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چکیده

دراین مقاله ابتدا به محاسبه نابرابری جنسیتی استانی پرداخته شده است ،ست ا ا تر
نابرابری جنسیتی بر رشد از طریق دو کانال بهرهوری و باروری با کاربرد دادههای پانت
استانی در دوره زمانی  1377-1391مورد مطالعه قرار گرفته اس .،نتایج نشان میدهتد
که بهرهوری و باروری هر دو بر رشد استانی ا ر مثب ،و معناداری داشتهاست.،هچننین
مدل نچایانگر یک رابطه مثب ،و معنادار بین نابرابری جنسیتی و باروری و یتک رابطته
منفی بین نابرابری و بهرهوری میباشد .ا تر نتابرابری جنستیتی بتر رشتد بروینتد و ا تر
بهرهوری و باروری بر رشد اقتصادی میباشد که در مطالعه حاضتر ا تر اول االتب بتوده
اس ،در نتیجه نابرابری جنسیتی بهطورکلی (و نابرابری دربازار کارو نابرابری وموزشی)
ا ر منفی و معنادار بر رشد استانی داشتهاست .،نتتایج دللت ،بتر ایتن دارد کته بترای
تحریک رشد بلند مدت اقتصاد دخال،های سیاستتی بترای بهبتود وضتعی ،بتاروری از
طریق تچرکز بر سیاس،های مبتنی بر سازش بین کتار بتازاری و کتار ختانگی ضترورت
دارد.به عالوه مداخله دول ،برای اصالح تورش های جنسیتی مانند تورش جنسیتی در
وموزش حذف اختاللت بازار کار وتغییر قوانین مالکی ،برای تقلی روند نابرابری جه،
تحریک بهرهوری و رشد اقتصادی ضروری میباشد.

واژگان کلیدی

نابرابری جنسیتی؛ رشد؛ بهره وری؛ باروری.

1
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مقدمه

نابرابری جنسیتی یک ویژگی غالب در کشورهای در حاال ووعا اعا .ناابرابری با

اشکال مختلف ب صورت نابرابری درآمدی ،نابرابری در دعتیابی ب فرص.ها ،نابرابری

آموزشی ،نابرابری در دعترعی ب اشتغال رعمی ،موق یا.هاای مادیریتی و عیاعای و

باالخره نابرابری درقدرت چان زنی در درون خانواده ظاهر میشود

عالوه بر این ک این نوع نابرابریها از نظر عدال .اجتماعی نامطلوب اع ،.میووان

اعتدالل کرد نابرابری ب صورت اعتفاده ناکارا از ظرفی .بالقوه زنان در بازار ،بهارهوری

را کاهش میدهد نابرابری جنسیتی گواهی بر شکس .بازار اع .و در نتیج بار رشاد
اقتصادی اثر منفی دارد نابرابری جنسیتی در آموزش ،با کاهش عرمای انساانی ،کیفیا.

مراقب .از فرزندان را وح .وأثیر قرار میدهد هزین های ناابرابری جنسایتی بسایار بااال

اع ،.زیرا ن ونها رفاه زنان را کاهش میدهد بلک بر رفاه ماردان و فرزنادان اثار گا ار
اع .و در نتیج رفاه خانواده را کاهش میدهد همچنین وب یض جنسیتی در بازار کاار
و دعترعی ب منابع منجر ب وخصیص ناکارای منابع و زیانهای رفاهی و در نتیج رشد

اقتصادی میشود

بررعیهای جهانی نشاندهنده نوعی نابرابری جنسیتی در عطح جهانی میباشاد باا

این وجود ،در این زمین وفاوت های کشاوری قابات ووجا اعا .بارای مراال در عاال

 ،2014کمترین میزان نابرابری جنسیتی مربوط ب نروژ ( )0/069و بیشاترین مرباوط با

نیجر ( )0/713میباشد این شاخص برای ایران  0/515میباشد ک روب  114را در میان

 188کشور جهان دارا میباشد قابت ذکر اعا .کا شااخص ناابرابری جنسایتی بارای

کشورهای عربی  0/537و برای کشورهای شرق آعیا و امریکای الوین ب ورویب 0/328
و 0/415می باشد میانگین جهانی این شااخص در عاال ماورد نظار  0/449مایباشاد

همانطور ک مالحظ میشود این شاخص باالور از شاخص جهانی و کمی بهتار از ایان

شاخص در کشورهای عربی میباشد با ووج ب وفاوتهای موجاود در عاطح ووعا

اعتان ک حاصت رشد نامتوازن منطق ای ب ارث رعیده شده مایباشاد ،محاعاب درجا

نااابرابری جنساایتی در اعااتانهااای ایااران از اهمیاا .قاباات وااوجهی برخااوردار اعاا.

()2015،UNDP
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در ایران ،ووع

اقتصادی از طریق وغییر در نهادهای جام

باعث کااهش ناابرابری

جنسیتی شدهاع .کاهش نرخ باروری متناظر با افازایش قادرت زن در درون خاانواده
بوده ک آنها را قادر ب و یین و داد دلخاواه فرزنادان کارده اعا .در ایاران باا وجاود
محافظ .شدید نظام خانواده ووعط نهادهای حمایتی مانند م هب و فرهنا

با علا.

بیثباویهای اقتصادی از یک عو و دعترعی ارزان و پیشرفت ب وکنولوژی پیشاگیری از
عوی دیگر در دوره گ ار جم یتی ،وغییر در نابرابری جنسیتی در درون خانواده عریعور
از غرب بوده اع .از این رو فرایند کاهش عطوح باروری نسب .ب غرب وسریع شاده
اع .کاهش باروری موجب کاهش نا برابری جنسیتی در آموزش و افزایش ومایات با
مشارک .در بازار کار شده اع .ولی با وجود این ومایات با علا .نابا عاامانیهاای
اقتصادی ،بیکاری زنان در عطح باالیی قرار دارد و همین امر باعث شده زناان و ماردان
در انتظار یافتن شغت ،عان ازدوا را با و ویاق اندازناد و درنتیجا بااروری و و اداد
دلخواه فرزندان را کاهش دهند :این میوواند بخشی از روند پر شاتاب کااهش بااروری
در ایران را (با وجود افزایش و داد زنان در عن باروری ب علا .وغییار در هارم عانی
جم ی ).وبیین کند
نرخ باروری در ایران از 7/ 7در عال  1349ب  6در عال 1355کاهش یاف .و عپس
درعال 1359ب  7رعید ولی این دوره نرخ باال دیاری نپاییاد نارخ بااروری از  6/8در
عال  1363ب  5/5در عال 1367رعید این کاهش کناد باود واا ایانکا برناما ونظای
خانواده دول .در عال  1368روند کاهشی باروری را وسریع کرد ب طوری ک این نارخ
ب  2/8در عال 1374ونزل کرد در دوره  1389-84این نرخ با  1/89و در عاال 1391
ب  1/9رعید اع.
نشان های دعتیابی ب

