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 چکیده
اشتغال زنان یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است زیرا 

اجتماعی به شمار -هاي اقتصاديترین چالشمهمبیکاري این قشر از افراد جامعه یکی از 
تواند آثار مخربی بر رشد اقتصادي کشورها بگذارد. ادوار تجاري از عواملی است رود که میمی

که باعث ایجاد تغییراتی در جایگاه اشتغال زنان شده و در هنگام بروز رکود و رونق سهم 
 NARDLروش پژوهش حاضر با استفاده از  بنابراین،. دهداشتغال زنان را تحت تأثیر قرار می

را مورد  1345-1397اثرات نامتقارن ادوار تجاري بر سهم اشتغال زنان ایران طی دوره زمانی 
شوک مثبت یا منفی در ادوار تجاري، که یک است دهد. نتایج بیانگر این بررسی قرار می

مدت، درکوتاهگذارد. همچنین نتایج نشان داد، جا میاثرات نامتقارنی بر سهم اشتغال زنان به
اثر مثبت و معنادار  ادوار تجاري، دار؛ و شوک منفیادوارتجاري، اثر منفی و معنا شوک مثبت

بر سهم اشتغال زنان دارد و در بلندمدت نیز این اثر پابرجاست. سایر نتایج تخمین نشان 
نرخ باروري اثر منفی و معنادار بر سهم اشتغال مدت و بلندمدت، متغیرهاي دهد، در کوتاهمی

هاي دولت در بخش آموزش و نرخ تورم بر سهم گذارد اما اثر معنادار متغیرهاي هزینهزنان می
شود. همچنین متغیر حداقل دستمزد نیز در مدت و بلندمدت رد میاشتغال زنان در کوتاه

 گذارد.اشتغال زنان میمدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر سهم کوتاه

 . ادوار تجاري، اشتغال زنان، اثر نامتقارن، ایران واژگان کلیدی:

 .JEL:F12  ،F13 ،F02 ،A20بندی طبقه
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 . مقدمه1

گذاران و دولتمردان یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه سیاست زناناشتغال 

 یاجتماع ،ياز لحاظ اقتصادتواند و بیکاري این قشر از افراد جامعه میباشد یک کشور می

آثار مخربی بر توسعه و رشد اقتصادي بر اقتصاد کشور بگذارد و  باريفاجعه راتیتاث یو روان

از مهمترین عوامل تولید به زن  در همه جوامع نیروي کارکشورها داشته باشد. بنابراین، 

ی هر کشور را تشکیل ه بخش بزرگی از درآمد ملواررود و درآمد حاصل از آن همشمار می

زن نظر به این که جوامع مختلف در زمان رشد سریع اقتصادي به نیروي کار  دهد. می

باید زن جمعیت لذا دهند، نیز نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می زناننیاز دارند و 

در توسعه زن . بدون تردید نیروي کار نمایدبخشی از نیروي کار مورد نیاز جامعه را تأمین 

حضور زنان در بازار کار بر حسب اوضاع محیطی، و  قتصادي کشورها نقش مهمی داردا

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده و به عوامل گوناگونی از 

هاي دولت در جهت تقویت سطح آموزش و اشتغال جمله سطح تحصیالت زنان، سیاست

بیکاري، نرخ باروري، شرایط محیطی خانواده و  زنان، توزیع درآمد و هزینه خانوار، نرخ

هاي از آنجا که سطح تحصیالت زنان در سال .سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد

هاي هاي خود در بخشاند از آموزههنوز نتوانستهاخیر افزایش چشمگیري داشته است، 

ها فراهم نشده است و اقتصادي به کار بگیرند و شرایط براي اشتغال آنان در این بخش

صورت  نیدر ا د،کنیرا تجربه م ییارقام باال یمدت طوالن يبرازنان  يکاریکه ب یزمان

 نیعلل آن و رفع ا یبه بررس دیو با روستروبه يو ساختار یمشکل اساس اجامعه حتما ب

 در این میان ادوار تجاري و نوسانات ناشی از آن از عواملی است که .ودمشکل اقدام نم

اش ایجاد شود و در هنگام ظهور رکود و رونق، سهم باعث شده همواره تغییراتی در جایگاه

(. در 2009، 2؛ رضوي و نشاط2014، 1زاي)یوسفاشتغال زنان تحت تاثیر قرار گیرد 

العمل متفاوتی خواهد داشت، چرا کار زن در مواجهه با ادوار تجاري عکسحقیقت نیروي

وري کنند که بهرهان رونق همواره نیروي کاري را استخدام میکه تولیدکنندگان در دور

کرده به دست بیاورد اما باالیی داشته باشد و حداکثر سود را با نیروي کار جوان و تحصیل

دهند و در دوران رکود، زنان خود را با شرایط اقتصادي و رکود به وجود آمده وفق می

آورند. در دستمزد متناسب با توانایی خود پایین میانتظارات خود را از دریافت حداکثر 
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عین حال، آنچه مهم است مقایسه دستمزد دریافتی نیروي کار مختلف است که بستگی 

به دستمزد دریافتی آنها با حداکثر کار انجام شده دارد و تقاضاي نیروي کار است که بر 

اي عوامل کلیشهدلیل  نیروي کار برتري دارد. لذا در دوران رونق و اوج به عرضه

-می زنانوري ارتقاي بهره مانع که خانواده تعریف وظایف نامرتبط در و یجنسیت تفکیک

یابد. در دوران رکود و نقطه حضیض هم به دلیل شود، اشتغال نیروي کار زن کاهش می

هاي شغلی جدید براي این قشر از حداقل دستمزد، امکان افزایش و حتی افزایش فرصت

مدت ین اگر در کوتاههمچن (.2018، 1افراد جامعه وجود دارد )آلبانسی و ساهین

چسبندگی دستمزد وجود داشته باشد، شوک منفی منجر به استخدام نیروي کار زن 

شود. براي شوک مثبت نیز اگر شوک مانع استخدام نیروي کار زن شود اثر منفی آن می

لذا چگونگی تواند پا برجا باشد. شود و در بلندمدت نیز این اثر مینیز در بلندمدت دیده می

ترین مسائل قابل طرح از مهم ایران سهم اشتغال زنانبر  نامتقارن ادوار تجاريذاري اثرگ

مثبت بر سهم اشتغال اثر  ادوار تجاريشود که آیا مطرح می تاکنون این سواالو  باشدمی

این  بردهد؟ نوسانات ادوار تجاري، سهم اشتغال زنان را تحت تاثیر قرار میدارد؟ آیا زنان 

سهم اشتغال بر  نامتقارن ادوار تجاري اثرگذاري سازوکاراساس هدف مطالعه حاضر بررسی 

، ادوار . از آنجا که مطالعات تاکید دارنداست 1397تا  1345طی دوره زمانی  ایران زنان

و ارتباط غیرخطی بین سهم اشتغال  است افزایش اشتغال زناناز عوامل بسترساز تجاري 

باشد، لذا مطالعه حاضر بر آن است تا با استفاده از اري غیرمحتمل نمیزنان و ادوار تج

 به بررسی این موضوع در قالب دو فرضیه زیر بپردازد:  NARDLروش 

 دارد. سهم اشتغال زنان در بلندمدت ادوار تجاري اثر معنادار و نامتقارنی بر -

 مدت دارد.کوتاه اشتغال زنان در دار و نامتقارنی بر سهمادوار تجاري اثر معنا -

بررسی مطالعات داخلی حاکی از عدم بررسی این موضوع در مطالعات داخلی است و 

اند، این موضوع مطالعاتی هم که به بررسی ارتباط سهم اشتغال زنان و ادوار تجاري پرداخته

شماري مطالعه داخلی وجود اند. در این میان، تعداد انگشترا به صورت خطی بررسی کرده

اند. در راستاي نیل به این هدف، که به غیرخطی بودن ارتباط این دو اذعان داشته دارد

ساختار مطالعه حاضر به این صورت است که: در بخش دوم مبانی نظري ارائه شده است. 

هاي چهارم و پنجم، روش تحقیق در بخش سوم پیشینه تحقیق آورده شده است. بخش

                                                 
1 Albanesi and Şahin 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094202517301229#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094202517301229#!
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گیري و ارائه در نهایت بخش پایانی به نتیجه هاي آن را ارائه کرده است.و یافته

 پیشنهادهاي سیاستی اختصاص یافته است. 

