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 چکیده

  وری بهبر   ببا  متناسب   دستمزد پرداخت اقتصاد، پویایی بر موثر عوامل از یکی
 باشب،،  وری بهبر   از غیر عواملی از ناشی دستمزد نابرابری که درصورتی. است
 از استفاد  با حاضر دلیل،مطالعة همین به. شود می تحمیل اقتصاد بر هایی زیان
 و 4838 تببا 4831 زمببانی دورة بببرای آمببار مرکببز خببانوار-بودجببه هببای داد 
 و دسبتمزد  نبابرابری  تحلیبل  ببه  متا-ماچادو و بلین،ر-اکساکا تجزیه های م،ل
 صبنعت  بخب   دسبتمزد  شبکا   در وری بهبر   تفباو   و تبعیض سهم تعیین

 سبهم  ولی یافته کاه  دستمزد نابرابری که ده، می نشان شواه،.  پردازد می
 نتبای  . اسبت  یافتبه  کباه   وری بهر  تفاو  سهم و افزای  دستمزد تبعیض
 وری بهر  و بود  دستمزد کنن،ة تعیین هابنگا  در موجود رانت ده،که می نشان
 سبرمایة  نقب   کباه   درواقب،، .اسبت  دستمزدن،اشته تعیین در چن،انی نق 

 کیفیبت  کباه  :اسبت  داد  رخ دلیل سه به دستمزد نابرابری تعیین در انسانی
 بخب   در تولیب،ی  هبای  فعالیبت  با تحصیال  نبودن متناس  انسانی، سرمایة
 .صنعت با دانشگا  مؤثر ارتباط نبود و صنعت،

 

Abstract 

One of the factors affecting the dynamics of the economy is 
to pay wages proportional to productivity. If wage inequality 
is caused by factors other than productivity, there will be 
losses imposed on the economy.This study focuses on 
utilizing the data of micro-level Households’ Income and 
Expenditure surveys of  the statistical center of Iran over 
2005-2014. It also uses the  Oaxaca-Blinder (1973) and 
Machado-Mata (2005) decomposition model to analyze 
wage inequality and contribution of discrimination and 
productivity difference in the industrial sector’s wage gap. 
The evidences show that wage inequality has decreased but 
the share of wage discrimination has increased, while the 
share of productivity difference has decreased. The results 
suggest that firms economic rent has played a dominant role 
in determining wages and productivity has had no much role 
in determining wage.In fact, reducing the role of human 
capital in determining wage inequality has occurred for the 
three following reasons:   there is a decrease in the quality of 
human capital, there is no  adequate relationship between 
education and production activities in the industry sector,and 
there is no effective relationship between  universities and 
the industry sector. 
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 مقدمه. 1
نابرابری دستمزد یکی از واقعیبا  اقتصبادی کشبور اسبت کبه      

توجه قرار نگرفته است، نابرابری دستمزد دارای دو  چن،ان مورد
نیروی کار است و باال ببودن سبهم    ةع، مثبت و منفی بر انگیزبُ

توانب، رونب، رشب، اقتصبادی      های ذکر ش،  می هرک،ام از انگیز 
با مشکل مواجه کن،، یکی از عوامل  کشور را شتاب و یا احتماالً

انسبانی و   ةثر بر تفباو  دسبتمزدها، متفباو  ببودن سبرمای     ؤم
افبراد ببرای    ،درواق، خصوصیا  نیروی کار است، از ایبن نربر  

انسبانی خبود مببادر      ةتمزد بیشتر به افزای  سرمایکس  دس
ورزن، و بنابراین این نوع از شکا  دسبتمزد باعبا افبزای      می

اما مق،اری از شبکا  دسبتمزد    ،شود بازدهی در کل اقتصاد می
توان، ناشبی   انسانی است که می ةدالیلی غیر از شکا  سرمایبه

 صبور  ببه  ( تبعبیض را 4391) 4باش،، بیکبر  از تبعیض دستمزد 
دستمزد نابرابر برای مشخصبا  نیبروی انسبانی براببر تعریب       

انحرا  دسبتمزد از ارز  تولیب، نهبایی افبراد      ،کن،، تبعیض می
ارز  تولی، نهایی خود دسبتمزد دریافبت    ةو افراد به ان،از است
، کمتر هستن،کنن،، افرادی که دارای ارز  تولی، نهایی باال  نمی

 ة، و بنبابراین انگیبز  نب کن دریافت مبی  از ارز  تولی، نهایی خود
یابب، و   هبا افبزای  مبی   ار ببرای آن ککاری و حتی خروج از کم

کننب، در   افرادی که بی  از ارز  تولی، نهایی خود دریافت مبی 
وری در کبل   مانن، و این منجر به کاه  بهر  بازار کار باقی می