نرخ زیر جایگزینی از اوایت ده  1370آغاز شد ب طوری ک

در عال  1376چهار اعتان (گیالن  -وهران  -عمنان و اصفهان) نرخ باروری زیار نارخ
جایگزینی بود (عباعی -شوازی)2001 ،

1

Abbasi-Shavazi

1
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در عال  1391چهار اعتان خراعان جناوبی ( )2/48عیساتان و بلوچساتان (،)2/26
کهکیلوی و بویراحمد( )2/2و کردعاتان با ورویاب بااالورین نارخ بااروری ( )2/04را
وجرب کردهاند بقی اعتانها نرخ باروری زیر  2داشت اند کمترین نرخ بااروری مرباوط
ب اعتانهای وهاران ( ،)1/08اصافهان ( ،)1/37مازنادران و مرکازی ( ،)1/47مایباشاد
نمودار  1نشان میدهد میانگین نرخ باروری در دوره مورد مطال

در  9اعتان زیر نارخ

جایگزینی بود مطال ات نشان میدهد در ایران انتقال از بااروری بااال با بااروری زیار
عطح جایگزینی متناظر با برابری عریع در آموزش ولی برابری کمتر در مشارک .زناان
در بازار کار ،کاهش عریع نابرابری در خانواده بوده اع ..کاهش عریع نارخ بااروری،
برخی از صاحبنظران را نگران رشد بلند مدت اقتصاد کردهاع.

نمودار  -1میانگین نرخ باروری در استانهای ایران در دوره 1387-1391
منبع :بر اعاس دادههای مرکز آمار ایران
ووضیح -1 :آذربایجان شرقی  -2آذربایجان غربی  -3اردبیت  -4اصفهان -5ایالم -6بوشهر -7وهران -8
چهارمحال و بختیاری  -9خراعان جنوبی  -10خراعان رضاوی  -11خراعاان شامالی -12خوزعاتان
-13زنجان -14عمنان  -15عیستان و بلوچستان  -16فاارس -17قازوین -18قا -19کردعاتان -20
کرمان  -21کرمانشاه  -22کهگیلوی و بویراحمد-23گلستان -24گیالن -25لرعتان -26مازنادران -27
مرکزی -28هرمزگان -29همدان  -30یزد

اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی در ایران

11

در این مقال  ،ابتدا ب محاعب نابرابری جنسیتی با آخرین روش ارائ شده در گزارش
ووع

انسانی با ووج ب آخرین اطالعات اعتانی موجود پرداخت میشود ب عالوه ،باا

ووج ب اینک نابرابری جنسیتی از دو کانال مستقی و غیر مستقی از طریاق متغیرهاای
و یینکنندهای رشد (مانند باروری ،بهره وری) بر رشد اقتصادی اثرگ ار اع .و از آنجاا
ک مطال ات قبلی فقط ب بررعی آثار مستقی آن اکتفا کرده و آثار غیر مساتقی ناابرابری
را ک از طریق اخالل در وخصیص منابع ایجاد میشود را مورد ووج قرار ندادهاند؛ ایان
مقال ب دنبال افزودن یک کانال اضافی ب بررعی اثر نابرابری بر رشد میباشد با ایان
اثر نابرابری جنسیتی بر رشد ،از طریق دو کانال بهارهوری

منظور در این مقال ب مطال

و باروری باا کااربرد از دادههاای پانات اعاتانی در دوره زماانی  1377-1391پرداختا
میشود در ادام  ،مبانی نظری و پیشین مورد بررعی قرار میگیارد عاپس با محاعاب
نابرابری جنسیتی و وبیین آن در اعتانهای ایران میپردازی ارائ مادل و وحلیات نتاای
بخش ب دی را وشکیت میدهد بخاش پایاانی با نتیجا گیاری وداللا.هاای عیاعاتی
اختصاص دارد

 .1مروری بر ادبیات نظری
رشد اقتصادی و نابرابری جنسیتی آثار متقابات بار یکادیگر دارناد از یاک عاو رشاد،
نابرابری جنسیتی را وح .واثیر قرار میدهد و از عوی دیگر نا برابری جنسیتی بر رشاد
موثر اع .ب همین جه .مبانی نظری از دو منظار بااال با بررعای رشاد و ناابرابری
جنسیتی میپردازند گروه اول مباحث نظری ب بررعی اثر رشاد بار ناابرابری جنسایتی
میپردازند ک میووان ب نظریات زیر اشاره کرد
فورعیت بر این باور اع .ک نابرابری جنسیتی باا صان تی شادن و رشاد اقتصاادی
کاهش می یابد این مطال

باا مالحظا اب ااد مختلاف ناابرابری ،ناابرابری در اشاتغال،

دعتمزد و یا فقر ،نتیج میگیرد بخش مهمی از این نابرابریها را میووان ب وفااوت در
عرمای انسانی نسب .داد اما هنوز بخشی از شکافهای جنسیتی موجاود در اشاتغال و
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دعتمزد قابت ووضیح با وفاوت در عرمای انسانی نمیباشد ،ک میواوان آن را با علا.
وب یض دانس( .فورعیت )2000 ،

1

این درحالی اع .ک بر اعاس رویکرد زنان در ووعا  ،)WID( 2در مراحات اولیا

ووع

ما شاهد رشد شکاف جنسیتی هستی  ،ولی باالی یاک آعاتان  ،ناابرابری کااهش

مییابد آنها می گویند رشد اقتصادی ،همراه با مداخل دول .برای اصالح واورشهاای
جنسیتی ،مانند وورش جنسیتی در آموزش ،ح ف اختالالت بازار کاار و وغییار قاوانین

مالکی ،.روند کاهش نابرابری را وسریع میکند (بوزراب)1970،3

رویکرد جنسی .وووع  )GAD( 4واکید بر وداوم و یا افزایش آعیب پا یری زناان

در فرآیند ووع

دارد در این رویکرد ،نابرابریهای جنسیتی ووعط نهادهای حااک بار

جام  ،مانند عاختار پدر عاالری در خانواده و بازار کار و قوانین مالکی .شاکت گرفتا
اع ،.ک نمیوواند با فرآیند رشد اقتصادی وح .وأثیر قرارگیرد و حتای ممکان اعا،.
رشد اقتصادی نابرابری را بیشتر کند برای مرال دوفلو نتیج میگیارد ووعا
ح ف نابرابریهای جنسیتی را وضمین نمیکند (دوفلو)2010،5