 . ادبیات موضوع2
و در حال  افتهیجهان اعم از توسعه يچند دهه گذشته نقش زنان در اکثر کشورها یدر ط

کامل مردان و زنان در  بایتقر يداشته است. با توجه به برابر يریچشمگ راتییتوسعه تغ

 شیافزا يبرا يمساعدتر اریبس طیشرا يو کاهش نرخ بارور لیاز امکان تحص يبرخوردار

 رانیبازار کار ا طیشرا یبررس ،مشارکت زنان شیشده است. افزا مزنان فراه یانسان هیسرما

ظهور ادوار  توان بهمیبازار کار  عوامل موثر بر نیتراز مهم را مورد توجه قرار داده است که

تواند اشاره نمود. منشا ظهور ادوار تجاري از نظر مکاتب اقتصادي متفاوت است و می تجاري

ها را در عرضه و تقاضاي نیروي کار به صورت نامتقارن تحت تاثیر قرار انگیزه افراد و بنگاه

ثیر قرار تواند تقاضا نیروي کار به صورت نامتقارن را تحت تادهد. از جمله عواملی که می

توان به دستمزد، شاخص قیمت محصوالت بدهد و نشات گرفته از ادوار تجاري باشد، می

وري نیروي کار و تغییر تکنولوژي تولید اشاره نمود. ها، افزایش موجودي سرمایه، بهرهبنگاه

هاي انتظاري، تغییر فرهنگ کار در مردم و تغییر ترجیحات آنها به عواملی نظیر: قیمت

؛ 2013، 1ینیپلگرگذارند )فراغت و افزایش جمعیت نیز بر عرضه نیروي کار تاثیر میکار و 

( بر این باورند 1998) 5( و شیمر1991) 4مینسر(. 1389، 3؛ رحمانی1389، 2شاکري

هاي اقتصادي در هنگام ظهور ادوار تجاري ترکیبات سنی، آموزشی و ترکیبات بخشکه 

گذارند )آلبانسی و ساهین، اشتغال زنان تاثیر می اشتغال از عواملی هستند که بر سهم

و تاثیر آن ادوار تجاري  منشا ظهور شناخت نیبنابرا (.2013آلبانسی و ساهین، ؛ 2017

 نیموجود بنامتقارن از ارتباط  يتردرک مناسب تواندیمبر عرضه و تقاضاي نیروي کار، 

ادوار تجاري منجر هد. اثر نامتقارن ارائه داشتغال زنان  رینظ ،يکالن اقتصاد يرهایمتغ

واکنش ناشی از ادوار تجاري  هاي مثبت و منفیشود اشتغال زنان نسبت به شوکمی

غیرمنتظره نوسانات را  هاي بدمثاًل در مورد اشتغال زنان شوک؛ نداشته باشندیکسانی 

د دهنمی؛ نوسانات را به کندي تغییر هاي مثبتشوککه حالی دهند دربشدت تغییر می

توان با مروري بر ادبیات اقتصادي ادوار تجاري و تاثیر نامتقارن آن می (.2005)وربک، 

                                                 
1 Pellegrini 
2 Shakeri )2010( 
3 Rahmani )2010( 
4 Mincer  
5 Shimer 
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تواند درک صحیحی از وضع اقتصاد دریافت که این موضوع در بین مباحث اقتصادي می

تواند متغیرهاي کلیدي اقتصاد را به صورت نماید و با نوساناتش میکشور را تداعی 

اشتغال زنان نیز همانند ادوار  ریعمده اقتصاد کالن، نظ يرهایمتغمایید. نامتقارن متاثر ن

-وسف؛ ی2019، 1یسیآلبانیافتگی کشورها دارد )اي در توسعهکنندهتجاري نقش تعیین

ریزان را به تاثیر گذاران و برنامه(، لذا توجه سیاست2009و نشاط، ي رضو؛ 2014، زاي

هاي شغلی جدید زنان گام بردارند. در جهت ایجاد فرصتطلبد تا نامتقارن ادوار تجاري می

گذاران با توجه به جایگاه اشتغال زنان در بهبود اوضاع و شرایط اقتصادي باثبات، سیاست

ریزان باید به بررسی عوامل موثر بر آن بپردازند، همچنین با توجه به اینکه مطالعات و برنامه

ذا این پژوهش در نظر دارد، به بررسی اثرات جامعی در این خصوص صورت نگرفته است. ل

 يهامدرن، نوسان ياقتصادها یتمامنامتقارن ادوار تجاري بر سهم اشتغال زنان بپردازد. 

 یکنند. زمانیمختلف، تجربه م يهادر طول دوره ياقتصاد يهاتیدر فعال یقابل توجه

اشتغال تحت ده و نرخ کنند رکود رخ دایخود کار م يدیتول تیظرف ریز عیکه اغلب صنا

 در سطح باالیی اشتغالرونق داشته و  عیصنا زیها ندوره ی. در برخیابدتاثیر و کاهش می

-از شاخص ياریبس يکه در طول ادوار تجار معتقدند نی(، بر ا۱۹۴۶)2چلیو م برنز .است

-یم شیافزا دیاند. در طول دوره رونق نه تنها تولداشته یحرکتباهم، هم ،ياقتصاد هاي

 اشتغال افته،یکاهش  دی. در مقابل در دوره رکود، تولابدییم شیافزا زیبلکه اشتغال ن ابد،ی

رونق  يادوار تجار يهایژگیو نیتريدیو کل نیتراز مهم یکی نی. بنابراابدییکاهش م زین

وري ، اما اشتغال زنان با تاثر از حداقل دستمزد و بهرهاست اشتغال شیو رکود، کاهش و افزا

هاي مختلفی در زمان ادوار تجاري از خود العملتواند عکسآنان در زمان رکود و رونق می

ها، نشان دهد. به عبارتی در زمان رکود اقتصادي و با اعمال حداقل دستمزد از جانب بنگاه

زنان با دستمزد پایین تمایل به عرضه نیروي کار هستند و مردان متقاصی کاري هستند 

باالتري را دریافت کنند و از انجا که کشور در شرایط رکود اقتصادي قرار که دستمزد 

دارد، بنابراین در زمان رکود اقتصادي زنان بیشتر در بازار کار حضور دارند. در زمان رونق 

 و تعریف وظایف جنسیت اي تفکیکعوامل کلیشهاقتصادي نیز اشتغال زنان تحت تاثیر 

ها نیروي کاري لذا بنگاه .شودمی زنانوري ارتقاي بهره مانع ت کهاس خانواده نامرتبط در

                                                 
1 Albanesi 
2 Burns & Mitchell 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
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وري آنان باشد. لذا در زمان نمایند که دستمزد دریافتی هم سطح با بهرهرا استخدام می

وري پایین زنان در بازار کار، تقاضا براي استخدام آنها توسط رونق اقتصادي به دلیل بهره

با  یابد. متناسبها پایین است. لذا در زمان رونق اقتصادي اشتغال زنان کاهش میبنگاه

ادوار تجاري تاثیر  توان بیان داشت که،تاثیرپذیري متفاوت اشتغال زنان از ادوار تجاري می

نامتقارن بر اشتغال زنان دارد چرا که تاثیر رونق و رکود اقتصادي بر اشتغال زنان متفاوت 

 است. 

 ندیگویسخن م يبازار کار و ادوار تجار نیب يرابطه قو کی ياز برقرار ياقتصاد يهاهینظر

 يکاریهستند. انواع ب يمسائل در طول ادوار تجار نیترکار از مهم يروین يو عرضه و تقاضا

طول دوره رکود  در .دهندیها نشان ماز خود در طول دوره یالعمل متفاوتعکس زین

ترس از ترک کردن  یبه کاهش دارد، چون مساله روان لیتما یاصطکاک يکاریب ،ياقتصاد

در  یاصطکاک يکاریب نیگذارد. بنابرایم ریکار تاث يروین يرو دیشغل جد افتنیکار و ن

افتد، اما به مراتب یدر دوره رکود اتفاق م يساختار يکاریدهند. بیدوره رکود، کمتر رخ م

 يادوار يکاریانجامد. بیم يکاریب دیاست، اما آنچه در طول دوره رکود به تشد کمتر

 دیتول نیبنابرا ابدییمحصوالت و خدمات کاهش م يتقاضا براباشد، در طول دوره رکود یم

از کارکنان  ياریبس ادامه فعالیت به يازین گرید لیدل نیاست، به هم ازیمورد ن يکمتر

شوند و حتی نیروي کار جدیدي که استخدام می ابدییم شیافزا يکاریوجود ندارد، و ب

کنند و نیروي کار زن نیز با حداقل ت میها شروع به فعالینیز با حداقل دستمزد در بنگاه

ها مشغول به کار شود، بنابراین در زمان تواند در بنگاهکند، میدستمزدي که قبول می

نیروي  عمدتاً  بازار کارتوان بیان داشت که یابد. همچنین میرکود اشتغال زنان افزایش می