دسبتمزد باعبا تخصبی     در شبود. بنبابراین تبعبیض     بازار می
امبا   ،شبود  مناب، مبی  نهای اقتصادی و ه،ررفت اس  فعالیتنامن

دستمزد کارایی بر این مبتنی است که دستمزدها حب،اقل   ةنرری
شون، که فراتبر از   وسیله عواملی تعیین میدر برخی از بازارها به

دستمزد کارایی برآن  ةعرضه و تقاضا است، نرری ةچارچوب ساد
کبه بببآ آن    کنب، تبیبین   است تا نوعی از رفتار کارفرمایان را

 ةدنبال پرداخت دستمزدی هستن، که بتوانن، انگیزکارفرمایان به
 ،رو. ازایبن کننب، وری فبراهم   کارایی و بهبر   ءالزم را برای ارتقا

ها اغل  تمایل ن،ارن، تا دستمزدهای رقابتی بازار را پرداخبت   آن
 ة ننب، که. واضح است که اگبر کارفرمبا دسبتمزدهای تسبوی    کنن،
نبای، اختال  معناداری بین  ،، در این صور کن،ار را پرداخت باز

ها و صنای، وجبود داشبته باشب،. اگبر     دستمزدها در سطح بنگا 
ناشی از تفباو  خصوصبیا  و    فقطاختالفی هم مشاه،  شود، 

دستمزد کارایی، وجود  ةنرریولی کیفیت نیروی کار خواه، بود، 
                                                           
1. Becker 

دانب،،   قاببل توجیبه مبی    هبا را و آن کبرد  ها را تایی،  این تفاو 
براساس این نرریه، دستمزد ابزاری است که ببا اسبتفاد  از آن   

دستمزد  ةتوانن، مناف، خود را ارتقا دهن،. منطآ نرری ها میبنگا 
ای است کبه ببین کبارگر و کارفرمبا وجبود دارد،       کارایی، رابطه

وری و کبارایی   کن،. بهر  ای که مناف، برفین را تامین می رابطه
ی از تال  کارگر است که در قبال آن منافعی را برای بنگا  ناش

وابسبته ببه    ،و کارگر به همرا  دارد، تضمین این نفب، دو برفبه  
ها در اختیار بنگا  اسبت.  عوامل متع،دی است که بسیاری از آن

دستمزد برای بنگا  ابزاری است که با استفاد  از آن  ،بورکلیبه
زیبرا در   کنب،  االتر را تضبمین  وری بب  توان، کبارایی و بهبر    می
های بسیار زیادی از  بنگا  مجبور به تحمل هزینه صور  اینغیر

کبار و ناکارآمب،   اخراج کارگران کم ةبازرسی و هزین ةقبیل هزین
توانب، اببزاری    نرری، دسبتمزد مبی   ةبنابراین از جنب  خواه، بود

و دسبتمزدهای   کبرد  ها را حذ   باش، که بسیاری از این هزینه
 .کن،متفاوتی را ارائه 

های اقتصادی اسبت کبه دارای    صنعت ایران یکی از بخ 
بیشترین پیون،های پسبین و پیشبین اسبت و نقشبی راهببر در      

اقتصادی دارد که توسبعه و رشب، آن نیازمنب، همکباری      ةتوسع
افراد دارای ارز  تولیب، نهبایی بباال اسبت، هرگونبه تبعبیض       

وری را در  ی کار بخ  صنعت، میزان بهر دستمزد در بازار نیرو
کنب،.   را ببا رکبود مواجبه مبی    دهب، و آن  کل صنعت کاه  می

هبای بباال ببه دسبتمزد      ضری  جینی و نسبت دسبتمزد دهب   
باشن،، نمودار  های نابرابری می های پایین از جمله شاخ  ده 

ده، که شاخ  نابرابری جینی و همچنین نسبت  ( نشان می4)
اول برای دستمزد ساعتی حقیقی در صبنعت  به ده   3ده  

برای  4831که ضری  جینی در سال کاه  یافته است، بوری
بود  و این رقم در  431/4دستمزد حقیقی بخ  صنعت برابر با 

همچنین بررسی  ،کاه  یافته است 463/4به رقم  4838سال 
و  941/4برابر با  4831نسبت ده  نهم به ده  اول در سال 

دوبببار   4838و در سبال   اسبت  23/4براببر ببا    4832در سبال  
نبابرابری   ،بورکلیاست، بهرسی،   89/4افزای  یافته و به رقم 

  زمبانی  ةببور معنباداری در بباز   دستمزد در بخب  صبنعت ببه   
کاه  پی،ا کبرد  اسبت، اگبر کباه  نبابرابری       4838-4831

