید منفی باشد.( 1993) ارانو هم  3( و نایت1995) 2اسال 

 گذاري  همتغير سرمای 

 «GDPثابت به عنوان دررهدی از   ةتش نل سرمای» متغنر از گذاری دادن سرمایه برای نشان

رود یهریب ایهن متغنهر مببهت      انتظار مهی  ،های رشد . با توجه به تئوریه استاستفاده شد

 رواجهامب به   ةرشد اقتصادی باشهد. در مطالعه   بت بردارای اثرگذاری مب ،به عبارتی ،باشد یا

 ةمطالعه اسهت   گفتنهی  این متغنر به همنن رورت در مدل رشد لحاظ شده است. (2003)

 .کردکشوری رشد معرفی  توان پایه و خاستگاه مطالعات بنن  می( را 1991بارو )

 وضعيت تجارت خارجی و بازبودن کشور ۀدهند  متغير نشان 

از تقسن  مجموع واردات و رادرات کشور بهه تولنهد ناخهال     متغنر ن دادن ای برای نشان

                                                           
1. Barro  

2. Islam 

3. Knight  
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دارای اثهر مببهت بهر رشهد      که این شهاخ   بود. انتظار بر این ه استداخلی استفاده شد

بهه   (2003) روااین متغنر ننهز در مطالعهات رشهد به    که است ذکر شایان اقتصادی باشد. 

 عنوان متغنر توینحی مدل لحاظ شده است.

 هاي مصرفی دولت  هنمتغير هزی 

های مصرفی دولت بهه تولنهد ناخهال  داخلهی      از تقسن  هزینه ین متغنردادن ا برای نشان 

ای هه  تئهوری  اقتصهادی  این متغنر بهر نهر  رشهد   اثرگذاری   نحو بار در .ه استاستفاده شد

منفهی   ةی بهه اثبهات رابطه   مببت و برخ ةها به اثبات رابط مختلفی وجود دارد. برخی تئوری

بنابراین، در این مطالعهه ههنش    اند. د پرداختهدولت و نر  رشد اقتصا مصرفی های هزینه بنن

. ه اسهت برآوردها انجا  نشد لاعماعالمت یریب این متغنر تا قبل از برای فریی  گونه پنش

فرض داشتن یریب منفهی لحهاظ شهده     ( این متغنر با پنش2003) بارو ةدر آخرین مطالع

 وی در مطالعه سازگار است.  شد مطر  ةاولن ةو نتای  تخمنن وی با فریناست 

  رشد جمعيت یا ميزان باروريمتغير 

  نحهو  بهار  در. ه اسهت شهد  اسهتفاده  جمعنهت  رشهد  نهر   از متغنهر  این دادن نشان برای

 ،زا درون رشدهای  مدل در. دارد وجود یمختلف یها یتئور تنجمع رشد رنمتغ یاثرگذار

 ننبه  یت نولهون  و دانش انتقال و دانش نشر یها یژگیو بر ت نه با ،رومر رشد مدل مانند

شاخ  وابسهتگی  . دارد اقتصادی رشد رد یمببت رنثتث جمعنت عامل مختلف، کشورهای

به باال به جمعنهت در  سال  65و سال  14ه   0 جمعنت )نسبت جمعنتی مجموع جمعنت

کاهش ننروی کار مولهد  یابد.  میفزایش باروری ا منزان( با افزایش سال 64 ه  15 سن کار

کهاهش رشهد    ه منت  از افهزایش منهزان بهاروری    ه اقتصاد و افزایش جمعنت سربار اقتصاد

 کالسهن،  ی کهه مطالعهات  مانند) جدید رشد یها مدلاقتصادی را به دنبال خواهد داشت. 

 رشهد  بر رنمتغ نیا یمنف یاثرگذار به قائل نلدلاین  به( اند انجا  داده ویلو گالور  المانا،

 وجهود  یتجربه  یبررس به ازنن ،مذکور رنمتغ یاثرگذار  نحوبه  بردن یپ برای. اند یاقتصاد

 فریهی  پهنش  مطالعه این در بنابراین،. دکر یرنگ جهننت توان ینم نظریه بر هنت  با و دارد

 .شود مین انجا  برآوردها جرایا از قبل تا متغنر این یریب عالمتبرای 
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 سرمایة انسانی ۀدهند  متغير نشان 