وري آنها که تا حد زیادي به آموزش و کار خود را در یک محیط رقابتی و بر مبناي بهره

اي همواره زنان را از افزایش کند. عوامل کلیشهیتحصیالت آنها بستگی دارد، گزینش م

اي ترین این عوامل کلیشهوري و تحصیالت بازداشته است. یکی از مهمبهره

 زنانوري ارتقاي بهره مانع ت کهاس خانواده و تعریف وظایف نامرتبط در جنسیت تفکیک

ترکیبات آموزشی در نیروي کار نیز تفاوت بین سطح مهارت مردان و زنان ایجاد  .شودمی

وري نیروي کار، تاثیرپذیري اشتغال تحصیالت و بهره کند. بنابراین متناسب با سطحمی

زنان از ادوار تجاري در زمان رونق اقتصادي منفی است و منجر به کاهش اشتغال زنان 

به کارگران  ،یرقابت طیاست که در شرا نیا کیاقتصاددانان کالس ضواز فر یکشود. یمی

فرض، تفاوت درآمد  نیا يمبناشود. بر یمحصول پرداخت م ییمعادل ارزش نهادستمزدي 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
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 بنابربازار است.  يهاییاز نارسا یناش ای نانتر زنییپا يوربهره لیبه دل ایمردان و زنان 

آموزش و پرورش، درآمد  ی کمتر همانندانسان هیها به علت سرمازن ک،ینئوکالس هینظر

)سارکار  دارند يترنییپا يکار يورهبهر لیدل نینسبت به مردان داشته و به هم يکمتر

 انیکارفرما انگیزه کاهشباعث  زیبه فرزندان ن یدگیو رس ی. حاملگ(2019، 1و همکاران

زنان از بازار کار  يریگکناره يها. دورهشودمی زنان مهارت شیدر افزا يگذارهیسرما يبرا

داشته باشند و مهارتشان کم کم  يکمتر یشغل شود به نسبت مردان تجربهیباعث م زین

است که زنان و مردان در استفاده از  نیا هینظر نیدر ا گرید یاساس فرض برود. نیب از

لذا همه  کنند.یدر بازار کار رقابت م یکسانی يدارند و بر مبنا يبرابر یشغل يفرصت ها

وري زنان تاثیر بگذارد و کارفرمایان درصدد استخدام شود که بر بهرهاین عوامل باعث می

از جنس مونث باشند، به طوري که در زمان رونق اقتصادي این موضوع کمتر نیروي کار 

وري باال وجود خواهد داشت و بدین ترتیب شود و تقاضا براي نیروي کار با بهرهمحقق می

توان براي دوران اوج نیز گردد. همچنین این تحلیل را میمنجر به کاهش اشتغال زنان می

؛ پیرو 2013، 2افتد )آلبانسی و ساهینري اتفاق میمورد توجه قرار داد که با شدت بیشت

 (. 2012، 3و همکاران

شود تفاوت در یزنان و مردان در بازار کار مشاهده م نیکه ب ییهاتفاوت نیاز مهمتر یکی

از مباحث مورد توجه اقتصاددانان  یکی اشتغالدستمزد و  یتیدستمزد است. تفاوت جنس

 یکیدستمزد به عنوان  ضیبوده است. وجود تبع ریاخ يهاسال یاران در طذگاستیو س

منابع  شودیباعث م ضیکه وجود تبع یمعن نیمطرح است به ا ردر بازا ییاز عوامل ناکارا

نکند. پدیده شکاف جنسیتی  دایپ صیتخص نهیبه صورت به یانسان هیمحدود سرما

وري نهایی ا بهرهشود که نیروي کار زن و مرد، بدستمزد، زمانی در بازار کار ظاهر می

 يهااز مؤلفه یکیکار به عنوان يروین يوریکسان، دستمزد متفاوتی دریافت کنند. بهره

در  کردهلیکار زنان تحص يرویعدم استفاده از ن که مطرح است يرشد اقتصاد یاصل

در بازار  ضیحاصل از تبع ییممکن است باعث شود ناکارا یو تخصص یتیریمد يهاشغل

ترین در حقیقت دستمزد به عنوان یکی از مهم بگذارد. يبر رشد اقتصاد یمنف ریکار تأث

ها در عرضه و تقاضاي گیري افراد و بنگاهتواند بر تصمیماقالم موثر بر بازار کار است و می

                                                 
1 Sarkar et al. 
2 Albanesi & Shahin 
3 Peiro et al. 
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هاي کارگري در تعیین دستمزد نیروي کار موثر باشد. در صورتی که دولت یا اتحادیه

تمزد، بازار کار را تسویه کرده و دستمزد و اشتغال تعادلی را دخالت نکنند، تغییرات دس

 آورد و در چنین وضعیتی بیکاري وجود ندارد. بدست می

شایان ذکر است، هر یک از مکاتب اقتصادي منشأ ظهور ادوار تجاري را متفاوت بیان 

اثرگذاري  سازوکار اند که سازوکار تاثیرگذاري آن بر اشتغال متفاوت است. در ادامهنموده

 گردد:   هر یک از مکاتب و منشا ظهور ادوار تجاري بر اشتغال زنان بیان می

 (: ادوار تجاری از منظر مکاتب اقتصادی و تاثیر آن بر اشتغال1جدول )

ي
نظریه کینز

 

در اقتصاد  یثباتیب وجود، تقاضا لهیجهت به وس نییبر اقتصاد کالن و تع دیتأک ها:ویژگی

 تیاهم، فعال یو مال یپول استیس، و دستمزد متیق یسبندگي، چنزیک يادوار تجار

 ينزیک ستمیداشتن پول در س

خواهان مداخالت دولت در اقتصاد است، تا در طول  ينزیاقتصاد ک تاثیر آن بر اشتغال:

توان ها به چسبندگی دستمزد، میبه دلیل اعتقاد کینزيدهد.  افزایشرا  اشتغال ،دوره رکود

تواند بیشتر از مقدار یابد و این کاهش مینمود که در زمان رکود اشتغال کاهش میبرداشت 

طبیعی باشد چرا که در زمان رکود توهم پولی، چسبندگی قیمتها و دستمزد منجر به 

 شود.بیکاري غیرارادي می

ک
نظریه کالسی

 

، شخصیرفتار اقتصاد مبتنی بر حداکثر کردن منافع حداقل دخالت دولت،  ها:ویژگی

 هاي اقتصادياهمیت داشتن تمام منابع و فعالیتو  هماهنگی بین منافع شخصی و اجتماعی

توان برداشت به پشتوانه مکتب کالسیکی، در خصوص اشتغال می تاثیر آن بر اشتغال:

نمود که در زمان رکود به دلیل عدم چسبندگی دستمزدها اشتغال و بیکاري کمتر از نظریه 

تواند در صورت رکود دستمزدي کمتر از دستمزد تعدیل است چرا که نیروي کار می کینزي

هاي شغلی براي زنان نسبت به شود فرصتشده بازار درخواست نماید و این خود باعث می

 نظریه کینزي بیشتر باشد..

ک
نظریه نئوکالسی

 

اصل نهایی یا حدي، تاکید بر اقتصاد خرد، تاکید بر شرط رقابت کامل، نظریه  ها:ویژگی

قیمت نشات گرفته از تقاضا، تاکید بر مطلوبیت ذهنی، حداقل دخالت دولت و  رفتار 

 اقتصادي عقالیی

 هاشتغال زنان، ب هايفرصت تیمحدود لیدال ک،ینئوکالس هیدر نظر تاثیر آن بر اشتغال:

 ،یآموزش فن ،یآموزش عموم ،یجسمان يروین ،یخانوادگ يهاتیمسؤول نظیر ییرهایمتغ

 عرضهو  يبهره ور زانیمبر که  بستگی دارد در کار یییبت از کار و جابه جاغساعات کار، 

وري نیروي کار  زنان نسبت به گذارد. لذا متناسب با موارد ذکر شده، بهرهآنان تاثیر میکار 

ها در صدد استخدام نیروي اقتصاد با رکود مواجهه شود، بنگاهتر است و اگر مردان پایین

 وري باالیی برخوردار است.کاري هستند که از بهره
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نظریه پول

گرایان
 

نحنی نظریه مقداري و تغییرات در درآمد پولی،  ورود انتظارت به تحلیل م ها:ویژگی

 ارزها و تعیین نرخ فیلیپس و  نگرش پولی به نظریه تراز پرداخت

 کلیاقتصاد را با س ،یپول يهااستیاتخاذ س که معتقدند نیبر ا ونیپول تاثیر آن بر اشتغال:

و اشتغال در طول زمان  یقیحق تولید ناخالص داخلیصورت که  نیبد د،ینما یه مهمواج

رشد پول ثابت باشد، اقتصاد  یباورند که تا وقت نیبر ا ونیپول. ابدی یکاهش م ایو  شیافزا

توان برداشت نمود که به شد و میخواهد  برقرار خود يذاتا باثبات است و تعادل به خود

 شود.هاي ایجاد شده، اشتغال نیز متاثر میتبع از سیکل

ک
نظریه کالسی

 
جدید

 

 عرضه کل هیفرضو   مداوم بازارها هیتسویی، انتظارات عقال هیرضف ها:ویژگی

شوند. یم ينوسانات تجار جادیکل باعث ا يدر تقاضا ینیبشیقابل پریغ يهاها و تنششوک

-متیشده و ق یقیکل، باعث کاهش دستمزد حق يدر تقاضا ینیبشیقابل پریغ شیافزا کی

توان برداشت نمود که ، لذا میخواهند شد لیها تعدمتیتر از سطح قآرام اریبس یپول يها

کند که افزایش دستمزد حقیقی رخ داده، به مواجهه است و فکر مینیروي کار با توهم 

یابد اما در گذر زمان همین دلیل عرضه نیروي کار افزایش و به تبع از آن اشتغال افزایش می

نیروي کار متوجه افزایش دستمزد اسمی شده )نه دستمزد حقیقی( و عرضه نیروي کار را 

 دهد.کاهش می

ل
نظریه سیک

ي 
ي تجار

ها
ی

واقع
 

اي )تغییر هاي سلیقهتوانند شوکها میهاي عرضه و طبق این نظریه شوکشوک ها:ویژگی

-هاي بهرههاي قیمتی )مانند نوسان قیمت نفت( یا شوککننده( شوکهاي مصرفارجحیت

 وري باشند.