دستمزد در بخ  صنعت ناشی از کاه  تبعیض باش،، در ایبن  
 ،درواقب،  .صاد تغییرا  مثبتی را تجرببه کبرد  اسبت   اقت ،صور 

ال است که سهم دو عامل ؤحاضر پاسخ به این س ةه،  مطالع

  

 
انسانی در تغییرا  کل شکا  دستمزد  ةتبعیض و تفاو  سرمای

 صور  است. به چه

 

 نابرابری دستمزد در بخ  صنعت .1نمودار 
  

حاضر به این صور  است کبه ابتب،ا مببانی     ةساختار مطالع
شبود،    های مربوط به تعیین دستمزد بررسی مبی  نرری و تئوری

در قسمت سوم، مطالعا  انجام ش،  در داخل و خارج و میبزان  
شبود، در قسبمت    ها ارائه میحاضر نسبت به آن ةنوآوری مطالع

رو   شب، ، هبای اسبتفاد    چهارم باتوجه به مبانی نرری و داد 
شبود،   می بیانو توضیحاتی در مورد آن کرد  بررسی را حقیآ ت

هبای   در قسمت پنجم و ششم مقالبه نیبز شبواه، کلبی از داد     
شود. در پایان نیز باتوجبه   می هها ارائ و نتای  برآورد م،ل تحقیآ

هایی در مورد بهببود توزیب، دسبتمزد     سیاست ،به نتای  برآوردها
 شود. می پیشنهاد بخ  صنعت

 ی نظری تحقیقمبان .2
 uصبور   کنیم گرو  مطلوب کارفرما به برای سادگی فرض می

 .است lاست و گرو  نامطلوب از نرر کارفرما به صور  
کارفرمببا بببرای  4ای ( از مبب،ل تبعببیض سببلیقه4391بیکببر )

وسبیله کارفرمبا   که به-تحلیل شکا  دستمزد ناشی از تبعیض 
تبعیض خود، بیبان  کن،. او در م،ل  استفاد  می -قابل اجرا است

کنب، کبه بعضبی از کارفرمایبان دارای ترجیحبا  شخصبی        می
کننب،.   ( را اسبتخ،ام  u) 2هستن، و تمایل دارن، که گرو  خاصبی 

  ترجیحبا  شخصبی کارفرمبا، اسبتخ،ام کبارگر      بسته به ش،ّ

                                                           
1. DiscriminationTaste 

 uکنیی  گیر ه موبیوا کارفرمیا بیت  یور         . برای سادگی فرض می2
 .است lاست   گر ه ناموبوا از نظر کارفرما بت  ور  

ایجباد  نارضبایتی  ( ببرای کارفرمبا   lمتعلآ به گروهبی خبا) )  
دهن، که نسبتی کمتبری   کن،، بنابراین کارفرمایان ترجیح می می

کبه از اسبتخ،ام   نارضبایتی  را استخ،ام کنن، و مقب،ار   lاز گرو  
 lبه نسبت کارگران گرو  شود، بستگی میکارفرما نصی  ها  آن

بنابراین کارفرما در چنین شبرایطی  دارد  استخ،ام ش،  در بنگا  
د بنگا ، تاب، مطلوبیت شخصی خود را جای ح،اکثر کردن سوبه
 :کن، ماکزیمم می (4ة )صور  رابط به

(1) 

 (    )     (  )
  (   )     
      (   ) 

تع،اد  ةدهن،نشان uو  lتاب، تولی، بنگا ،   (   ) (4ة)در معادل
ترتیب  از نبوع غیرمطلبوب و مطلبوب در     افراد استخ،ام ش،  به

اسبت،   lو  uترتیب  دسبتمزد گبرو     ببه    و     بنگا  است، 
dدهب، کبه کارفرمبا از اسبتخ،ام گبرو        را نشان می نارضایتیl 
در میان کارفرماهای مختل  متفباو    dآورد. مق،ار  دست می به

مثبت اسبت   dکنن،  باش،، کارفرمایانی که تبعیض را اجرا می می
فر است. ص dکه کارفرما تبعیض اعمال نکن،، مق،ار و درصورتی

اول  ةبرای ماکزیمم سازی تاب، مطلوبیت کارفرما، شرایط مرتبب 
 آوریم. دست میرا به

(2) 

         ⁄  

        (   ⁄ ) 