اقتصاادی

بکرولوئیس اعتدالل میکنند کشش درآمدی و داد فرزندان یاک خاانواده از کشاش
درآمدی عطح وحصیالت کسب شده ووعط فرزندان باالور اع .از این رو یک آعاتان
درآمدی وجود دارد ک باالور از آن باروری کاهش و عارمای گا اری بار روی فرزنادان
افزایش مییابد این دو افزایش درآمد را محرک اصلی انتقال جم یتی و کاهش باروری
میدانند باروری پایینور مشارک .اقتصادی زنان را افازایش داده و در نتیجا موجباات
کاهش شکاف جنسیتی کاهش را فراه کردهاع( .بکرولوئیس)1973 ،6

کاوا کانتی وواوارس نتیج میگیرند ک رشد اقتصادی ،هزین فرصا .خانا داری را
افزایش و در نتیج مشارک .زنان را در بازار کار افزایش میدهد مت اقاب آن ،افازایش
1

Forsythe,
Women in Development.
3
Boserup.
4
Gender and Development.
5
Duflo.
6
Becker and Lewis
2
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وقاضا برای خدمات عمومی ،هزین بچ داری را افزایش میدهد هر دوی این عوامت بار
باروری اثر منفی دارند (کاوا کانتی وواوارس)2007 ،1

جوس ولیوک از طریق وحلیت حق مالکی .نشان میدهند رشد اقتصادی حقوق زنان

را اروقاء میدهد (جوس ولیوک )2007 2گارین وود و همکااران نشاان مایدهناد کا

پیشرف .وکنولوژی با م رفای کااالهاای مصارفی باادوام جاایگزین کاار خانا (مانناد
ماشینهای ظرفشویی ولباعشاویی ،جااروبرقی و ) ،کاار خاانگی را کااهش و امکاان

اشتغال بیشتر زنان را در خار از خان را فاراه کاردهاعا( .گارین وود وهمکااران،3

)2005
دوپک وورویل .مکانیزم دیگری را ارائ میدهند و نتیج مایگیرناد وقتای باازدهی
آموزشی ک اع ،.مردان ب رژی عیاعی پدر عاالری رأی میدهناد ،کا در آن وماامی
حقوق از آن شوهر میشود پیشرف .وکنولوژی با افزایش نقش عرمای انسانی ،انتقاال
حقوق از عم .مرد ب عم .زن و دختران خانواده صاورت مایگیارد وقتای باازدهی
آموزشی ب یک آعتان بحرانی رعید ،مارد با رژیا عیاعای ووانمندعاازی زناان رأی
میدهد ،ک در آن زنان و مردان ب طور مساوی در وصمی گیری شرک .میکنند (دوپک
وورویل)2009 ،.
فرناندز نظری ای مشاب قبت ارائ میدهد و اعتدالل میکند ک وراک عرمای وکاهش
باروری باعث وغییرگرایش مردان در احقاق حقوق مالکی .زناان مایشاود و عارانجام
نظامی را انتخاب میکنند ک حقوق دخترانشان را وضامین کناد ،حتای اگار با عناوان
شوهر ب آنها آعیب برعد (فرناندز)2009 ،4

دومین گروه مطال ات نظری ب نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصاادی واکیاد دارد کا
میووان ب نظریات زیر اشاره کرد:

1

Cavalcanti and Tavare
Geddes and Lue
3
Greenwood ,Seshadri and Yorukoglue
4
Fernandez
2
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در عالهای اخیر ب عوامت و یینکننده رشاد اقتصاادی ووجا زیاادی شاده اعا.
بسیاری از این مدلها بر اهمی .وراک عرمای انسانی برای رشد وأکید داشت اند (مانکیو،

رومر و ویت )1992 ،1اما ونها و داد محدودی از مدلها ب طور واضح ب بررعی رابطا
نابرابری جنسیتی و رشد اقتصادی و باروری میپردازند

هزین های نابرابری جنسیتی بسیار باالع ،.زیرا ن ونها رفاه زنان را کاهش میدهاد،
بلک رفاه مردان و فرزندان را وح .واثیر قرارداده و مان ی بر عار راه ووعا

اقتصاادی

میباشد بیووجهی ب آموزش زنان از طریق کاهش عرمای انساانی کیفیا .مراقبا .از
فرزندان را وح .وأثیر قرار میدهد همچنین وب یض جنسیتی در بازار کاار و دعترعای
ب منابع ،ب وخصیص ناکارای منابع و زیانهای رفاهی قابت ووج منجر میشاود باالک
دن بر این باور اع .ک نابرابری جنسیتی بر وراک دارایای و بهارهوری اثار منفای دارد
خصوصا نابرابری در آموزش  ،باعث کاهش عرمای انساانی متوعاط نا ونهاا در نسات
ف لی بلک در نستهای آوی میشود ،از این رو بر رشد اقتصادی بلند مدت اقتصااد اثار

منفی دارد (بالک دن)2006،2

عن (عن )1990 ،3و وکالعن ووینک (کالعن ووینک )2003 ،4اعتدالل میکنند ک

شکاف دریافتی با کاهش قدرت زنان در درون خاانواده ،عارمای گا اری در آماوزش و
عالم .فرزندان را وح .وأثیر قرار میدهد ب طور همزماان ،شاکاف در دعترعای با
منابع کارا باعث ایجاد اخالل در وخصیص منابع میشود ،ک ب نوبا خاود بهارهوری را
کاهش میدهد از این رو بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد مطابق گزارش بانک جهاانی،
افزایش مشارک .زنان در کار و وصمی گیری ،حکمرانی و فضای کسب و کار را بهباود
میبخشد و در نتیج بر رشد اثر گ ار اع( .ورد بنک)2001 ،
مطال

5

اعالوسکی دالل .بر این دارد ک  :وفاوتهاای جنسایتی بار رفتاار مصارفی،

پسانداز و عملکرد اقتصاد کالن اقتصاد اثر میگ ارد از آنجا ک ومایت زناان با عام.
1

Mankiw ,Romer and Weil
Blackden etal
3
Sen ,1990.
4
klasen and Wink
5
World Bank
2

اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی در ایران

15

مصرف کاالها و خدماوی ک عارمای انساانی فرزنادان را بااال مایبارد (مرات آماوزش،
بهداش .و وغ ی ) بیشتر اع .از این رو قدرت بااالور زناان بهارهوری کات اقتصااد را
افزایش میدهد ،همچنین زنان میت ب پسانداز باالور ،ریسکگریازی کمتار و میات با
عرمای گ اری باالوری دارند ک ومامی ایان عوامات محارک رشاد اقتصاادی مایباشاند
(اعالوسکی)2006 ،1