دررهدی از جمعنهت کهه دارای تحصهنالت      ،دادن ایهن متغنهر از نهر  رشهد     برای نشهان 

. بهرای  ه اسهت خنر زمهانی اسهتفاده شهد   ثبها ته   یا دانشگاهی هستند ی، دبنرستانیتاندبس

متغنرههای  از  ،انتخا  کشورها ةبا توجه به دامن ،دادن این متغنر در مقاالت مختلف نشان

 ،«باالترین سهطح تحصهنالت مهردان   »رو اب ةدر مطالع ،الًستفاده شده است. مبا گوناگونی

و در  «دسترسههی اسهتفاده از تحصههنالت دبنرسههتانی » (1999) گتههی دوالر و ةدر مطالعه 

بها   ،در این مطالعهه  لحاظ شده است. «های تحصنل عداد سالمجموع ت»مطالعات کالسن 

هها سهطح عمهومی تحصهنالت      در آنکهه   ،OECD ةیافت کشورهای توسعه  توجه به حوز

 و استخراج لی -روادر سایت ب موجودکه از اطالعات )باالست، از شاخ  ذکرشده در باال 

نر  رشد دررهدی از جمعنهت کهه    ». استفاده از متغنر ه استاستفاده شد (دهش محاسبه

بها ایهن    «خنر زمهانی ثیا دانشگاهی هسهتند، بها ته    ی، دبنرستانیدارای تحصنالت دبستان

 .ه اسهت د رهورت گرفته  شهو  مهی  سرمایة انسانیافزایش  موجبانی خنر زمثت تدالل کهاس

کهه از  های مهرتب  بها آمهوزش    جز داده )به حایر ةی مورد استفاده در مطالعها داده ةلنک

 .است ههای اطالعاتی بانك جهانی استخراج شد پایگاه( از است لی اخذ شده -سایت بارو

 تایجبرآورد الگو و تجزیه و تحليل ن

بها روش   2010ه   1990 زمهانی دور  در  OECDکشهور   26ههای    هدر این بررسی از داد

کهه از   ،ههای مهرتب  بها آمهوزش     جهز داده  )به ها دادهکلنة  استفاده شد. ترکنبیهای  داده

متغنهر  . اج شهد اسهتخر  بانك جهانی اطالعاتی های پایگاه( از شد استخراجلی  -رواسایت ب

تبعنض های  شاخ . استتولند ناخال  داخلی سرانه  ةسالنان این مدل نر  رشد ةوابست

بنها  اقتصهاد    اسهتادان بها اقتبهاس از کارههای     حایهر  ةمورد استفاده در مطالع جنسنتی

ی ی از وجهوه تمهایز   . ساخته شد تعریف و بعضاً کالسنو مانند سگننو، والرت  ،جنسنتی

ودن تعهداد بنشهتری از ابعهاد    نمه  بودن بررسی با توجه به لحهاظ  جامب حایر ةمطالعمه  

تبعهنض   ةگانه  ای کهه در مطالعهات پنشهنن ابعهاد سهه      بهه گونهه   ؛تبعنض جنسنتی است

ی ی دیگر از وجوه تمایز این مطالعه معرفی شاخصهی   است. شدهجنسنتی ی جا بررسی ن

 .استسنجش تبعنض جنسنتی در دستمزد  جدید برای
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نشهان   اسهت،  ثابهت رهورت گرفتهه    رآثاکه با روش  را، برآوردها ةکلننتای   1جدول 

شهده   ههای تبعهنض جنسهنتی معرفهی     ر هر یك از برآوردهها ی هی از شهاخ    د .دهد می

و  1ثابهت آثار های  مطالعه آزمونهای مورد  وننرگرس ةاست برای کلن گفتنیاستفاده شد. 