MPL  استتولی، نهایی کار . 
ده، که در تعادل، دستمزد گرو   اول نشان می ةشرایط مرتب

u تر از دستمزد گرو  بزرگl   تخ،ام اسب  ةاست. کارفرماهبا هزینب
هبا را تعب،یل   وسیله نسبت افراد استخ،ام ش،  از آنرا به lگرو  

 dکنن، و یا  کنن،، کارفرماهایی که تبعیض کمتری اعمال می می
کننب،،   را اسبتخ،ام مبی   lکمتری دارن،، نسبت بیشتری از گرو  

کننب،   بورکلی کارفرمایانی که تبعیض دستمزد را اعمبال مبی   به
را  lنسبت به حالت ماکزیمم کردن سود، تع،اد کمتری از گبرو   

شبکل   بهکن، و قسمتی از رانت موجود در بنگا  را  استخ،ام می
کنن،. تفباو  دسبتمزد دو    تقسیم می uافزای  دستمزد با گرو  

ها  و جزیی که رانبت  نوری آ گرو  برابر است با تفاو  در بهر 
 ده،.  را نشان می uوسیله گرو  دریافت ش،  به
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1. DiscriminationTaste 

 uکنیی  گیر ه موبیوا کارفرمیا بیت  یور         . برای سادگی فرض می2
 .است lاست   گر ه ناموبوا از نظر کارفرما بت  ور  

ایجباد  نارضبایتی  ( ببرای کارفرمبا   lمتعلآ به گروهبی خبا) )  
دهن، که نسبتی کمتبری   کن،، بنابراین کارفرمایان ترجیح می می

کبه از اسبتخ،ام   نارضبایتی  را استخ،ام کنن، و مقب،ار   lاز گرو  
 lبه نسبت کارگران گرو  شود، بستگی میکارفرما نصی  ها  آن

بنابراین کارفرما در چنین شبرایطی  دارد  استخ،ام ش،  در بنگا  
د بنگا ، تاب، مطلوبیت شخصی خود را جای ح،اکثر کردن سوبه
 :کن، ماکزیمم می (4ة )صور  رابط به

(1) 

 (    )     (  )
  (   )     
      (   ) 

تع،اد  ةدهن،نشان uو  lتاب، تولی، بنگا ،   (   ) (4ة)در معادل
ترتیب  از نبوع غیرمطلبوب و مطلبوب در     افراد استخ،ام ش،  به

اسبت،   lو  uترتیب  دسبتمزد گبرو     ببه    و     بنگا  است، 
dدهب، کبه کارفرمبا از اسبتخ،ام گبرو        را نشان می نارضایتیl 
در میان کارفرماهای مختل  متفباو    dآورد. مق،ار  دست می به

مثبت اسبت   dکنن،  باش،، کارفرمایانی که تبعیض را اجرا می می
فر است. ص dکه کارفرما تبعیض اعمال نکن،، مق،ار و درصورتی

اول  ةبرای ماکزیمم سازی تاب، مطلوبیت کارفرما، شرایط مرتبب 
 آوریم. دست میرا به

(2) 

         ⁄  

        (   ⁄ ) 

MPL  استتولی، نهایی کار . 
ده، که در تعادل، دستمزد گرو   اول نشان می ةشرایط مرتب

u تر از دستمزد گرو  بزرگl   تخ،ام اسب  ةاست. کارفرماهبا هزینب
هبا را تعب،یل   وسیله نسبت افراد استخ،ام ش،  از آنرا به lگرو  

 dکنن، و یا  کنن،، کارفرماهایی که تبعیض کمتری اعمال می می
کننب،،   را اسبتخ،ام مبی   lکمتری دارن،، نسبت بیشتری از گرو  

کننب،   بورکلی کارفرمایانی که تبعیض دستمزد را اعمبال مبی   به
را  lنسبت به حالت ماکزیمم کردن سود، تع،اد کمتری از گبرو   

شبکل   بهکن، و قسمتی از رانت موجود در بنگا  را  استخ،ام می
کنن،. تفباو  دسبتمزد دو    تقسیم می uافزای  دستمزد با گرو  

ها  و جزیی که رانبت  نوری آ گرو  برابر است با تفاو  در بهر 
 ده،.  را نشان می uوسیله گرو  دریافت ش،  به

      (         )
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مشخصبا  نیبروی کبار ببا هبم براببر        وقتی( 8ة)برببآ معادل
دستمزد دو گرو  برابر است با تنها تفاو           باش،،

 شود. عنوان تبعیض دستمزد شناخته میبخشی که به
شکا  دستمزد )تبعیض دستمزد( ببه در دسبترس    ،بنابراین

بسبتگی دارد، کارفرمایبانی    uبودن رانت برای پرداخت به گرو  
کنن،، رانبت کمتبری را   قابتی عمل میبه نسبت رکه در محیط 