گالور وویت نابرابری جنسیتی و رشد اقتصادی را از طریق بااروری با ها مرباوط
می کنند مطابق این وحلیت کاهش ناابرابری جنسایتی ،دعاتمزد زناان را افازایش داده و
هزین بچ داری را باال میبرد و در نتیج بر باروری اثر منفی دارد گالر و ویات باا ارائا
یک الگوی نظری نشان میدهند ک رشد اقتصادی از کاهش باروری یک بازخورد مرب.
میگیرد ،ک منجر ب گ ار جهشی و رشد اقتصادی باالور میشود در ایان مادل ،در اثار
عاارمای برورشاادن وکنولااوژی حاصاات از رشااد اقتصااادی ،شااکاف دعااتمزد کاااهش
میابد افزایش دعتمزد نسبی زنان ،باعاث جاایگزینی باین کاار و بچا داری و در نتیجا
کاهش باروری می شود این مادل یاک و اادل چندگانا وضا ی .یکنواخا .را نشاان
میدهد ک در یکی از و ادلها ،باروری باال و وولید وعارمای عاران  ،و دعاتمزد نسابی
زنان پایین اع .و در و ادل دیگر ،باروری پایین و وولید و عارمای عاران باالعا .از
این رو شرایط اولی هر کشور و یینکننده و ادل بلند مدت اع .و کشورهای با عاطوح
اولی پایین عرمای عران  ،ووع

وویت)1996 ،2

ب عم .دام و اادلی پاایین همگارا مایشاود (گاالور

همچنین دوپک و ورویل 3.نتیج میگیرند افازایش حقاوق زناان منجار با کااهش

باروری و افزایش عطح وحصیالت فرزندان میشود

الجرلف 4اعتدالل میکند برابری جنسیتی در آموزش بر رشاد اقتصاادی اثار مربا.

دارد ،چون بر باروری و عرمای انسانی فرزندان اثرگ ار اع .نتاای مادل آنهاا نشاان
1

Stotsky .
Galor and Weil
3
Doepke, M. and Tertilt, M
4
Lagegerlof
2
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میدهد هر چ اقتصاد ب عم .و ادل با برابری جنسیتی حرک .کناد ،عارمای انساانی
زنان افزایش مییابد ،در نتیج وق .آنها گرانور میشود ،در این صاورت زناان کیفیا.
بچ را جایگزین کمی .آن میکنند (دوپک و ورویل)2009 ،1.

اعتو – والرت در مدلی نشان مایدهناد کا وب ایض جنسایتی ازطریاق اخاالل در
وخصیص اعت دادها در مشاغت بر ووعا

اقتصاادی اثار منفای دارد (اعاتو – والرت،2

 )2009بوداس و بازیلیر مدلی با مدلی ارائ نشان میدهند ک وب ایض جنسایتی باعاث
ایجاد وورشی در انتخاب مهاجرین میشود آنها اعتدالل میکنناد کااهش در ناابرابری
جنسیتی باعث افزایش مهارت متوعط مهاجران زن ،افزایش بهرهوری و رشاد اقتصاادی

میشود (بوداس و بازیلیر)2011 ،3

(لوگرلف )1999 ،4باکاربرد چارچوب مدلهاای باین نسالی ،نتیجا مایگیارد کا

نابرابری جنسیتی در آموزش ،باروری باال و رشد اقتصادی پاایین را با دنباال دارد در
این مدل نابرابری جنسیتی در آموزش باعث ایجاد ول فقر میشود ،ک عملیات دول .را
برای فرار از و ادل عطح پایین ضروری میداند

 .2پیشینه مطالعات تجربی
همانطور ک در ادبیات نظری گفت شد ،نابرابری جنسایتی از طارق مختلاف بار رشاد
اقتصادی اثر میگ ارد اعتیفن کالسون ب بررعی اثار ناابرابری جنسایتی در آماوزش و
اشتغال بر رشد اقتصادی در  31کشور آفریقای صحرا و 10کشور عربی میپردازد نتای
نشان میدهد ک نابرابری در آموزش بر رشد اقتصادی اثر منفی و م ناداری داشت اعا.
نتای نشان می دهد رشد مبتنی بر وجارت همراه با نابرابری جنسیتی باالوری بوده اعا.
(کالسون )2002 ،5کالسون در مطال
کشورهای در حال ووع

دیگری با اعتفاده از دادههاای  109کشاور شاامت

و صن تی ،نتیج میگیرد نابرابری جنسیتی ،ب ویاژه ناابرابری
1

Doepke, M. and Tertilt, M.
Esteve-Volart
3
Baudasse and Bazillier
4
Lagerlof
5
Klasen, Stephan
2
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جنسیتی در آموزش و اشتغال باعث کاهش رشد شدهاعا .ایان هزینا بارای شاکاف
آموزشی  1.7-0.9و برای نابرابری اشتغال  0/6-0.1درصد وفاوت در رشاد کشاورهای
خاورمیان و شمال آفریقا و آعیای جنوبی در مقایس با شرق آعایا باودهاعا .کالعان
والمانا نشان می دهند شکاف جنسایتی در آماوزش بار رشاد اقتصاادی اثار منفای دارد

(کالسون و رامانا )2009، 1فوربس و کازلی با کااربرد وکنیاک  ،2GMMباین آماوزش

زنان یک رابط مرب .بدع .آوردهاند این رابط برای ماردان منفای باوده اعا .آنهاا
نتیج می گیرند نابرابری جنسیتی مانع مهمی بر عر راه رشد اقتصادی بودهاع( .کسلی،

اعکوول و دفات )1996 ،3هبت ولین

ب بررعی اثر وفاوتهای جنسیتی در آموزش بر

رشد میپردازند و نشان میدهند یک نسب .پایینور ثب.نام زن ب مرد متنااظر باا عاطح

پایینور  4GDPعران اع( .هیت و کین  )1995 ،5دالر وگاوی با بررعای رابطا باین
نااابرابری جنساایتی در آمااوزش و رشااد با باارآورد ایاان رابطا در یااک دوره  5عااال
میپردازند آنها نتیج میگیرند ک دع.یابی ب آموزش متوعط بارای زناان باا رشاد
رابط مرب .دارد ،در حاالی کا در ماورد ماردان ایان نساب .م کاوس اعا( .دالر و

گاوی )1999، 6مینا بالیامون با اعتفاده از دادههااای عااال  1997-1974در  41کشااور
آفریقاا ،عربستان و کشورهای عربی با اعتفاده از روش دادههاای پانات با بارآورد اثار
ناابرابری جنسیتی بر باروری میپردازد نتای

برآورد نشان دادند باین نارخ بااروری و

نابرابری جنسیتی رابط م نا داری وجود دارد از طرفی بین نابرابری جنسایتی و درآماد،
درج باز بودن اقتصاد ،امید ب زندگی و نرخ عرمای گا اری رابطا منفی و م نااداری

وجاود دارد (مینا بالیامون )2002،7

اعاتفان عایگنو در مطال ا ای با اعاتفاده از واابع وولیااد نئوکالعاایک با مطال ا
ناابرابری جنسایتی و رشااد اقتصااادی در کشاورهای مختلاف در دوره 1995-1975
Klasen and Lamanna

)generalized method of moments (GMM

Caselli,Esquivel and deffat

Gross Domestic Product

1

2
3

4
5

Hill and king
6
Dollar and Gatti

Baliamoune-Lutz, M.