 کار که به علت يرویشده در نرخ رشد ن جادینوسانات ا هینظر نیدر ا تاثیر آن بر اشتغال:

 راتییتغو  شودیم يتجار کلیس شیدایباعث پ دیآیبوجود م يفناور شرفتیتوسعه و پ

 هیااز منابع مانند سرم ياریو بس دیتول یمیقد يهاروش شود،منجر می يدر فناور عیسر

. لذا نیروي کار تا زمانی که با فناوري جدید خود را وفق مانندب یبدون استفاده باق یانسان

 رییتغ کیتواند در هنگام شروع یموضوع م نیا نیبنابرابرند. رنج می ندهند، از بیکاري

هاي مختلف اقتصادي و این رکود اشتغال را در بخش رکود گردد شیدایفناورانه باعث پ

فناورانه  يدر فضا يدیجد يهاشغل ابد،یفناورانه ادامه  رییتغاگر  تحت تاثیر قرار دهد اما

 .نمایدداده و اقتصاد را وارد مرحله رونق می شیافزارا  داتیتول که دیآیبوجود م زین دیجد

نظریه 

کینز
ي 

جدیدها
توجه به رقابت ناقص با ، هامتیدستمزدها و ق یبا چسبندگ یینتظارات عقالا ها:ویژگی 

 يات اقتصادحتوجی، مسائل کالن یخرد برخ هیتوج، شکست بازار يتئور، متیتمرکز بر ق

 یقیو حق یاسم یچسبندگو   بر اساس عرضه و تقاضا
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قابل ریغکل  يدر تقاضا راتییکه تغ یوقت دیجد يهاينزیطبق الگو ک تاثیر آن بر اشتغال:

د وجو لیبه دل یخواهد بود. ول دیجد يهاکیکالس الگو هیشب جهیباشد. نت ینیبشیپ

ه کاعتقادند  نیبر ا نیهمچن دیجد يهاينزیک ،منابع يدر قراردادها یزمان تیمحدود

 لیمتولید ناخالص و  اشتغال در کلیس شیدایتواند موجب پیکل م يدر تقاضا راتییتغ

 .شود یقیحق
 هاي پژوهشمنبع: یافته

 گیرد.الزم به ذکر است که در مکاتب مختلف مذکور اشتغال زنان تحت تاثیر قرار می *

( به بررسی تاثیر زایمان بر پویایی اشتغال زنان در کشور در 2021) 1رابوستاو و بیوچلی

دهد، دستمزد ماهانه در پردازند. نتایج نشان میمی 1996-2015حال توسعه طی دوره 

 10یابد و این افت همچنان ادامه دارد  و پس از درصد پس از زایمان کاهش می 19سال 

 رسد. درصد می 36سال به 

پردازد. نتایج ( به بررسی اشتغال زنان و تامین نیروي کار در هند می2021) 2کلويمک

در شرایطی که اشتغال زنان کم است، زنان جایگاه کمی در بازار نیروي کار دهد نشان می

 دارند و به دلیل وجود کارهاي خانه اشتغال زنان ناپایدار است. 

( به بررسی رکود اقتصادي بر اشتغال زنان در ایاالت متحده 2020) 3آلون و همکاران

دهد، در رکودهاي اقتصادي نتایج نشان می .پردازندمی 1962-2014آمریکا طی دوره 

شود اما در اخیر ایاالت متحده آمریکا تلفات شغلی مردان نسبت به زنان بیشتر دیده می

عکس این صادق است و بیکاري در میان زنان بیشتر   19-رکود اقتصادي ناشی از کوید

 است. 

نرخ  دهد،پردازد، نتایج نشان می( به بررسی اشتغال زنان در هند می2020) 4کلويمک

دهد ینشان م قاتیسطح در جهان است. تحق نیترنییمشارکت زنان کارگر زن هند در پا

 تیمحدود کیخواهند کار کنند، مخالفت شوهران با کار آنها یزنان در هند ماز  ياریبس

 .است یاساس

 -2018(  به بررسی رابطه بین تولید و اشتغال آلمان طی دوره 2020) 5کلیتگر و وبر

وري به شدت کاهش دهد، در طول رکود بزرگ، بهرپردازند، نتایج نشان میمی 1971

                                                 
1 Rabosto & Bucheli 
2 McKelway 
3 Alon et al.  
4 McKelway 
5 Klinger & Weber 
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 نیز اشتغال متوسط یرشد ناخالص داخلشود. با وجود اشتغال مییابد و منجر به کاهش می

  است. شافزای به رو همچنان

 نیالت يکایدر حال توسعه آمر ياشتغال کشورها تیفیک( 2020) 1و همکاران  سنهبروچ

 دهد،نماید، نتایج نشان میگیري میاندازه یو عموم ينظر چند بعدماز  2015را در سال 

-استیشود که س يریگاندازه يروش چند بعد کیتواند با استفاده از یاشتغال م تیفیک

 د.  کار خود آگاه ساز يبازارها تیگذاران را در مورد وضع

( به بررسی ساعت کار و اشتغال در طول ادوار تجاري 2019) 2یا و همکاراناتوریکاس

دهد، نتایج نشان میپردازند، می 2007تا  1965هاي فصلی طی دوره زمانی آمریکا با داده

تواند منجر به نوسانات اشتغال ساعت کار هر کارگر تاثیر قابل توجه بر اشتغال دارد و می

گردد که در زمان رکود اقتصادي و بهبودي ایاالت متحده آمریکا پس از جنگ این نوسانات 

 شود. مشاهده می

ا و شرایط زندگی جوانان ( به بررسی رابطه عدم اطمینان خانواره2019) 3کانتو و همکاران

پردازند، نتایج نشان می 2017تا  2005)با توجه به ادوار تجاري(  اسپانیا طی دوره زمانی 

دهد، مشکالت اقتصادي به وجود آمده در شرایط رکود، زندگی افراد جوان را تحت می

 دهد و ممکن است منجر به تاخیر افتادن فرزندآوري شود. تاثیر قرار می

مختلف  ناطقبا م يکشورهابه ورود به بازار کار و ورود زنان (  2018) 4پالتخودجا و 

مشارکت  زانیمدهند، نتایج حاکی است، مورد بررسی قرار می 2009را در سال  سیانگل

توان به یاختالفات را م نیا که دارد يادیتفاوت ز یاز نظر منشأ قوم در بازار کار زنان

 نسبت داد.  یتیخانواده و نگرش جنس طی، شرایانسان هیدر سرما یبیترک يهاتفاوت

کار زنان  يرویفساد بر نرخ مشارکت ن ریتاث ی( به بررس۱۳۹۹) 5و همکاران فردیشکوه

 یمنطقه در بازه زمان یاسالم يمنتخب عضو سازمان همکار يو کشورها رانیدر بازار کار ا

برآورد الگو  جیخته است. نتامعادالت همزمان پردا ستمیو با استفاده از س 2018-2005

فساد  ریکار زنان و متغ يروینرخ مشارکت ن نیدوطرفه ب یعلکه اوالً رابطه  دهندینشان م

                                                 
1 Sehnbruch et al.  
2 Cacciatore et al.   
3 Cant´o et al. 
4 Khoudja & Platt 
5 Shokouhifard et al. )2020( 
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 يرویبر نرخ مشارکت ن یمنف ریتاث يکاریباال بودن سطح فساد و نرخ ب اً یوجود دارد. ثان

 دارد.  منتخب يو کشورها رانیکار زنان در ا

هاي پولی در چارچوب مکانیسم بررسی آثار شوک( به 1398) 1فربرخورداري و فروغی

جهت پرداختند.  هاي مختلف کشورانتقال پولی غیرسیستماتیک بر اشتغال استان

-TVPاستان کشور در قالب مدل  30ي هاي پولی برادستیابی به این هدف، آثار شوک

FAVAR 1394:4 -1384:1هاي فصلی با استفاده از ضرایب متغیر در زمان براي داده 

هاي مشخصی بین پاسخ دهد که تفاوتمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می