بها   ترکنبیهای  دادهرحت استفاده از روش   ندکنندثیها ت ا  شد و نتای  آنانج 2هاسمن

 ریشهة واحهد  بها اسهتفاده از آزمهون     سنجش مانهایی متغنرهها   ،همچننن .استت بثاار آث

مربوطهه   ههای  د اندکی از متغنرها طبق آزمونتعدا مون. رورت گرفت ترکنبیهای  داده

ها و به منظور حصول اطمننهان  وردآاطمننان خاطر از کنفنت و دقت بر برایمانا نبودند، 

انباشهتگی   هه   آزمهون معهادالت ارهلی مهدل     ةکلناز نبود مش ل رگرسنون کاذ  برای 

 انباشهتگی  آزمون هه  ننز انجا  شد. با توجه به تعداد متغنرهای موجود  ترکنبیهای  داده

اعهداد   اسهت  گفتنهی بلندمدت بنن متغنرها دارد.  ةو نتای  داللت بر رابط انجا  شد 3کائو

 .است شدهردبررسی معناداری یرایب برآو برای احتمالمقادیر  پرانتزداخل 

بها   ،«خنرثت  دورلگاریت  تولند ناخال  داخلی سرانه با یك »متغنر ها  برآوردة کلندر 

همگرایی شهرطی بهنن    ةفرین  یندکنندثت ،داشتن یریب منفی و معنادار از لحاظ آماری

سایر متغنرهای مهدل    های نظری است. یرایب برآوردشد بننی کشورها و مطابق با پنش

نسهبت بهازبودن اقتصهاد بهه     »، «GDPبهه   سهرمایة خهال   بت تش نل نس»ننز از جمله 

GDP» ،«سهال و بهاالتر کهه     15نر  رشهد دررهدی از جمعنهت    »و  «نر  رشد جمعنت

کهه بهه عنهوان متغنهر      ه «دهسهتن   یها دانشهگاهی   ی، دبنرسهتان یدارای تحصنالت دبستان

معنهادار و بها   از لحهاظ آمهاری    ،همگهی  ه لحاظ شده اسهت  سرمایة انسانیجایگزین برای 

مصهرفی عمهومی   ههای   نسهبت هزینهه  »ند. همچننن، متغنهر  سازگاراقتصادی های  تئوری

  نحهو  بهار  مختلهف در ههای   تئوریسبب به  ،که در بخش تصریح مدل ه «GDPدولت به 

در ایهن   ه فرض خاری در مورد عالمت آن ارائه نشد پنش ،اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی

کهه  اسهت  ههایی   نظریهه   یندکنندثو تاست منفی و معنادار  دارای عالمتها  سری برآورد

 .هستند بنانگر اثر منفی این متغنر بر نر  رشد اقتصادی کشورها

                                                           
1. Redundant Fixed Effects Tests 

2. Correlated Random Effects - Hausman Test 

3. Kao Residual Cointegration Test 
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 ثابت آثاربا ترکيبی هاي  داده روش برآورد معادالت با استفاده از. نتایج 1جدول 

 متغير 1معادلة  2معادلة  3معادلة  4معادلة  الف4معادلة  5معادلة 

85/17-  

(0000/0) 

85/14- 

(0000/0) 

52/15- 

(0000/0) 

88/15- 

(0000/0) 

48/16- 

(0000/0) 

04/19- 

(0000/0) 

لگاریت  تولند سرانه با 

 وقفه

0048/0 

(0000/0) 

004/0 

(0000/0) 

0044/0 

(0000/0) 

0045/0 

(0000/0) 

0047/0 

(0000/0) 

0044/0 

(0000/0) 

سرمایة نسبت تش نل 

 GDPبه  خال 

11/0 

(0000/0) 

11/0 

(0000/0) 

11/0 

(0000/0) 

11/0 

(0000/0) 

096/0 

(0000/0) 

13/0 

(0000/0) 

نسبت مجموع رادرات 

 GDPو واردات به 

45/0- 

(0000/0) 

44/0- 

(0000/0) 

4/0- 

(0000/0) 

45/0- 

(0000/0) 

57/0- 

(0000/0) 

55/0- 

(0000/0) 

های  نسبت هزینه

مصرفی عمومی دولت 

 GDPبه 

73/1-

(0000/0) 
74/1-(0000/0) 

66/1-

(0000/0) 

64/1-

(0000/0) 

62/1-

(0000/0) 

52/1- 

(0000/0) 
 نر  رشد جمعنت

13/22 

(3694/0) 

18/74 

(0016/0) 

46/41 

(099/0) 

12/52 

(0302/0) 

11/57 

(0078/0) 

59/74 

(0008/0) 
 سرمایة انسانیشاخ  

     

76/66 

(0000/0) 
 

شاخ  تبعنض در 

 آموزش

    
69/24 

(0000/0) 
 

خ  تبعنض در شا

 دستمزد

   

69/5 

(1406/0) 
 

  
  شد شاخ  تعدیل

 تبعنض در دستمزد

75/7- 

(0237/0) 