آورنب،، دسبتمزد ناشبی از تبعبیض کمتبری را نیبز         دست مبی  به
را ببرای  کنن،. کارگران یا کارفرمایبان کبه تبعبیض     پرداخت می

  دهنب،  بنگا  را افبزای  مبی   ة، هزینبرن، گرو  خاصی به کار می
مثال اگر ی  بنگا  کارگران مرد را ببه زن تبرجیح دهب،،     برای

تولی، نهایی ببه  شود که دستمزدی بی  از ارز   نتیجه این می
شود، حال آنکه به زنان دستمزدی کمتبر   کارگر مرد پرداخت می

ایبن رفتبار    ةپردازنب،، درنتیجب   هبا مبی  از ارز  تولی، نهبایی آن 
شبون، و   وری باال از بازار کار خبارج مبی   کارفرماها، زنان با بهر 

هبا  بنگبا   ،یاب،. در بازار غیررقابتی وری کل بازار کاه  می بهر 
اما  ،،کنندی دارن، که ممکن است آن را صر  تبعیض سود مازا

اگبر تبعبیض را اجبرا     ،در بازارهای رقابتی که سود صبفر دارنب،  
 (.2443، 4)آنا الواسس شود کنن،، سود بنگا  منفی می

دنبال تئوری بیکر، نرریا  متعب،دی در رابطبه ببا علبت     به
( مب،ل  4312) 2وجود تبعیض دستمزد مطرح ش،،  ادمون فلپس

دهب، کبه ریسب      یض بیکر را گسبتر  داد  و نشبان مبی   تبع
تبر و ثببا     وری پبایین  دلیل بهبر  ها بهاستخ،ام بعضی از گرو 

و به همین دلیل کارفرمایان هموار   استن یکمتر بی  از سایر
. ببرای  کننب، هبا پرداخبت   دستمزد کمتری را به آن تمایل دارن،

کبار   الًان احتمبا زایمبع، از مثال زنان در دوران بارداری و حتی 
 8وسیله برگمن( که به4311کنن،، تئوری ازدحام )میخود را رها 

کنبب، آنچببه باعببا تفبباو   توسبعه داد  شبب،  اسببت، بیببان مببی 
شود، تقاضا و عرضه برای مشباغل اسبت، ببرای     دستمزدها می

-، ببه اسبت  بقیبه  مثال عرضه برای بسیاری از مشاغل بی  از

                                                           
1. Anna Lovasz 
2. Edmund phelps 
3. Bergmann 

ین مشاغل، بایستی دسبتمزد  همین دلیل برای ایجاد تعادل در ب
در بعضببی از مشبباغل بببی  از سببایر مشبباغل باشبب،، تئببوری  

( توسبعه پیب،ا کبرد،    4331)1ویلیبامز  ةوسیلها که به نئوکالسی 
ها هموار  در شرایط رقابتی تمایل دارنب،،  کن، که بنگا  بیان می

وری را افبزای  دهنب،، بنبابراین     خود را کباه  و بهبر    ةهزین
های مختل  نق  مهمی در ایجاد شبکا    گرو زنی ق،ر  چانه

دستمزد دارد و هرچه میزان تفاو  ق،ر  چانه زنی باالتر باش،، 
(، بیبان  2442) 9تبعیض دستمزد باالتر خواه، بود. برن و گارسیا

کنن، که نامتقارن بودن ابالعا  بین کارگر و کارفرما باعا  می
برای تعیبین   شود که کارفرمایان هموار  از ابالعا  پیشین می

دلیبل  گروهی ممکن اسبت ببه  نابراین ب  ،ندستمزدها استفاد  کن
بب،ین  ،، نعملکرد نامناس  در گذشته مبورد تبعبیض واقب، شبو    

هبا ابالعبا  و باورهبای گذشبته نسببت ببه       از نربر آن  جهت
گروهی خبا)،  یکبی از عوامبل اصبلی ببرای وجبود شبکا         

ده،  می ساملسئون نشان-اوهلین-دستمزد است. تئوری هکشور
میبزان دسبتمزد و تبعبیض    ة کننب،  که تقاضا برای کاالها، تعیین

 ،هبای دارای مزیبت نسببی    دستمزد است، هرچه افراد در بخ 
مشغول به فعالیت باشن،، دارای دستمزد باالتر نیز خواهن، ببود،  

 بنابراین تجار ، نق  اساسی در تعیین شکا  دستمزد دارد.