هاي پولی وجود دارد. همچنین پاسخ مربوط به هر هاي مختلف به شوکاشتغال استان

هاي مختلف، متفاوت بوده و شرایط اقتصادي منطقه نقش مهمی در واکنش استان در زمان

نتایج این مطالعه شواهدي براي نامتقارن بودن اثرات  ي پولی دارد.هاهر استان به شوک

شود بانک مرکزي در کند. بنابراین پیشنهاد میسیاست پولی در مناطق مختلف ارایه می

 اي را در نظر داشته باشد.هاي منطقههاي سیاستی و اقتصادي، تفاوتتصمیم گیري

ریسک اقتصادي بر کارآفرینی زنان  ( به بررسی تاثیر1398) 2آبادي و همکارانشاه

دهد، پردازند، نتایج نشان میمی 2008-2015درکشورهاي منتخب جهان طی دوره 

داري بر کارآفرینی زنان دارد. همچنین اکاهش ریسک اقتصادي تاثیر مثبت و معن

-اگذاري مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنمتغیرهاي توسعه مالی، سرمایه انسانی، سرمایه

 .بر کارآفرینی زنان دارند دار

اشتغال و  د،یبر تول یواقع يادوار تجار ریتاث یبررس( به 1396) 3پور و همکارانينادر

نتایج برآورد اند و پرداخته 1361-1391طی دوره  رانیا يبخش کشاورز يگذارهیسرما

ادوار تجاري بر  ،اي بیانگر آن استالگو با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله

گذاري در بخش کشاورزي افزوده بخش کشاورزي اثر مثبت و بر اشتغال و سرمایهارزش

 اثر منفی دارد.

( به بررسی تاثیر پارامترهاي کالن اقتصادي بر اشتغال جوانان در دوره 1394) 4محمودي

مثبت و پردازد، نتایج نشان داد، فرضیه تحقیق مبنی بر ایران می 1357 -1392زمانی 

                                                 
1 Barkhordari & Froughifar (2019) 
2 Shahabadi et al. (2019) 
3 Naderipoor et al. (2017) 
4 Mahmoudi )2015( 

https://ecoj.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=29299&_au=Sajjad++Barkhordari&lang=en
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=29299&_au=Sajjad++Barkhordari&lang=en
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=68106&_au=Mohsen++Froughi+far&lang=en


 

 

 

 

 

 

 

 

 251                   1400تابستان  /2 شماره /هشتمسال  /اقتصاد کاربردي هاينظریهفصلنامه 

دار بودن تاثیر جهانی شدن و نرخ ارز بر اشتغال و نیز منفی و معنادار بودن تاثیر نرخ معنا

 تورم بر اشتغال جوانان در ایران پذیرفته شده است.

تحوالت اشتغال زنان در ایران با استفاده از تحلیل  ی( به بررس۱۳۹۰) 1و همکاران مهرگان

 دهد،ینشان م جنتای. پرداختند 2005-1995 و 1995-1985انتقال سهم طی دو دوره 

با گذشت زمان ساختار نیروي کار زنان در ایران تغییرات اساسی داشته است، به طوري 

 ۱۹۸۵ سال در درصد ۱۹/۳که طی دو دهه مورد بررسی سهم زنان در نیروي کار از رقم 

 . است یافته افزایش ۲۰۰۵ سال در درصد ۳۳/۸ رقم به

 گسترده يهابا وقفه یحیخود توض( با استفاده از روش 1390مهرگان و همکاران )

(ARDL)2 ي بردارونیو خودرگرس(VAR)3  يهاحامل متیق شیافزابه بررسی رابطه بین 

نتایج پردازند، می 1350-1387ایران طی دوره زمانی  در بخش صنعت يکاریو ب يانرژ

هاي نفتی، برق وردهآمتغیرهاي قیمت انرژي، قیمت فرمیان  دال بر وجود رابطه بلندمدت

( نیز تاثیر VAR) رگرسیونی برداري نتایج خود همچنین باشد.و گاز طبیعی با اشتغال می

 نمایید. میهاي قیمت انرژي را بر اشتغال بخش صنعت تایید شوک

ست به ا گرفته صورت اشتغال زنان زمینه در تاکنون که مطالعاتی اکثر است ذکر شایان

اشتغال بر  بررسی روند اشتغال زنان و عوامل موثر بر آن پرداخته است و تاکید بر تاثیر

ور و پينادر. مطالعات شده است باشد و رابطه آن با تولید سنجیدهمی اقتصادي رشد

 ملنیز بیانگر آن است که بررسی عوا( 1390)و همکاران  مهرگان، (1396) همکاران

. است تهزنان همچون رابطه ادوار تجاري کمتر مورد توجه قرار گرف اثرگذار بر اشتغال

 داخل در چه ريادوار تجا ویژه به اشتغال زنان بر اثرگذار عوامل به نپرداختن بنابراین خأل

پیرامون  هفتبا توجه به مطالعات صورت گر لذا .شودمی مشاهده ایران از خارج در چه و

وص در نظر دارد خأل موجود در خص پژوهش نیاموضوع ادوار تجاري و اشتغال زنان، 

 بپردازد. زنان اشتغال نامتقارن ادوار تجاري بر به بررسی تأثیرو  دیرا پر نما اشتغال زنان

 . روش تحقیق3
 است:  ( به شکل زیرARDLهاي گسترده )شکل کلی الگوي خودتوضیح با وقفه

∅(𝐿. 𝑃)𝑌𝑡 = ∑ 𝑏𝑖(𝐿. 𝑞𝑖)𝑋𝑖𝑡
𝑘
𝑖=1 − 𝐶𝑊𝑡 + 𝑢𝑡       

                                                 
1 Mehregan et al. (2011) 
2 Autoregressive Distributed Lag 
3 Vector Autoregressive 
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 که در آن:

∅(𝐿. 𝑃) = 1 − 𝑄1𝐿 − 𝑄2𝐿2 − ⋯ − 𝑄𝑃𝐿𝑃      
                                               𝑏𝑖(𝐿. 𝑞𝑖) = 𝑏𝑖0 + 𝑏𝑖1𝐿 + 𝑏𝑖2𝐿2 + ⋯ +

𝑏𝑖𝑞𝐿𝑞 .  𝑖 = 1. 2 … . 𝑘 

برداري از متغیرهاي ثابت مثل عرض  Wعملگر وقفه،  Lمتغیر وابسته،  Yدر معادله فوق، 

زا با وقفه ثابت هستند. الگو از مبدأ، متغیرهاي مجازي، روند زمانی و یا متغیرهاي برون

ARDL هاي زمانی مختلف نوع ارتباط براي بررسی روابط پیچیده بین متغیرها که در بازه

لگوي ارائه کردند. ( ا2014) 1متغیر است، کاربرد ندارد. در این راستا شین و همکاران

جمعی ( قادر به تعیین هم2014ارائه شده توسط شین و همکاران ) NARDLآزمون 

مدت و بلندمدت عالوه این روش بین اثرات کوتاهغیرخطی و نامتقارن بین متغیرهاست. به

شود. حتی اگر تمام این موارد را متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته تمایز قائل می

ها یا یک الگو انتقال مالیم آزمایش کرد، اما هنوز هم این الگو VECMطریق الگو بتوان از 

برند. عالوه بر این برخالف دیگر از مسئله همگرایی، به دلیل ازدیاد تعداد متغیرها رنج می

هاي زمانی آنها یکسان است، الگو هاي تصحیح خطا که درجه همبستگی سريالگو

NARDL داند هاي مختلفی از همبستگی را مجاز میته و درجهاین محدودیت را برداش

بر این، از طریق انتخاب طول وقفه مناسب براي  (. عالوه2016، 2هوانگ و همکاران)وان

(. 2014کند )شین و همکاران، متغیرها، به حل مسئله همبستگی چندگانه نیز کمک می

 شود:صریح میدر این راستا  الگوي تصحیح خطاي نامتقارن به صورت زیر ت
∆𝐸𝑊𝑡 =∝0+ 𝜌𝐸𝑊𝑡−1 + 𝜃1𝐹𝑅𝑡−1 + 𝜃2

−𝐵𝐶𝑡−1 + 𝜃3
+𝐵𝐶𝑡−1 + 𝜃4𝑀𝑊𝑡−1 +

𝜃5𝐺𝐸𝑡−1 + 𝜃6𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + ∑ 𝛼1𝐸𝑊𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=0 + ∑ 𝛼2