21/71 

(0000/0) 

71/3- 

(31/0) 
   

شاخ  تبعنض در 

 اشتغال

 
37/54- 

(0000/0) 
    

توان دو  شاخ  

 تبعنض در اشتغال

79/34 

(0000/0) 
     

شاخ  تبعنض در 

 ترکنبی -آموزش

86/148 

(0000/0) 

92/124 

(0000/0) 

8/154 

(0000/0) 

49/150 

(0000/0) 

75/139 

(0000/0) 

16/124 

(0000/0) 
 مبدأعرض از 

 یریب تعننن 57 57 55 54 56 57

  اعداد داخل پرانتز اعداد احتمال را نشان  .استتولند ناخال  داخلی سرانه سالنانة نر  رشد  معادالت ةکلنوابسته متغنر
 دهد. می
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نسهبت دررهدی از   »شهامل متغنهر    ،مهدل رشهد    میوه بر متغنرههای عمهو  عال ،اول ةمعادل

 ندهسهت   ییها دانشهگاه   ی، دبنرستانیسال و باالتر که دارای تحصنالت دبستان 15جمعنت زنان 

توان گفهت افهزایش    . میاستبررسی تبعنض جنسنتی در آموزش  برای« به دررد مشابه مردان

کهه افهزایش    آن اسهت ت است. شواهد حاکی از این شاخ  نمایانگر کاهش تبعنض در تحصنال

برابری در تحصنالت زنان و مردان طبق انتظار دارای اثهر مببهت و معنهادار بهر رشهد اقتصهادی       

 ،سال و به بهاال ننهز رهورت گرفهت     25برآورد مشابه برای گروه سنی که ذکر است شایان  .است

دله در جدول نتای  گهزارش شهد. بهه    فق  این معا 1 ةولی به دلنل تشابه و بهتربودن نتای  معادل

 تهر را ننهز در بهر    کهه افهراد جهوان    ،توان گفت شاخ  گروه سنی می ،منظور توینح این مویوع

 د.کن  یاز جامعنت بنشتری برخوردار است و بهتربودن نتای  را از این منظر توجنه م ،گنرد می

 تهه شهد. بهدین   تبعنض در پرداخت دسهتمزدها پرداخ  ةدو  به بررسی مسئل ةدر معادل

نسبت زنان به مردان که در مشاغل با دستمزد یها حقهوق مشهغول بهه     »از شاخ   ،منظور

برای این مسئله استفاده شد. افزایش ایهن شهاخ     «از جمعنت زنان و مردان شاغل ندکار

ن است، بل ه بنانگر افزایش امننت اجتمهاعی  تنها به معنای افزایش قدرت اقتصادی شاغال نه

طور که انتظهار   همان ،دو  تخمنن مدل با این شاخ  رورت گرفت و ةمعادل . دراستننز 

 رفت، این شاخ  اثر مببت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها دارد.  یم

با توجهه بهه    ،2 ةشده در معادل معرفی شاخ  تبعنض جنسنتی شدسو  سعی  ةدر معادل

وری  بههره  ض جنسنتی بر مبنهای تبعن توان آن را به نوعی و میشود  تعدیل ،سطح تحصنالت

دررد افراد با حقهوق و دسهتمزد بها تعهدیل تقسهن  بهر       »متغنر تفایل  ،دانست. بدین منظور

هرمند شواهد تجربی حهاکی   استفاده شد. برای زنان و مردان «های آموزش کل متوس  سال

 .ستاز لحاظ آماری معنادار نن ،از اثرگذاری مببت این متغنر بر رشد اقتصادی است

نسهبت دررهد   ». متغنهر  اسهت تبعهنض در اسهتخدا     ةجنب بر مهار  تمرکز ةدر معادل

شهاخ  تبعهنض   به عنهوان   «اشتغال زنان از کل جمعنت زنان به دررد مشابه برای مردان

 ؛تبعهنض در اسهتخدا  در بنشهتر کشهورها وجهود دارد     استفاده شد.  جنسنتی در استخدا 

همهان طهور کهه     ،. از طرفهی استزنی  در مانهعامل ارلی این نوع تبعنض محدودیت زنان 

شهود،   که به ظاهر برای حمایت از زنهان ویهب مهی    ،تر اشاره شد، برخی قواننن رفاهی پنش