7
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میپردازد او نتیج میگیرد ک کاهش نابرابری آماوزشی بین زنااان و ماردان بار نارخ
رشد اقتصادی اثر مرب .دارد همچنین باین نااابرابری دعاتمزدها و رشاد اقتصاادی از

طریق کانالهای صادرات و عرمای گا اری یاک رابطا مرباا .وجاود دارد (عاگانو،1
)1998
نانسی فورعی .و همکاران در عال  2003در مقال ای ب مطال

رابط بین نااابرابری

جنسایتی و رشد اقتصادی میپردازناد در ایان مطال ا از دو شااخص ،و اداد کرعای
نمایندگان زن و عه زنان مدیر برای بررعی ناابرابری جنسایتی اعاتفاده شادهاعاا.
نتاای ایان مطال ا نشان میدهد نابرابری جنسایتی باار ناارخ رشااد اقتصااادی اثاار

منفای دارد (نانسی فورعی .و همکاران  )2003 ،2شیبانی و افشاری در عاال  1382با
مطال

نابرابری جنسیتی و ووعا

ارزیابی رابط مقط ی بین ووع

اقتصاادی در اعاتانهاای ایاران مایپردازناد بارای
اقتصادی و موق ی .زنان (نابرابری جنسایتی) دو ناوع

مدل ب کار برده شده اع .مدل خطای و مادل درجا دو ،مدل درج دو برای آزماون
فرضی وجود رابط  Uوارون بین متغیر مستقت و وابست ب کار برده شادهاعا .نتاای
نشان میدهد ک یک رابط خطی و منقی باین متغیرهاای ووعا

اقتصاادی و ناابرابری

جنسیتی ب طور کلی و اجزای آن وجود داشت اع .و ب این نتیجا رعایدهاناد کا در
ابتدای فرایند ،ووع

نابرابری افزایش مییابد ولی ب مرور این نابرابری کاهش ماییاباد

( شیبانی ،افشاری )1382،افشاری و شایبانی در مقالا ای دیگار ،باا اعاتفاده از وکنیاک
داده-عتانده ایران ب محاعب ضرایب اشتغال زنان باا عاطوح وحصایلی و مهاارتهاای
مختلف ،در صنایع مختلف ،در ع بخش دولتی ،خصوصی و و اونی پرداختا و عاپس
ب روب بندی این بخشها بر اعاس قدرت اشاتغالزایای بارای زناان در ایان بخاشهاا
پرداخت اند نتای این مقال دالل .بر این دارد ک -با ووج ب مسیر رو ب افزایش عرضا
نیروی کار زنان (خصوصاً زناان باا وحصایالت عاالی) ،جها .واداوم رشاد و کااهش
نابرابری جنسیتی ،وغییر در عاختار صن  .ضروری ب نظر میرعاد (افشااری ،شایبانی،
Seguino, S.

Forsythe, N., R. P. Korzeniewicz, and V. Durrant

1
2
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 )1382یوعفی دیندارلو در پایاننام خود ب بررعی وااثیر آماوزش رعامی باار ناارخ
رشاد اقتصادی ایران پرداخت اع .برای این منظور ب بررعی اثر مستقی آماوزش و اثر
غیر مستقی آموزش ب وفکیک جنسی .پرداخت اع .براعاس نتای این مطال

افازایش

متوعط عالهای وحصیت مردان و زناان بار حساب هر چهار مقطع ابتدایی ،راهنماایی،
متوعط و دانشگاه در چاارچوب عااختار ف لای آمااوزش رابطا م نااداری باا رشاد
اقتصادی کشور ندارد و ب طور کلی آموزش اثار محادودی را در وحاوالت نارخ رشاد
اقتصادی ایران در طول عالهای مورد بررعی داشات اعا( .یوعافی دینادارلو)1382 ،
افشاری و رمضانی در مقال ای ب بررعی اثر فنآوری و ب ویژه فانآوری اطالعاات بار
اشتغال زنان با ب کارگیری دادههای مقط ی بین کشاوری پرداختا اناد یافتا هاا نشاان
میدهد ک فنآوری اطالعات هر چند اثار م نااداری بار نارخ ف الیا .اقتصاادی زناان
نداشت اع ،.اما بر شاخصهای ووانمندعازی زنان اثر مرب .و م نادار داشت اعا .اثار
فنآوری اطالعات بر درآمد زنان در مراحت اولی مرب .و عپس با گ ش .زمان این اثار
کاهش مییابد (افشاری ،رمضانی )1385 ،پرووی و همکاران در مقال خود اثار عارمای
انسانی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی  1345-1385را بررعی میکنناد بارای
این منظ ور با در نظر گرفتن نابرابری جنسیتی در حوزه اشتغال و آماوزش در کشاور در
پی پاعخ ب این عوال بودهاند ک این نوع نابرابری چ وااثیراوی بار رشاد اقتصاادی در
کشور داشت اع .نتای نشان میدهد آموزش بر رشاد اقتصاادی ایاران وااثیر مربا .و
م نیدار دارد و با کاهش نابرابری جنسیتی در بخشهای آموزش و اشاتغال نارخ رشاد
اقتصادی افزایش مییابد بنابراین باا افازایش متوعاط عاالهاای آماوزش زناان رشاد
اقتصادی افزایش مییابد (پرووی و همکاران )1388 ،وجزی جنسیتی نیروی کار یکی از
نشااان هااای نااابرابری در بااازار نیاروی کااار و نااابرابری در بااازار کااار یکای از عالئا
نابرابریهای اجتماعی میباشد ک بر بهرهوری و رشد اقتصادی اثار منفای دارد در ایان
مقال با اعتفاده از شاخص دونکن ب آزمون فرضی وجزی جنسیتی نیروی کار در ایاران
پرداخت شده اع .نتای پژوهش فرضی وجزیا جنسایتی نیاروی کاار در ایاران را رد
نمیکند ب عالوه نتای موید وجود وجزی جنسیتی در نیروی کار ایاران ها در عاطح
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بخشها و ه در عطح حرف ها میباشد نتای نشان داده اع .وجزی جنسایتی بخشای
(در دوره  )1371-85در ایران روند کاهشی داشت اع ،.ولی شاخص وجزیا جنسایتی
حرف ای در این دوره افزایش یافت اع( .افشاری ،شیبانی )1389 ،افشاری در مقالا ای
ب بررعی اثرات متقابت باروری و برابری جنسیتی در ایران با ومایز بین دو نوع براباری:
برابری در خانواده و برابری در نهادهای فردگارا باا اعاتفاده از دادههاای پانات اعاتانی
پرداخت اع .این مطال