−𝑞
𝑖=0 𝐵𝐶𝑡−1 +

∑ 𝛼3
+𝑞

𝑖=0 𝐵𝐶𝑡−1 + ∑ 𝛼4𝐹𝑅𝑡−𝑖
𝑞
𝑖=0 + ∑ 𝛼5𝑀𝑊𝑡−𝑖

𝑞
𝑖=0 + ∑ 𝛼6𝐺𝐸𝑡−𝑖

𝑞
𝑖=0 +

∑ 𝛼7𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖
𝑞
𝑖=0 + 𝜇𝑡                                                                                      (1)  

براي ضرایب بلندمدت  𝜃𝑖مدت و براي ضرایب کوتاه i=1,2,...,7به ازاي  𝛼𝑖(، 1در معادله )

متغیر  مدت براي ارزیابی اثرات آنی تغییراتشود که تحلیل کوتاهروند. یادآور میبه کار می

گیري زمان رود. در مقابل تحلیل بلندمدت براي اندازهبرونزا بر متغیر وابسته به کار می

گیرد. در این مطالعه واکنش و سرعت تعدیل به سمت سطح تعادلی مورد استفاده قرار می

𝜃از آزمون والد براي بررسی عدم تقارن بلندمدت ) = 𝜃+ = 𝜃−مدت )( و کوتاه𝛼 =

𝛼+ = 𝛼−یرها استفاده شده است.( همه متغ 

                                                 
1 Shin et al. 
2 Van Hoang et al.   
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(، FR) 3(، نرخ باروريBC) 2(، ادوار تجاريEW) 1متغیرهاي الگو شامل: سهم اشتغال زنان

( INF) 6( و نرخ تورمGE) 5هاي دولت در بخش آموزش(، هزینهMW) 4حداقل دستمزد

و همکاران  آلون  ،(2021) کلويمک، (2021) یوچلیرابوستاو و باست که در مطالعاتی 

آلبانسی و ( 2018و پالت ) خودجا ،(2020و وبر ) تگریکل، (2020) کلويمک، (2020)

-نمایش qو  pاند. همچنین از عوامل موثر بر اشتغال زنان ذکر شده (2017و ساهین )

و متغیرهاي مستقل 𝐸𝑊𝑡 دهنده تعداد وقفه بهینه براي متغیر وابسته 

𝐵𝐶𝑡. 𝐹𝑅𝑡. 𝑀𝑊𝑡 . 𝐺𝐸𝑡 . 𝐼𝑁𝐹𝑡 ( است که از طریق معیار آکاییکAIC)7  .قابل تعیین است

تجزیه  هاي جزئی مثبت و منفی براي افزایش و کاهش( به مجموعBCمتغیر ادوار تجاري )

 خواهد شد. این تجزیه به صورت زیر است:
𝐵𝐶𝑡

+ = ∑ ∆𝐵𝐶𝐽
+𝑡

𝑗=1 = ∑ max (∆𝐵𝐶𝑗. 0)𝑡
𝑗=1                           

 و 
𝐵𝐶𝑡

− = ∑ ∆𝐵𝐶𝐽
−𝑡

𝑗=1 = ∑ max (∆𝐵𝐶𝑗. 0)𝑡
𝑗=1            

 رفت:گتخمین اثرات چندگانه پویاي نامتقارن معادله زیر مورد استفاده قرار خواهد 

𝑚ℎ
+ = ∑

𝜕𝐸𝑊𝑡+𝑗

𝜕𝐵𝐶+
ℎ
𝑗=0         .          𝑚ℎ

− = ∑
𝜕𝐸𝑊𝑡+𝑗

𝜕𝐵𝐶−
ℎ
𝑗=0                   

یر وابسته به نوسان مثبت و ده واکنش نامتقارن متغهاي پویا نشان دهناین تکثیرکننده

توان هاي تخمین زده شده، میمنفی در متغیرهاي مستقل است. براساس تکثیرکننده

هاي پویا از تعادل اولیه به سمت تعادل جدید بین متغیرهاي مشاهده نمود که تعدیل

 اثرگذار است.  کند که بر سیستمسیستمی از نوسانی تبعیت می

بدین معنی  ؛باشدمی هادر مورد متقارن بودن آن ARCH حدودیت مهم در روشیک م

آنها را گیرند و عالمت بینی نوسانات را در نظر میکه آنها ارزش مطلق تغییرات در پیش

مثبت با بزرگی یکسان، بر روي نوسان سري  و گیرند و لذا اثرات شوک منفینادیده می

هاي مثبت شوک به نسبت سري در حالیکه نوسانات شود.نظر گرفته می به یک میزان در

 هاي منفیمثال در مورد اشتغال زنان شوکدهند؛ واکنش یکسانی نشان نمیو منفی 

                                                 
1 Employment of Women (Persons)  
2 Business Cycles 
3 Fertility Rate, Total 
4 Minimum Wage 
5 Government Expenditure on Education 
6 Inflation Rate 
7 Akaike Information Criterion 
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؛ نوسانات را به هاي مثبتشوککه حالی دهند درغیرمنتظره نوسانات را بشدت تغییر می

نوسانات  براي تحلیل رفتار. بدین ترتیب، براي رفع این مشکل و ددهنکندي تغییر می

هاي شوکالزم است تا از یک مدل نامتقارن استفاده گردد. الزم به ذکر است تفکیک 

ها هستند بیشتر ملموس در موضوعاتی که مربوط به عوامل هر دو طرف بازار مثبت و منفی

براي  شوک منفی تواند یک براي یک عامل، می شوک مثبتباشد و در ضمن یک می

-در مورد نامتقارن بودن، شوک NARDL( که روش 2005)وربک،  محسوب شودسایرین 

 .دهدهاي مثبت و منفی را به صورت مجزا و به خوبی نشان می

 های تحقیق.یافته4
د. نتایج آزمون پیش از تخمین الگو، الزم است مرتبه مانایی متغیرها مورد ارزیابی قرار گیر

 ( آورده شده است.2مانایی در جدول )
 

 (ADF)دیکی فولر تعمیم یافته  (: آزمون ریشه واحد2جدول )

 هاي پژوهش: یافتهمنبع
 

نتایج حاصل، بیانگر مانایی تمام متغیرها در تفاضل مرتبه اول است. در ادامه نتایج نشان 

دهنده مانایی تفاضل مرتبه اول کلیه متغیرهایی است که در سطح نامانا هستند. بنابراین، 

جمعی بین متغیرها اطمینان حاصل کرد؛ بدین منظور از الزم است از وجود رابطه هم

 در سطح  در تفاضل مرتبه اول
تعداد 

 وقفه 
 آماره مقادیر بحرانی متغیر

ADF 

 آماره مقادیر بحرانی

 

ADF  
10%  5%  1%  10%  5%  1%  

261/1

- 

479/1

- 

116/2

- 
434/6-  

261/1

- 

479/1

- 
116/2-  164/1-  1 EWt-1 

89/2-  19/3-  77/3-  639/4-  
261/1

- 

479/1

- 
146/2-  443/1-  1 BC 

89/2-  19/3-  77/3-  538/6-  89/2-  19/3-  77/3-  863/2-  1 FR 
887/2

- 

186/3

- 

766/3

- 
914/5-  

884/2

- 

183/3

- 
762/3-  141/2-  1 MW 

887/2

- 

186/2

- 

766/3

- 
459/4-  

884/2

- 

183/3

- 
762/3-  912/1-  1 GE 

261/1

- 

479/1

- 

116/2

- 
639/8-  

261/1

- 

479/1

- 
156/2-  106/1-  1 INF 
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شود. نتایج آزمون باند که در جدول استفاده می( 2001) 1پسران و همکارانباند،  آزمون

گزارش شده، بیانگر وجود رابطه همجمعی بین متغیرهاي الگو  PSSF( تحت عنوان 3)

متغیرهاي الگو از بانک مرکزي و مرکز آمار ایران استخراج  شایان ذکر است، داده هستند.

 شده است.