کهاهش تمایهل   موجهب   ،در ارهل  ،مانند مرخصی زایمان، سهاعات کهاری کمتهر در هفتهه    
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واننن، د. در موقعنت ی سان در رورت وجهود ایهن قه   شو کارفرمایان برای استخدا  زنان می

خواههد  در بهر   یترنشه ب ةههای اقتصهادی هزینه    استخدا  زنان به نسبت مردان برای بنگهاه 

ههای اخنهر بسهناری از قهواننن مهذکور       توجه ایهن اسهت کهه در سهال    ن تة درخور . اشتد

نسبت دررد اشتغال زنان از کهل  » متغنر  یریب برآوردشد. است دستخوش تغننرات شده

رشهد  بهر  ایهن دارد کهه ایهن متغنهر     داللت بهر   «ی مردانجمعنت زنان به دررد مشابه برا

علنه زنان و اسهتخدا    افزایش تبعنض ،. به بنان دیگرگذارد اثر منفی و معنادار میاقتصادی 

کهه   ،منحنهی  ةتوجه به وجود و ردق رابطه  . بادهد می فزایشرشد اقتصادی را اکمتر زنان 

 بررسهی  طالعهات علهو  اجتمهاعی و   در بسهناری از م کرده،   آن را مطر  (1995) 1کوزنت 

از ( 2003بهارو )   شهد  کارگرفتهه  بها الگهوبرداری از روش بهه    متغنر وابسته ةاکتشافی بر رابط

نمهودن متغنهر تبعهنض     تخمهنن رگرسهنون بهدون لحهاظ    ههای   مانهده  باقی»طریق بررسی 

نسبت دررد اشتغال زنان از کهل جمعنهت زنهان بهه دررهد مشهابه بهرای        »و  2«جنسنتی

 ةدرج ةرابط الف 4 ةمطر  شد. در معادل دو  ةدرج ةوجود رابط ةفرین 1ش ل در  «مردان

نتای  برآوردها حهاکی از   .شدبررسی  اقتصادی دو  متغنر تبعنض جنسنتی استخدا  و رشد

 .استاین دو متغنر  و معنادار بنن ه مشتق اول مببت و مشتق دو  منفی همقعر ةرابط وجود

  
 تبعيض جنسيتی استخدام و رشد اقتصادي ةطنمودار تحليل راب .1 شکل

                                                           
1. Kuznets 

2. regression residual 
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مقعر بنن متغنرهای تبعنض جنسنتی در اسهتخدا  و رشهد اقتصهادی بهر ایهن       ةرابط

دارای اثر مببت بر رشد   میتخدادر مراحل اولنه رفب تبعنض اسکه د کن میاشاره مویوع 

ابطهه بها   . این ردگذار منفی می اثر یبر عمل رد اقتصاد بعدیو در مراحل است  اقتصادی

تهر تویهنح داده شهد، منطقهی و      که پهنش  ،«اجباری برای زنان مزایای»توجه به قواننن 

قهواننن   ،بهاروری  منهزان به علت کهاهش   ،OECDاست. در بنشتر کشورهای  پذیر توجنه

سال گذشته ویب شده اسهت.  بنست در  افزایش منزان موالندبرای زنان کننده از  حمایت

 ههای مسهاوی بها مهردان     کارگماری زنان در انتخها   به ةنافزایش هزی موجب مویوعاین 

بها   های اخنر توجه این است که در سال ن تة درخورهای اقتصادی شده است.  برای بنگاه

زنان و فه  این مطلب که بهه طهور    گنری ها و قدرت تصمن  باالرفتن هرمه بنشتر آگاهی

زنهان در اقتصهاد اسهت،    به یرر عمل هرد کلهی    «سال مرخصی زایمان به مدت دو»مبال 

، در بسهناری از کشهورهای   الً. مهب اسهت  دستخوش تغننر شهده بسناری از قواننن مذکور 

توانهد از   مهی  ،یها پهدر یها مهادر     ،ها اروپایی پ  از تولد نوزاد به انتخا  والدین ی ی از آن

فرزنهدآوری بهنن زنهان و     ةهزینه شهده  مرخصی زایمان استفاده کند و بدین طریق سعی 

استخدا  زنان  ةسازی هزین ش این قواننن سبب ی ساند. وجود و گستروشقسن  تمردان 

اجهرای ایهن گونهه    به دلنل عد  جامعنت  ،و مردان در اقتصاد خواهد شد. در حال حایر