نشان میدهد اثر برابری جنسیتی (در کات و درباازار کاار) بار

باروری از یک الگوی یو (وارون ) وب ی .میکند بر اعاس مدلهاای براباری جنسایتی
بین باروری و برابری جنسیتی (در کت و برابری جنسیتی در آماوزش) یاک رابطا یاو
مانند وجود دارد (افشاری)1394 ،

 .3نابرابری جنسیتی در استانهای ایران
ب منظور بررعی اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی در اعتانهای ایران ،با ووجا با
عدم دعترعی ب دادههای ب روز ابتدا این شاخص برای دوره وحقیق محاعب مایشاود
برابری جنسیتی یک مفهوم چند ب دی اع .ک بر بسیاری از جنبا هاای زنادگی مانناد
دعترعی ب آموزش ،دعترعی ب بهداش ،.حقوق مدنی ،آزادیهای شهروندی و مناابع
اقتصادی وأکید دارد در این راعتا شاخص نابرابری جنسیتی اب اد مشارک .اقتصاادی و
فرص.ها ،دعتیابی ب آموزش ،ووانمندعازی عیاعی و عالم .و بقاا را در برمایگیارد
برای محاعب نا برابری جنسیتی در اعاتانهاای ایاران از روش ارائا شاده در گازارش
ووع

انسانی  2015اعتفاده شده اع .با ووج ب عدم دعترعی ب برخی از دادههاای

مورد نیاز اعتانی و دیالوی انجام شدهاع.
برای محاعب شاخص نا برابری جنسیتی ابتدا میانگین هندعی ع شاخص عاالمتی
(عبارت داخت پرانتز اول) ،شاخص آموزش (عبارت داخت پرانتز دوم) و نرخ مشاارک.
اقتصادی اقتصادی (عبارت داخت پرانتز عوم) را برای زناان و ماردان ( GFو  )GMطباق
رابط ( )1و ( )2بدع .میآوری
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)(1
)(2

. LFPR M .

1⁄
2

3

) GM= √1. (PR M . SEM

1⁄
1
2 (PR F . SEF ) ⁄2 . LFPR F

1

10

3

)GF=√(MMR . AFR

عپس میانگین هارمونیک دو رابط ( )1و ( )2را ب صورت زیر بدع .میآوری
−1

)(3

]

(GF ) −1 +(GM ) −1
2

[=)HARM(GF،GM

در مرحل ب د ،میانگین حسابی ع شاخص عاالم ،.ووانمنادی نارخ مشاارک .را
برای زنان و مردان طبق روابط  4-6بدع .می آوری
10
1
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Health=(√MMR AFR + 1) /2

)(4

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅=(√PR F . SEF + √PR M . SEM )/2،
Empowement

)(5

)(6

̅̅̅̅̅̅̅=LFPRF +LFPRM
LFPR
2

عپس ،از شااخصهاای بدعا .آماده از رواباط ( )5( ،)4و ( )6میاانگین هندعای
میگیری
()7

3
̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅.
GF̅، M
Health. Empowement
LFPR
̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = ̅

و در نهای .شاخص نابرابری جنسیتی ب صورت رابط ( )8بدع .میآید:
()8

.

)HARM(GF ،GM
GF̅،̅M
̅̅

1-

(دع.یابی با آماوزش متوعاط و عاالی) ،SE ،مشاارک .عیاعای ) (T،PRمیازان
باروری زنان زیر  18عال ) (TFRدر باال نشان داده شده اعا MMR .نساب .مار
میر مادران با (مشارک .اقتصادی) و LFPR

و
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جدول  :1میانگین نابرابری جنسیتی سالهای  1387-1391به تفکیک استانی

منبع :محاعبات وحقیق

این شاخص بین صفر و یک در نوعان اع .و هار چا با یاک نزدیاکوار شاود
نابرابری بیشتری را نشان میدهاد جادول  1میاانگین شااخص ناابرابری جنسایتی در
اعتانهای ایران را در دوره مورد نظر نشان میدهد ک در  8اعتان این شاخص زیر 0/3
و در 3اعااتان (هرمزگااان عیسااتان و بلوچسااتان و کهکیلویا و بویراحمااد) باااالی 0/4
میباشد اعتان گیالن ک ورین نرخ برابری جنسیتی را در دوره مورد نظر داشت اع.

 .4نتایج و تحلیل مدل
در این بخش ب مطال

اثر نابرابری جنسیتی بر رشد از طریاق دو مجارای بهارهوری و

باروری پرداخت میشود ب این منظور با کاربرد دادههاای پانات اعاتانی ایاران در دوره
زمانی  1391-1387ب برآورد مدل میپردازی با ووج ب کوواه مدت بودن پانت نیاازی
ب انجام آزمون پایایی نمیباشد ابتدا ،آزمون  Fلیمر جه .ولفیقی یا پانت بودن دادههای
آماری مورد اعتفاده قرار میگیرد چنانچ فرضی صفر آماره لیمر مبنای بار ولفیقای رد
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شود و دلیلی برای پ یرش فرضی صفر وجود نداشات باشاد ،فرضای مقابات آن مبنای
برپانت بودن دادهها مورد پ یرش قرار میگیرد نتای دادهها پانت را وایید میکند (جدول
)2
جدول  :2آزمون  Fلیمر
165/111595

0/0000

559/136664

0/0000

164/800745

0/0000

560/106773

0/0000

14/686884

0/0000

وأیید پنت در برابر

229/635712

0/0000

دادههای ولفیقی

نابرابری جنسیتی در

14/676884

0/0000

وأیید پنت در برابر

آموزش

229/217536

0/0000

دادههای ولفیقی

24/484737

0/0000

وأیید پنت در برابر

292/259672

0/0000

دادههای ولفیقی

13/352328

0/0000

رشد

مدل 1

نابرابری جنسیتی

نابرابری در بازار کار

مدل 1

219/125072

مدل2

17/092876

نرخ باروری

مدل 1

0/0000
0/0000

249/396145

0/0000

377/651396

0/0000

686/313642

0/0000

بهرهوری
مدل 2

393/722952

0/0000

688/644638

0/0000

منبع :محاعبات وحقیق

نتیج

وأیید پنت در برابر
دادههای ولفیقی

وأیید پنت در برابر
دادههای ولفیقی
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ب د از این ک از پانت بودن دادههای آماری در مدل اطمینان حاصات شاد ،ثابا .یاا
وصادفی بودن اثر آن با اعتفاده از آزمون هاعمن مورد بررعی قرارخواهد گرف .فرضی
صفر آزمون هاعمن مبنی بر اثر وصادفی بودن دادههای آماری در مادل اعا .چنانچا
فرضی صفر رد شود و دلیلی برای پ یرش آن وجود نداشت باشد فرضی مقابت آن مبنی
بر اثر ثاب .پ یرفت میشود .نتای در ومامی مدلهاا اثارات وصاادفی را واییاد مایکناد
(جدول .)3
جدول  :3نتایج آزمون هاسمن