 مروری بر مطالعات. 2
بررسبی   گونباگون نابرابری دستمزد را از ابعاد  ،تل مطالعا  مخ

منباب، تفباو     ،ای ( در مطالعه4834ان،، کردبچه و سوری )  کرد
نب،،  کردبررسی  رابین صنعتی دستمزدها در صنای، بزرگ ایران 

 یزمببان ةهببای پانببل در ببباز   خببود از داد  ةهببا در مطالعبب آن
بع، از کنترل ن، که افتهگر و نتیجه  کرد استفاد   4811-4839 

عواملی مانن، تحصیال ، تجربه و غیر ، هنوز تفاو  معنباداری  
را دستمزد کبارایی   ةدر دستمزد بین صنای،  وجود دارد که نرری

ای نشبان   ( در مطالعبه 4838کشاورز و همکباران )  .کن،میتایی، 
، که نابرابری دستمزد در بین زن و مرد کاه  یافتبه و  نده می

سزایی را در تفاو  دستمزد بین زن و  هب آزادسازی تجاری نق 
ای ببا   ( در مطالعبه 4831فالحتی و همکباران )  .کن، مرد ایفا می

  زمبببانی ةخبببانوار ببببرای دور-هبببای بودجبببه اسبببتفاد  از داد 
دهن،که شکا  دستمزد بین نیروی کبار   نشان می 4834-4834

زمبانی مبوردنرر کباه  یافتبه و      ةروستایی و شبهری در بباز  
                                                           
4. Williams 
5. Bren and Garcia 

  

 
وری بی  از تفباو  ناشبی    تفاو  ناشی از بهر  همچنین سهم

( از لحببا  4834کردبچببه و سببوری ) ة. مطالعبباسببتتبعببیض 
کنن،  بیان می فقطها اما آن ،حاضر است ةموضوعی شبیه مطالع

که نابرابری دستمزد ناشی عواملی غیر از سرمایه انسانی وجبود  
 دهنب، و  آن شبواه،ی را ارائبه نمبی    ةولبی در مبورد انب،از    ،دارد

کنن،  وری را مشخ  نمی بنابراین سهم دو عامل تبعیض و بهر 
کبه   اسبت ها دارای اشبکاال  اساسبی   آن ةو از این نرر مطالع

 ها را بربر  کرد  است. حاضر آن ةمطالع
( با رو  اکساکا و چن،ک رگرسبیون نشبان   2441کونگ )

درصب، تفباو  دسبتمزد ببین سباکنین شبهر و        64ده، که  می
شببود.  توسببط تبعببیض توضببیح داد  مببی  مهبباجرین روسببتایی

های پبایین   ده، که در چن،ک که رو  چن،ک نشان می درحالی
درآم،ی تبعیض عامل مهم در توضیح تفاو  دسبتمزد اسبت و   

انسانی عامبل   ةدر چن،ک باالی درآم،ی تفاو  در سطح سرمای
( 2444) 4مهببم در تفبباو  دسببتمزد اسببت. پریببرا و گببالجوس 

ای را ببا اسبتفاد  از اوان،    تمزد منطقهپویای نابرابری دسةتجزی
پرتغال بررسی  2449و  4339های سال  داد  ومورفی و فایرس 

دهنب، کبه کبل نبابرابری دسبتمزد ببین        ها نشان می. آنکردن،
اما نابرابری بین لیسببون و سبایر منبابآ     ،منابآ کاه  یافته

 دلیل وجود نیروی کار ماهر و دارایافزای  یافته است و این به
هبای ببزرگ در آن منبابآ اسبت، سبهم       کیفیت باال و شرکت

 ةمشخصا  غیرقابل مشاه،  در ایجباد نبابرابری در ببول دور   
ای تغییرا  در  ( در مطالعه2442)2مطالعه کاه  یافته است. آذم

-2441 ةساختار دستمزدها در منابآ شهری هن، را ببرای دور 
رگرسببیون چنبب،ک و رو  اوان،  ةبببا اسببتفاد  از تجزیبب 4338

اثبرا    4338-4338 ةکنب،، در دور  مورفی و فایرس بررسی می
شبود و در   ضرای  و متغیرها منجر به افبزای  دسبتمزدها مبی   

انسبانی بباالتر    ةهای باالی درآم،ی اثر متغیرهای سرمای ده 
در  ولبی  اما سهم اثر ضرای  بی  از اثبر متغیرهبا اسبت    ،است
هببای ببباال و پببایین درآمبب،ی اثببر  دهب  در  4338-2441 ةدور

بنبابراین نبابرابری در     های میبانی اسبت   ضرای  بی  از ده 
هبای بباالی درآمب،ی و پبایین درآمب،ی بباالتر از سبایر         ده 
ای  ( در مطالعه2441) 8های میانی است. اراس و همکاران ده 