 مقعر است.ای  هرابطاستخدا  زنان و رشد  ةرابط ،شده قواننن تعدیل

زمان سنجش  ه  «دامیاستخ»و  «آموزشی»ابعاد تبعنض شد پنج ، سعی  ةدر معادل

سهال و بهاالتر بهه دررهد      15های تحصنل زنهان   نسبت متوس  سال»د. از دو متغنر وش

نسبت دررد اشتغال زنان از کل جمعنت زنان بهه دررهد مشهابه    »و  «مشابه برای مردان

ن اسهت کهه   آ  دهنهد  نشان دله استفاده شد. نتای زمان در معا به رورت ه  «برای مردان

و در اسهتخدا   اقتصهادی  زنان دارای اثر مببت بر رشد  ش شاخ  به نفبافزای در آموزش

 .استدارای اثر منفی 

تغنهر کنترلهی بهه    از روش افزودن منهد م  در این مطالعه استح ا  نتای بررسی  برای

 سهبب شهد. بهه   ب در مدل ارلی اسهتفاده  تخمننی جدید با یرای بیرای ةمدل و مقایس

 130بهنش از   ه اقتصهادی  گذار بهر رشهد  متغنرهای اثرهای رشد و تعدد  بودن مدل متنوع

. بهه منظهور   شود ای از متغنرهای مرتب  انتخا  می در هر مطالعه دامنه ه متغنر گوناگون
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 ،(2009) دیگرانشده توس  کالسن و  در راستای مطالعات انجا  ،نتای  بررسی استح ا 

و  «تهور  نهر   »، «یدگامنهد زنه  »سهه متغنهر    ،(2003رو )او به  (1999)دیگران دوالر و 

انجا  شد.  مدل مجدداً ةبا حفظ ش ل اولن برآوردهاشد و   به مدل ایافه «باروریمنزان »

با وجهود افهزودن متغنرههای    ها  دار آن اکه یرایب متغنرها و معن استآن نتای  حاکی از 

ی  را توان ایهن نتها   ، مینی. بنابرا  تغننرات اندکی داشتندأکنترلی در دو حالت مجزا و تو

 ارلی این مطالعه برشمرد. داللتی بر استح ا  نتای 

 گيري نتيجهبحث و 

زیرسهاخت نامناسهب    منزلهة بهه   ،بنن رشد اقتصادی و تبعنض بنن زنهان و مهردان   ةرابط

دربهار   اجتمهاعی   -گذاران اقتصادی سناست ی است کهاجتماعی، ی ی از مویوعات مهم

تهر   موجودات زنهده قهوی   ة، جن  مذکر در هماز نظر توان بدنی .اند آن به بحث پرداخته

ها، در ایهن مطالعهه از ایهن فریهنه کهه زنهان و مهردان تفهاوت          سایر توانایی بار در .است

تبعهنض   ،بنهابراین  .و روانهی ندارنهد اسهتفاده شهد     هوشهی ههای   توانمنهدی  معناداری در

هها،   نهایی هها و توا  بهودن ویژگهی   شان  برابر در رورت ی سانفقدان به معنای  ،جنسنتی

که زنان دستمزد مهورد انتظارشهان    ،ی  اقتصادندر مح اقتصاد است.  عامل محدودکنند

اشتغال در مشاغل بها دسهتمزد    برایفق   یو یمن یحیا به رورت تلویافت ن نند یرا در

به مشارکت در ننروی کار خواهنهد   یل کمتریشوند تمان یا بدون دستمزد استخدا  ینپا

در مهورد   یگذار هیزان سرمانم یا ن جامعهندر من ،یاز طرف .(ددستمز در ضنتبع) داشت

 ینهده بهازده  یرا در آیه ز ،یافتز کاهش خواهد ندر آموزش ن یگذار هیزنان از جمله سرما

ز بهه اسهتخدا    نه ان نیه کارفرما ،یاز طرفه  .(آمهوزش  در ضنتبعه ) نخواهد داشت یمناسب

ن سهبب کهاهش   یه ندارند و اتمایل ر کمت یتر و با بازده نینپا یانسان ةیبا سرما ییروهانن

 با توجه به این باور کهه زنهان و مهردان در    .(استخدا  در ضنتبع) دشو  یم زنان استخدا 