رشد

آماره

احتمال

مدل 1

25/140929

0/0000

مدل 2

37/929121

0/0000

2/982234

0/0842

وأیید الگوی اثرات وصادفی

44/781263

0/0000

وأیید الگوی اثرات وصادفی

6/992331

0/0303

وأیید الگوی وصادفی

مدل 1

19/399347

0/0001

مدل 2

15/865731

مدل 1

3/211821

مدل 2

1/290161

نابرابری
جنسیتی
نابرابری
آموزشی
نابرابری بازار
کار
باروری
بهرهوری

0/0012
0/2007
0/5246

نتیج
وأیید الگوی اثرات وصادفی

وأیید الگوی وصادفی
وأیید الگوی اثرات ثاب.

* ومامی ضرایب گزارش شده در جدول م نادار میباشد
منبع :محاعبات وحقیق

نتای برآورد مدلها در جدول  4خالص شدهاعا .بارای دعا.یاابی با اهاداف
وحقیق 4 ،مدل برای متغیرهای اصلی مدل رشد ،بهرهوری ،نابرابری جنسایتی در کات و
در بازار آموزشی برآورد شده اع.

25

اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی در ایران

مدل نابرابری جنسیتی -عتون 3و 4جدول  4نشان میدهد کا رشاد اقتصاادی بار
نابرابری جنسیتی اثر منفی داشت اع .ب اینم نا ک ووع

اقتصادی از طریاق وغییار در

نهادهای اجتماعی منجر ب فرص.های مسااویوار بارای زناان مایشاود کا موجباات
مشارک .باالور زنان در نیروی کار ،کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش و عالم .زناان
را فرآه میعازد از عوی دیگر ووع

اقتصادی با کاهش ناابرابری جنسایتی ،قادرت

وصمی گیری زن در خانواده را افزایش میدهد ک مشاارک .بااالور و در نتیجا کااهش
نابرابری جنسیتی را ب دنبال دارد ب عالوه افزایش نرخ باروری ناا براباری جنسایتی و
نابرابری آموزشی را افزایش میدهد
جدول  :4برآورد مدل

منبع :محاعبات وحقیق

مدل باروری -عاتون  7و  8جادول  ،4اثار ناابرابری جنسایتی برنارخ بااروری در
اعتانهای ایران را نشان میدهد مدل نمایانگر یک رابط مرب .و م نادار باین ناابرابری
جنسیتی و باروری میباشد نابرابری جنسیتی با اعتناد ب نظری هزین  -زمان از طریاق
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کاهش زمان اختصاص یافت ب کار بازاری باعث کااهش هزینا بچا داری و در نتیجا
افزایش نرخ باروری می شود از طرف دیگار باین رشاد اقتصاادی و نارخ بااروری در
اعتانهای ایران یک رابط منفی وجود دارد ب عبارت دیگر رشد اقتصادی کاهش نارخ
باروری را ب دنبال داشت اع.
همان طور ک در مدل قبات گفتا شاد ،افازایش بااروری موجاب وشادید ناابرابری
جنسیتی میشود باروری باالور ازطریق افزایش زمان اختصاص یافت با کاار خاانگی،
ذخیره انسانی اندوخت شده را کاهش و در نتیج باعث کااهش مشاارک .زناان درکاار
بازاری و در نتیج افزایش نابرابری جنسیتی میشوند ک با نتای بدعا .آماده در ایان
مدل عازگار اع .از عوی دیگر ،همانطور ک در باال گفت شاد ،ناابرابری جنسایتی از
طریق کاهش زمان اختصاص یافت ب کار بازاری و وخصیص بیشتر زمان ب کار خاانگی
موجب افزایش نرخ باروری شدهاع .با ووج ب نتای باال میووان گف .ک بااروری و
نابرابری جنسیتی ب طور متقابت بر ه اثار مایگ ارناد ،ی نای افازایش نارخ بااروری،
نابرابری جنسیتی را افزایش و افزایش نابرابری جنسیتی ،باروری را افزایش میدهاد با
عالوه مدل نشان میدهد ک رشد اقتصادی بر باروری اثر منفی دارد
مدل بهرهوری -عتون5و 6جدول  4نشان میدهد ک نابرابری جنسیتی ب طور کلای
و نابرابری جنسیتی در آماوزش و نیاروی کاار بار بهارهوری اثار منفای دارد ناابرابری
جنسیتی یک نوع وب یض محسوب میشود و مانند هر ناوع وب ایض دیگار باعاث دور
شدن از وخصیص کارای منابع و کاهش بهرهوری در جام

میشود در حالی ک رشاد

بر بهرهوری اثر مرب .و م نادار دارد
مدل رشد اقتصادی -عتون 1و 2جدول  4نشان میدهند ک در اعتانهای ایران بین
نابرابری جنسیتی و رشد اقتصادی یاک رابطا منفای و م ناادار وجاود دارد ناابرابری
جنسیتی یک نوع وب یض محسوب میشود و مانند هر ناوع وب ایض دیگار باعاث دور
شدن از وخصیص کارای منابع و کاهش بهرهوری در جام

میشاود از ایان رو باعاث

میشود ک رشد اقتصادی از عطح بهین کارای خود فاصل بگیرد

اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی در ایران
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عتون دوم جدول  4ب بررعی اثر برخی از اب اد نابرابری جنسیتی ،ی نی نابرابری در
بازار کار و نابرابری در آموزش بار رشاد اقتصاادی مایپاردازد ناابرابری جنسایتی در
بازارکار و نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصاادی اثار منفای و م ناادار دارناد
نابرابری آموزشی یکی از اب اد مه نابرابری جنسیتی اع .ک از طریاق کااهش ذخیاره
عرمای انسانی زنان نسب .ب مردان بر عایر انواع نابرابری جنسیتی اثر میگ ارد و نهایتاً
از طریق کاهش در نرخ مشارک .اقتصادی زنان و دریافتیهای زنان موجب نابرابری در
بازارکار ،باعث کاهش بهرهوری و رشد اقتصادی میشود
مدل نمایانگر یک رابط مرب .و م نادار بین رشد اقتصادی و بهرهوری نیاروی کاار
میباشد ک با وئوریهای اقتصادی مطابقا .دارد هماانطاور کا گفتا شاد ،ناابرابری
جنسیتی از طریق کاهش عارمای انساانی و وخریاب وخصایص مناابع موجاب کااهش
بهرهوری نیروی کار و رشد اقتصادی میشود ک کاهش رفاه جام