بن،ی مشاغل، جنسیت، نبااد و   نابرابری درآم، را باتوجه به ببقه
                                                           
1. Pereira and Galego’s 
2. Azam 
3. Arraes et al 

اسبتفاد  از معادلبه    با 2444سال  ةای در برزیل برای دور منطقه
ده، که اثر  ، نتای  مطالعه نشان میکردن،چن،ک مینسر بررسی 

میبزان نبابرابری در   در آن اثری که  .ای وجود دارد سق  شیشه
های بباالی درآمب،ی بباالتر اسبت، همچنبین اثبر کب          ده 

هبای   هب  ده، نبابرابری در د  نشان می که  چسبن،  وجود دارد
ای هرچببه بببه  منطقببه ةببباالی درآمبب،ی ببباال اسببت. در تجزیبب

شبویم، تبعبیض کباه      های باالی درآم،ی نزدی  مبی  ده 
ای نابرابری دستمزد بین نیبروی   ( در مطالعه2446) 1یاب،. زو می

 ةکار ساکن شهرها و نیروی کار مهاجر کرد  روستایی ببین دور 
ک را مورد بررسبی  با استفاد  از تجزیه چن، 2442-2441 زمانی

دهب، کبه نبابرابری در     دهن،، نتای  مطالعبه نشبان مبی    قرار می
های  های باالی درآم،ی بی  از نابرابری درآم، در ده  ده 

ده، که در دو سبال   پایین درآم، است، همچنین نتای  نشان می
تبعببیض علیببه نیببروی کببار مهبباجر  کببرد  در  2441و  2442
هبای پبایین    بعیض در ده های باالی درآم،ی بی  از ت ده 

ساختار دسبتمزد   ،ای در مطالعه (2446) 9درآم،ی است. موریکاوا
نب،،  کردهای عمومی و خصوصی را در ااپن بررسبی   بین بخ 

،، نب کن بلین،ر استفاد  می-اکساکا ةخود از تجزی ةایشان در مطالع
ده، که دستمزد بخ  عمومی بی  از دسبتمزد   نتای  نشان می

ت و تفاو  دستمزد ناشبی از جنسبیت و   در بخ  خصوصی اس
سطح تحصیال  در بخ  عمومی کمتبر از بخب  خصوصبی    

ای در ببین نیبروی کبار     است. همچنین تفاو  دستمزد منطقبه 
بخ  عمومی کمتر است و در منبابآ روسبتایی کبم جمعیبت     

 دستمزد باالتر است.

 ها الگوی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده .9

 الگوی تحقیق. 9-1
( دستمزد تبابعی از  4311) 6انسانی مینسر ة،ل سرمایبراساس م

سبن،   :های فردی و شغلی اسبت، ایبن متغیرهبا شبامل     ویاگی
تحصیال ، شهرنشینی، اشتغال در بخ  دولتبی، جنسبیت، ببا    
همسر بودن و نوع شغل افراد است. برای تعیین اثبر متغیرهبای   

ن بر میزان دستمزد دریافتی از رو  ح،اقل مربعا  )تعییذکور م
بور میبانگین( و رو  چنب،کی )تعیبین ضبرای  در     ضرای  به

 شود. های مختل  درآم،ی( استفاد  می ده 
                                                           
4. Zhu 
5. Morikawa 
6. Mincer Equation 
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وری بی  از تفباو  ناشبی    تفاو  ناشی از بهر  همچنین سهم

( از لحببا  4834کردبچببه و سببوری ) ة. مطالعبباسببتتبعببیض 
کنن،  بیان می فقطها اما آن ،حاضر است ةموضوعی شبیه مطالع

که نابرابری دستمزد ناشی عواملی غیر از سرمایه انسانی وجبود  
 دهنب، و  آن شبواه،ی را ارائبه نمبی    ةولبی در مبورد انب،از    ،دارد

کنن،  وری را مشخ  نمی بنابراین سهم دو عامل تبعیض و بهر 
کبه   اسبت ها دارای اشبکاال  اساسبی   آن ةو از این نرر مطالع

 ها را بربر  کرد  است. حاضر آن ةمطالع
( با رو  اکساکا و چن،ک رگرسبیون نشبان   2441کونگ )

درصب، تفباو  دسبتمزد ببین سباکنین شبهر و        64ده، که  می
شببود.  توسببط تبعببیض توضببیح داد  مببی  مهبباجرین روسببتایی

های پبایین   ده، که در چن،ک که رو  چن،ک نشان می درحالی
درآم،ی تبعیض عامل مهم در توضیح تفاو  دسبتمزد اسبت و   

انسانی عامبل   ةدر چن،ک باالی درآم،ی تفاو  در سطح سرمای
( 2444) 4مهببم در تفبباو  دسببتمزد اسببت. پریببرا و گببالجوس 