 NARDL. تخمین روابط 5

، نشان دهنده 888/0 با مقدار  2Rپردازد. آماره می NARDL( به تخمین روابط 3جدول )

دهند. % از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می888هاي مستقل الگو این است که متغیر

بیانگر عدم خودهمبستگی الگو است، که بیانگر آن  92/1آماره دوربین واتسون با مقدار 

تواند تغییرات می موجود در تابع تولید در حضور عدم خودهمبستگیهاي است که متغیر

𝓍𝑆𝑐هاي آماره همچنین اشتغال زنان را توضیح دهند.
𝓍𝐻𝐸𝑇و 2

 به ترتیب بیانگر عدم 2

𝓍𝐹𝐹عالوه بر این آماره  در الگو هستند. ناهمسانی واریانس و سریالی همبستگی
که بیانگر  2

. است شده طراحی خوبی به تجربی الگو تابعی دهد که شکلرمزي است نشان می آزمون

و  LRWوالد ) هايآزمون. دهندمی الگو را نشان سازگاري و اطمینان قابلیت نتایج این

SRWو است مدتکوتاه و بلندمدت رابطه دو هر براي عدم تقارن اهمیت دهنده( نشان 

در  .الگو است متغیرهاي بین وجود رابطه غیرخطی و عدم تقارن نظرگرفتن بیانگر الزام در

( نتایج دو فرضیه تحقیق تأیید SRWو  LRWوالد ) هاياین راستا با توجه به نتایج آزمون

 شود:می

 در بلندمدت دارد. غال زناناشت دار و نامتقارنی بر سهماثر معناادوار تجاري  -

 مدت دارد.در کوتاه غال زناناشت دار و نامتقارنی بر سهماثر معنا ادوار تجاري -

 ان (:  نتایج برآورد الگو تاثیر نامتقارن ادوار تجاری بر سهم اشتغال زن3جدول )
 رابطه بلندمدت

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

t
+BC 934/40- 327/15 0105/0 

t 
-BC 726/38 369/13 005/0 

FR 927/1- 733/0 017/0 

MW 561/4 331/2 056/0 

GE 731/9 423/10 355/0 

                                                 
1 Pesaran et al. 
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INF 032/0 059/0 588/0 

 مدترابطه کوتاه

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

EC8(-1) 91/0 759/24 0000/0 

)t+D(BC 666/3- 645/3- 0007/0 

D(BC-
 t ) 468/3 093/2 042/0 

D(FR) 172/0- 964/1- 0044/0 

D(MW) 408/0 628/2 011/0 

D(GE) 871/0 759/0 451/0 

D(INF) 002/0 662/0 51/0 

 هاي کنترل الگوآزمون

2R 841/0 2Adj_R 82/0 

D-W Test 96/1 2
SC 57/6 (001/0) 

2
HET 932/1 (086/0) 2

FF 554/0 (582/0) 

PSSF (000/0   )52/6   

 مدتآزمون تقارن در بلندمدت و کوتاه

LRW (0006/0 )67/3- SRW (018/0 )435/2- 

 تحقیق هايیافته: منبع

 بلندمدت به ترتیب ضرایب -L و +Lدهند؛ می نشان ترتیب به را منفی و مثبت تغییرات "-" و "+": یادداشت

𝜒𝑠𝑐   ؛ است منفی و مثبت تغییرات با مرتبط شده برآورد
2  ،𝜒𝐹𝐹

𝜒𝐻𝐸𝑇و   2
 سریالی، همبستگی براي را LM آزمون  2

 بررسی براي والد دهنده آزمون نشان WSR و WLR دهد.؛ همچنین می ناهمسانی واریانس را نشان و فرم تابعی

 باند، پسران، شین و اسمیت آزمون   FPSSهزنان است؛ آمار اشتغال سهم متغیر براي مدتکوتاه و بلندمدت تقارن

 ( آن است.Probدهد. عدد داخل پرانتز بیانگر آماره احتمال  )می نشان را( 2001)

 روابط بلندمدت -5-1

در روش غیرخطی حاضر، شوک مثبت و منفی متغیر مستقل مورد بررسی، بر متغیر 

یکسان باشد،  ها در هر دو حالتوابسته مورد تخمین قرار خواهد گرفت. اگر اثر این شوک

آنگاه شوک متقارن و الگو خطی است؛ اما اگر اثر ایجاد شده از شوک مثبت و منفی یکسان 

هاي مثبت و منفی به ترتیب منجر به کاهش و افزایش سهم اشتغال نباشد و تاثیر شوک

طور که از همان زنان گردد، آنگاه شوک نامتقارن و در نتیجه الگو غیرخطی خواهد بود.

اشتغال  مثبت ادوار تجاري اثر منفی و معناداري بر سهم جدول باال مشخص است، شوک

اثر سهم ادوار تجاري در بلندمدت دارد، در مقابل شوک منفی ( 934/40 ضریب با)زنان 
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دهد اثر ایجاد شده می نشان که( دارد، 726/38مثبت بر سهم اشتغال زنان )با ضریب 

اشتغال زنان در  سهم توان دریافتبنابراین میر نتیجه الگو غیرخطی است. نامتقارن و د

تواند سبب ایجاد نوساناتی در گیرد و میچهار مرحله ادوار تجاري تحت تاثیر قرار می

شوند و از این رهگذر زنان با رخداد نوسانات ادوار تجاري در بسیاري از این اشتغال زنان 

شتغال زنان را ا سهماز آنجا که رکود زمینه کاهش داشت.  ها امنیت شغلی نخواهندبخش

شود در زمان رکود سهم اشتغال آنان افزایش یابد آورد از نظر دیگر باعث میفراهم می

ها حداقل دستمزد را اعالم نمایند، زنان با چنین دستمزدي حاضر به چرا که اگر بنگاه

تر هستند اما همواره فرد متضرر راضیعرضه کار خواهند بود و به دریافت حداقل دستمزد 

در زمان رکود زنان خواهند بود چرا که متناسب با خدماتی که ارائه میدهند دستمزد و 

نمایند دارند و از این منظر زنان امنیت شغلی را در کارشان احساس نمیحقوق دریافت نمی

زمان رکود زنان  (، لذا متناسب با شرایط حداقل دستمزد در2018، 1)آلبانسی و ساهین

توان براي دوران رونق بیشتر حاضر به عرضه کار خواهند بود. همچنین این تحلیل را می

ها بیشتر درصدد نیز مورد توجه قرار داد، وقتی که اقتصاد در مرحله رونق قرار دارد، بنگاه

وري با بهره کرده در رده افرادباشند و اگر زنان تحصیلوري باال استخدام نیروي کار با بهره

هاي اقتصادي را در راستاي استخدام آنها در شرایط رونق توانند نظر بنگاهباال باشند می

وري که دارند دستمزد دریافت نموده اقتصادي جلب نمایند و بدین طریق متناسب با بهره

اي همواره زنان را از افزایش عوامل کلیشهو نسبت استخدام زنان را افزایش دهند اما 

 وري و تحصیالت بازداشته است.رهبه

و تعریف وظایف نامرتبط  جنسیت اي تفکیکترین این عوامل کلیشهیکی از مهم

وري بنابراین متناسب با بهره .شودمی زنانوري ارتقاي بهره مانع ت کهاس خانواده در

واند منفی باشد. تنیروي کار زن، تاثیرپذیري اشتغال زنان از ادوار تجاري در زمان رونق می

باشد اما ممکن است با شدت همچنین در زمان بحران شرایط همانند دوران رکود می

بیشتري اتفاق بیافتد که همچنین دیدگاهی نیز در مورد رونق و دوران اوج نیز صادق 

حاکی از این  (2012پیرو و همکاران )( و 2013) 2است که مطالعات آلبانسی و شاهین

 نتایج است. 

                                                 
1 Albanesi & Şahin 
2 Albanesi & Shahin 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094202517301229#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094202517301229#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094202517301229#!
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گذارد؛ به اشتغال زنان می سهم داري در بلندمدت بریش نرخ باروري اثر منفی و معناافزا

 ینا( کاهش خواهد یافت. 927/1اشتغال زنان ) سهمکه با افزایش نرخ باروري، طوري

 سهم کاهش و رکا وينیردر  نناز کترمشاباروري باعث کاهش  که دشومی لستدالا گونه

 زنانکت رمشا باعث کاهش رورياـب که رودیـم راـنتظا ینابنابر. دشومی اـهآن لتغاـشا

شود چرا که فرزندآوري فرصت مشارکت در بازار کار را از  لمنزاز  رجخا يفعالیتهادر 

نتیجه برآورد این پژوهش مشابه نتایج به دست آمده از گیرد. به طوري که زنان می

(، بروستر و 2002) 3بونو(، دل2003) 2(، آریزا و همکاران2004) 1مطالعات بیلی

( و 1396) 6فطرس و همکاران(، 2000) 5(، رایندفوس و همکاران2000) 4رایندفوس

 ( است.1384) 7محمدي و همکاران، بیککالنتري

توان بیان داشت که اشتغال زنان می سهم مچنین در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بره

 تـتحرا  انگرراـک ماـتم دستمزد قلادـح نقانو که ستا ینا بر ضفر قابتیر لمددر 

ها در زمان رکود اقتصادي نیروي کار با دستمزد از آنجا که بنگاههد. دمی ارقر پوشش

یابد و نیروي کار وري کار نیز کاهش مینمایند و متناسب با آن بهرهپایین را استخدام می

شود که اعمال جر میباشد. بنابراین این شرایط منزن نیز بیشتر این خصوصیات را دارا می

 عرضه ،دستمزد قلاحد یشافزا باحداقل دستمزد تاثیر مثبت بر اشتغال زنان بگذارد و 

 قلادـح نانوـق نیز بیان داشت که (2006) 8لموس. یابدمی یشافزازن  راـک وينیر

، رود راـک به فقر با مقابله ايبر سیاستی اربزا عنو یک انعنو به نداتومی، برانابر دتمزـسد

( مشابه 2006، لذا نتایج مطالعه لموس )دببر را از میان ديیاز مشاغل که ینا وندـب

 نتایج برآورد این پژوهش است. 