را ب دنبال دارد با

عالوه نتای نشان میدهد ک افزایش بهرهوری و باروری اثر مرب .و م ناداری بار رشاد
اقتصادی اعتانها داشت اع.
بررعی مقایس ای نتای بدع .آمده در مادل هاای بااال ،داللا .بار ایان دارناد کا
نابرابری جنسیتی از یک عو با اعتناد ب نظری هزینا  -زماان  ،از طریاق کااهش زماان
اختصاص یافت ب کار بازاری و وخصیص بیشتر زمان ب کاار خاانگی موجاب افازایش
نرخ باروری شدهاع .ک با ووج ب رابط مرب .بدعا .آماده باین بااروری و رشاد،
باعث افزایش رشد اقتصادی میشود از عوی دیگر نتای نشاان داد ناابرابری جنسایتی
باعث کاهش بهرهوری شادهاعا .کا خاود عامات مهمای در کااهش رشاد اقتصاادی
می باشد بنابراین ،اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی ب برآیناد ایان دو اثار بساتگی
دارد نتای مدل نمایانگر غلب اثر دوم اع .ب عبارت دیگر ناابرابری جنسایتی رشاد را
در اعتانهای ایران در دوره مورد نظر کاهش داده اع.
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 .5نتیجهگیری
در این مقال ب مطال

اثر نابرابری جنسیتی بار رشاد ،از طریاق دو کاناال بهارهوری و

باروری با کاربرد از دادههای پانت اعاتانی در دوره زماانی  1377-1391پرداختا شاده
اع .نتای نشان میدهد افزایش بااروری بار رشاد اقتصاادی و ناابرابری جنسایتی در
اعتانهای ایران اثر مرب .و م ناداری داشت اع .در حالی ک نابرابری جنسیتی ب طاور
کلی و نابرابری در بازارکار و نابرابری آموزشی اثر منفی و م نادار بر رشد و بهرهوری و
اثر مرب .بر نابرابری جنسیتی داشت اع.
یافت ها نشان میدهد ک نابرابری جنسیتی از یک عو باا اعاتناد با نظریا هزینا -
زمان از طریق کاهش زمان اختصاص یافت ب کار بازاری ،باعث وخصیص زماان بیشاتر
ب کار خانگی شده اع .و از عوی دیگر با کاهش هزین فرص .بچ داری افزایش نرخ
را ب دنبال داشت اع.
وب یض از اب اد مختلف بر رشاد اقتصاادی اثار منفای دارد در ب اد کاالن وب ایض
جنسیتی در بازار کار ،از یک عو با ح ف بازارهای رقابتی ،هزین م امالوی اضافی برای
کارگزاران فرآه میعازد و از طریق کاهش بهرهوری ،رشد اقتصادی را کاهش میدهد

ب طور همزمان ،شکاف در دعترعی ب منابع کاارا باعاث ایجااد اخاالل در وخصایص

منابع میشود ،ک ب نوب خود منجر ب وخصیص ناکارای منابع و زیانهای رفااهی قابات

ووج میشود و بهرهوری را کاهش میدهد و بار رشاد اقتصاادی اثار منفای بار جاای
میگ ارد در ب د خرد ،وب یض جنسیتی در بازار کار و دعترعی با مناابع ،هزینا هاای
نابرابری جنسیتی بسایار بااال اعا ،.شاکاف دریاافتی باا کااهش قادرت زن در درون
خانواده ،عرمای گ اری در آموزش و عالم .فرزندان را وح .وأثیر قارار مایدهاد و از
طریق کاهش عرمای انسانی بر رشد ،اثر منفی برجای میگ ارد بیووجهی با آماوزش
زنان از طریق کاهش عرمای انساانی کیفیا .مراقبا .از فرزنادان را وحا .واأثیر قارار
میدهد و از مجرای کاهش بهرهوری ،رشد بلند مدت اقتصادی را کاهش میدهد
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همچنین نتاای نشاان داد کا ناابرابری از طریاق افازایش نارخ بااروری با طاور
غیرمستقی رشد را افزایش میدهد از عوی دیگر نابرابری از طریاق کااهش بهارهوری،
رشد را کاهش میدهد باالخره ،اینک نابرابری چ اثری بر رشد دارد بستگی ب برایناد
دو اثر قبلی دارد نتای دالل .بر این دارد ک اثار اول غالاب باوده و ناا براباری ،رشاد
اقتصادی اعتانی را کاهش داده اع.
نتای باال دو دالل .عیاعتی مه دارد اول :با ووج ب اینکا ووعا

برگشا.پا یر

نیس .و کاهش شکاف جنسیتی در برخی از اب اد مانناد آماوزش و خاانواده م کاوس
نخواهد شد ،برای دع.یابی ب رشد پایدار ،دخال.های عیاعتی بارای دعا.یاابی با
نرخ بهین باروری برای الزم اع .از ایانرو ،مجموعا ای از عیاعا.هاا بارای بهباود
شرایط وشکیت خانواده ضرورت دارد ومامی این اعتراوژی باید ومرکز بار عاازش باین
کار بازاری و زندگی خانوادگی داشت باشد برای مرال ووعا
ماننااد مرخص ای بااارداری ،ووع ا

عیاعا.هاای حماایتی،

ورویبااات کاااری ان طااافپ ا یر ،مرخص ای زایمااان،

فرزندپروری و عیاع.هایی برای وشویق مردان برای اعتفاده از مرخصی والدی باید در
بست عیاع.های دول .قرار گیرد از عوی دیگر ،آن دعت از عیاع.های اقتصاد کالن
ک بتوانند ثبات اقتصادی را از طریق کاهش نرخ بیکاری و وربی .قدرت خرید وضامین
کند میوواند از طریق ایحاد فضایی مطمئنوار نساب .با آیناده از با و ویاق اناداختن
ازدوا و فرزندآوری جلوگیری کند
از آنجا ک نابرابریهای جنسیتی ووعط نهادهای حاک بر جام  ،مانند عاختار پادر
عاالری در خانواده و بازار کار و قوانین مالکی .شکت گرفت اع ،.کا نمایوواناد ونهاا
با فرآیند رشد اقتصادی وح .وأثیر قرارگیرد از این رو ،مداخلا دولا .بارای اصاالح
وورشهای جنسیتی ،مانند وورش جنسیتی در آموزش ،حا ف اخاتالالت باازار کاار و
وغییر قوانین مالکی .برای کاهش روند نابرابری ضرورت دارد
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