ههای   ندارنهد )ولهی بهه لحهاظ توانمنهدی      تفاوت معنهاداری و روانی  هوشیهای  توانمندی

دان بهه  در زنهان و مهر  هها   ییب استعداد و توانها یتوز با این فرض که ( واند اوتفجسمی مت

اگهر   ،به لحاظ هوش و استعداد به زنهان ندارنهد   یش برترنهمردان و  است سان یرورت 

 ،نش باشهد یار گهز نه مع یسهتگ یشا فقه  اعمهال نشهود و   ها  در انتخا  یت خاریمحدود

 درمتوس  سطح استعداد افراد  ن حالتید و در اونش میهر دو دسته انتخا   یها نیبهتر



 613   رشد اقتصاديِ کشورهاست؟یا تبعيض جنسيتی عامل بازدارندۀ آ
 

 تعهداد ) شهود  گنجانهده هها   انتخا  در یقرارداد تیمحدود اگر ن مقدار است. حالیباالتر

کلهی   ةمتوسه  اسهتعداد مجموعه    ،(شهود  گنجانهده  انتخا  ةمجموع در یشترنب مردان

انتخها  بهدون    ةتهر از متوسه  مجموعه    نینپها  یتنت جنسیشده با لحاظ محدود انتخا 

 ةیسرما کاهش متوس  موجب ییآمدن متوس  استعداد و توانا نینشود. پا یت میمحدود

 یکهاهش رشهد اقتصهاد    موجبز بالطبب نن یانسان ةیشود. کاهش سرما یجامعه م یانسان

و در زمننهة   نهد کن میکند ثتبنشتر های غنردولتی بر این مویوع  سازمان ،امروزه .شود می

سسهات و مراکهز   ؤم ،انهد. همچنهنن   انجها  داده مطالعهاتی  ویعنت زنان بهر اقتصهاد    تثثنر

 بها تثکنهد بهر    مطالعهاتی به راهبری مله بانك جهانی و سازمان ملل، از ج ،المللی مه  بنن

به رورت  ،همچننن اند. هپرداختهای رشد و توسعه  استراتژی اجرای ویعنت زنان در آثار

ها برای رفب تبعنض علنهه زنهان در حهال     ها، اعمال سناستکشوردر بسناری از  ،زمان ه 

جنسهنتی  های  توان از عامل رفب تبعنض می ،حایر ةمطالعهای  با ت نه بر یافته .ستاجرا

 .دکرکمك به بهبود رشد اقتصادی کشورها استفاده  برای

بهنن تبعهنض جنسهنتی و رشهد      ههدف ارلی این مطالعه بررسهی رابطه  بنان شد که 

هر گونهه تبعهنض و نهابرابری جنسهنتی از منظهر      که  بود آنباور ابتدایی  .استاقتصادی 

. بهدین  کشورها اثر منفی خواهد داشت اقتصادی رشدر دو  استساز  عدالت و رفاه مش ل

ثر بهر  ؤمه  ابعهاد مختلهف تبعهنض جنسهنتی     سهنجش  برایهای مختلفی شاخ  ،منظور

تبعنض جنسنتی در استخدا  و تبعهنض   که شامل تبعنض جنسنتی در آموزش، ،اقتصاد

ی هها  شهاخ   بنن رشد اقتصادی و ةرابط ،سپ  شد. معرفیدستمزد است،  جنسنتی در

شهده در   ههای مطهر    شد و نتای  تجربی و آزمون فریهنه  تبعنض جنسنتی آزمون بنانگر

 مطالعه استخراج شد.

ای  بهرای نمونهه   ترکنبیهای  مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی دادهشواهد تجربی این 

 ةههای مطالعه   دست آمهد. یافتهه   هب 2010ه   1990 زمانیدور  در  OECDکشور  26شامل 

تبعهنض  و اثر منفی دستمزد  تبعنض جنسنتی در آموزش و درآن است که از  حاکی حایر

. بهر اسهاس   گهذارد  مهی بر رشد اقتصهادی  اثر غنرخطی )از نوع مقعر( جنسنتی در استخدا  

ماتی در جهت رفهب تبعهنض   اقدا دادن با انجا  ،که توان پنشنهاد داد می ،حایر ةنتای  مطالع

 .کردباالتر را هموار  اقتصادی های رشد یابی به نر  توان راه دست  یم ،جنسنتی
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