هاي دولت در بخش آموزش هزینهافزایش دهد، نتایج تخمین در بلندمدت نیز نشان می

هاي دولت هزینهشتغال زنان ندارند، چرا که با افزایش ا سهمبر  داريمعناو نرخ تورم تاثیر 

شوند، اما اکثر وري باال آموزش داده میکرده و با بهرهدر بخش آموزش، زنان تحصیل

شوند، لذا این امر شان به کار گرفته نمینیروي کار استخدام شده، متناسب با تخصص

                                                 
1 Bailey 
2 Ariza et al. 
3 Del Bono 
4 Brewster & Rindfuss 
5 Rindfuss et al. 
6 Fotros et al. (2017) 
7 Kalantari et al. (2005) 
8 Lemos 
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هاي دولت که در بخش آموزش صرف شده است کاربرد آنچنانی شود که هزینهباعث می

 نداشته باشد و تاثیر با اشتغال آنان نداشته باشد. 

 مدتوابط کوتاهر -5-2

، دارمعنابیانگر جمله تصحیح خطاست که براي برقراري شرط همگرایی، باید  ECضریب 

مطالعه برابر  منفی و قدرمطلق آن کوچکتر از یک باشد. ضریب تصحیح خطا در این

مدت به بلندمدت است. به است که بیانگر سرعت باالي تصحیح خطا از کوتاه -089/0

درصد خطاي خود را در دوره بعد  89بیان دیگر در صورت بروز خطا در این دوره، الگو 

 تصحیح خواهد کرد.

 مسه بر داريمعنامثبت ادوار تجاري اثر منفی و  نتایج این قسمت نشان داد که شوک

، ادوار تجاريمدت دارد، در مقابل شوک منفی در کوتاه( 666/3 ضریب با)اشتغال زنان 

نتایج  که( داشته و حاکی از این است 468/3اثر مثبت بر سهم اشتغال زنان )با ضریب 

این تخمین با نتیجه به دست آمده از روابط بلندمدت یکسان است. بدین معنی که در 

اشتغال زنان  سهمبلندمدت رونق و رکود اقتصادي به ترتیب منجر به کاهش و افزایش 

مدت چرا که اگر در کوتاهمدت نیز همین رابطه برقرار است. خواهد شد که در کوتاه

شته باشد و با شوک منفی استخدام صورت گیرد، لذا در چسبندگی دستمزدها وجود دا

بلندمدت نیز این اثر پا برجاست. براي شوک مثبت نیز اگر شوک مانع استخدام نیروي 

شود. همچنین ناگفته نماند، قدرمطلق کار زن شود اثر منفی آن نیز در بلندمدت دیده می

ند قدرمطلق شوک مثبت در شوک منفی در بلندمدت روند افزایشی را پیشرو دارد و رو

نیز، باعث کاهش سهم  مدتافزایش نرخ باروري در کوتاهبلندمدت نیز افزایشی است. 

حداقل نرخ  مدتدهد که در کوتاهشود عالوه بر این نتایج نشان میاشتغال زنان می

نتایج تخمین حاکی  اشتغال زنان دارد. همچنین سهماثر مثبت و معناداري بر  دستمزد

در بلندمدت روند حداقل دستمزد مقدار قدرمطلق متغیرهاي نرخ باروري و  کهاست 

 سهماثر معناداري بر  هاي دولت در بخش آموزش  و نرخ تورم نیزهزینه افزایشی دارند.

 اشتغال زنان در کوتاه مدت ندارد و در بلندمدت نیز این امر صادق است.

 گیری و پیشنهادهانتیجه -6
 و اهمیت میزان کشور، یک یافتگیتوسعه درجه سنجش جهت معیارها ترینمهم از یکی

 تسریع اجتماعی، توسعه تحقق باشند. برايمی دارا کشور آن در زنان است که اعتباري
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 نیروي عنوان به زن به چهچنان اجتماعی، عدالت محقق شدن و اقتصادي توسعه فرایند

 کیفی و کمی افزایش و توسعه روند بر مثبتیتاثیر  قطعا شود، نگریسته سازنده و فعال کار

 زنان اشتغال نرخ ارتقاي بر توانندبسیاري می عوامل داشت. خواهد جامعه آن انسانی نیروي

ادوار  نقش بین این که در دهد، قرار تهدید معرض در را زنان اشتغال اینکه یا و باشد موثر

تواند اثر نامتقارنی باشد اشتغال زنان می بر باشد. ادوار تجاري فراوانی اهمیت حائز تجاري

و تاثیر شوک مثبت و منفی آن متفاوت برآورد شود. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از 

به بررسی اثر نامتقارن ادوار تجاري بر سهم اشتغال زنان در اشتغال ایران   NARDLروش 

یک شوک مثبت هد، دنتایج برآورد نشان میشود. پرداخته می 1345 -1397طی دوره 

گذارد. همچنین اشتغال زنان به جا می سهمیا منفی در ادوار تجاري، اثرات نامتقارنی بر 

مدت یک شوک ادوار تجاري، با اثرات بلندمدت آن دهد که اثرات کوتاهنتایج نشان می

ادوار تجاري، اثر منفی و  مدت، شوک مثبتیکسان است؛ بدین معنی که در کوتاه

اشتغال زنان دارد و در  سهم اثر مثبت و معنادار بر ادوار تجاري، و شوک منفی ؛داريمعنا

مدت نیز این اثر پابرجاست. همچنین ناگفته نماند، قدرمطلق شوک منفی ادوار تجاري بلند

در بلندمدت روند افزایشی را پیشرو دارد و روند قدرمطلق شوک مثبت ادوار تجاري در 

 مدت ودهد که در کوتاهبلندمدت نیز افزایشی است. سایر نتایج تخمین نیز نشان می

گذارد اما اشتغال زنان می سهمبر  داريمعنابلندمدت، متغیر نرخ باروري نیز اثر منفی و 

اشتغال زنان در  سهم هاي دولت در بخش آموزش و نرخ تورم براثر معنادار متغیر هزینه

شود. همچنین متغیرهاي حداقل نرخ دستمزد نیز باعث کوتاه مدت و بلندمدت رد می

مدت و کوتاه يهااستیس نییتع نیبنابرا اشتغال زنان خواهد شد. سهمدار افزایش معنا

 به توجه بابرخوردار است.  ییباال تیاز اهم شتغال زناناثر آنها بر ا یبلندمدت و بررس

 :است ارائه قابل پیشنهادهاي زیر تحقیق هاي یافته

 یبه بازه زمان اشتغال زنان خصوصدر  شانسطح کالن ماتیدر تصمسیاستگذاران  -

 . دیننما يگذاراستیتوجه داشته و با توجه به آن اقدام به س استیس ياجرا

 نداتومی هاي مختلف اقتصاديبخش در دستمزد قلاحد چندگانه يهاخنر تعیین -

 یعزتونچو فیاهدا بر تحققآن مثبت  اثرات یشافزا ايبر حلیراه  انعنو هـب

 باشد. انگررکا اعیـجتما-ديقتصاا ضعیتو دبهبوو  مددرآ النهتردعا

که منجر به کاهش  هاي خانوادگیورزي در راستاي کاهش محدودیتاهتمام -

ها و قوانینی شود و در این راستا، تصویب حمایتمشارکت زنان در بازار کار می
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که زنان پس از ازدواج محدودیتی در راستاي کار کردن در بیرون از منزل و 

 وري نداشته باشند. کاهش بهره

مراکز نگهداري از فرزندان افراد شاغل زن که تحت نظارت و حمایت محل ایجاد  -

 کار آنان باشد.

وري زنان از طریق بهبود کیفیت آموزش بسترهاي مناسب براي ارتقا بهره دیجاا -

هاي آموزشی و تحصیل در مقاطع و کاهش تبعیض در دسترسی زنان به فرصت

 کارباالتر در جهت افزایش فعالیت آنها در بازار 

که منجر  ربیت کودکانآوري و تهاي ذهنی زنان در زمینه فرزندکاهش دغدغه -

-در این راستا کارفرمایان میشود که به کاهش مشارکت آنان در بازار کار می

توانند با تولد فرزند، درآمد زنان شاغل را افزایش دهند و حتی وام به والدین آنها 

هاي تولد فرزند را به بهترین نحو فراهم نمایند تا بسترهاي بدهند که بتواند هزینه

مناسب در جهت کاهش این دغدغه و افزایش مشارکت زنان در بازار کار ایجاد 

 شود.

 تقدیر و تشکر
تشکر و  نایس یدانشگاه  بوعل يهاتید که از حماندانزم میبرخود ال گاندر پایان نویسند

 .ندینما یقدردان

 تضاد منافع

  .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبودنویسندگان  
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