ای را ببا اسبتفاد  از اوان،    تمزد منطقهپویای نابرابری دسةتجزی
پرتغال بررسی  2449و  4339های سال  داد  ومورفی و فایرس 

دهنب، کبه کبل نبابرابری دسبتمزد ببین        ها نشان می. آنکردن،
اما نابرابری بین لیسببون و سبایر منبابآ     ،منابآ کاه  یافته

 دلیل وجود نیروی کار ماهر و دارایافزای  یافته است و این به
هبای ببزرگ در آن منبابآ اسبت، سبهم       کیفیت باال و شرکت

 ةمشخصا  غیرقابل مشاه،  در ایجباد نبابرابری در ببول دور   
ای تغییرا  در  ( در مطالعه2442)2مطالعه کاه  یافته است. آذم

-2441 ةساختار دستمزدها در منابآ شهری هن، را ببرای دور 
رگرسببیون چنبب،ک و رو  اوان،  ةبببا اسببتفاد  از تجزیبب 4338

اثبرا    4338-4338 ةکنب،، در دور  مورفی و فایرس بررسی می
شبود و در   ضرای  و متغیرها منجر به افبزای  دسبتمزدها مبی   

انسبانی بباالتر    ةهای باالی درآم،ی اثر متغیرهای سرمای ده 
در  ولبی  اما سهم اثر ضرای  بی  از اثبر متغیرهبا اسبت    ،است
هببای ببباال و پببایین درآمبب،ی اثببر  دهب  در  4338-2441 ةدور

بنبابراین نبابرابری در     های میبانی اسبت   ضرای  بی  از ده 
هبای بباالی درآمب،ی و پبایین درآمب،ی بباالتر از سبایر         ده 
ای  ( در مطالعه2441) 8های میانی است. اراس و همکاران ده 

بن،ی مشاغل، جنسیت، نبااد و   نابرابری درآم، را باتوجه به ببقه
                                                           
1. Pereira and Galego’s 
2. Azam 
3. Arraes et al 

اسبتفاد  از معادلبه    با 2444سال  ةای در برزیل برای دور منطقه
ده، که اثر  ، نتای  مطالعه نشان میکردن،چن،ک مینسر بررسی 

میبزان نبابرابری در   در آن اثری که  .ای وجود دارد سق  شیشه
های بباالی درآمب،ی بباالتر اسبت، همچنبین اثبر کب          ده 

هبای   هب  ده، نبابرابری در د  نشان می که  چسبن،  وجود دارد
ای هرچببه بببه  منطقببه ةببباالی درآمبب،ی ببباال اسببت. در تجزیبب

شبویم، تبعبیض کباه      های باالی درآم،ی نزدی  مبی  ده 
ای نابرابری دستمزد بین نیبروی   ( در مطالعه2446) 1یاب،. زو می

 ةکار ساکن شهرها و نیروی کار مهاجر کرد  روستایی ببین دور 
ک را مورد بررسبی  با استفاد  از تجزیه چن، 2442-2441 زمانی

دهب، کبه نبابرابری در     دهن،، نتای  مطالعبه نشبان مبی    قرار می
های  های باالی درآم،ی بی  از نابرابری درآم، در ده  ده 

ده، که در دو سبال   پایین درآم، است، همچنین نتای  نشان می
تبعببیض علیببه نیببروی کببار مهبباجر  کببرد  در  2441و  2442
هبای پبایین    بعیض در ده های باالی درآم،ی بی  از ت ده 

ساختار دسبتمزد   ،ای در مطالعه (2446) 9درآم،ی است. موریکاوا
نب،،  کردهای عمومی و خصوصی را در ااپن بررسبی   بین بخ 

،، نب کن بلین،ر استفاد  می-اکساکا ةخود از تجزی ةایشان در مطالع
ده، که دستمزد بخ  عمومی بی  از دسبتمزد   نتای  نشان می

ت و تفاو  دستمزد ناشبی از جنسبیت و   در بخ  خصوصی اس
سطح تحصیال  در بخ  عمومی کمتبر از بخب  خصوصبی    

ای در ببین نیبروی کبار     است. همچنین تفاو  دستمزد منطقبه 
بخ  عمومی کمتر است و در منبابآ روسبتایی کبم جمعیبت     

 دستمزد باالتر است.

 ها الگوی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده .9

 الگوی تحقیق. 9-1
( دستمزد تبابعی از  4311) 6انسانی مینسر ة،ل سرمایبراساس م

سبن،   :های فردی و شغلی اسبت، ایبن متغیرهبا شبامل     ویاگی
تحصیال ، شهرنشینی، اشتغال در بخ  دولتبی، جنسبیت، ببا    
همسر بودن و نوع شغل افراد است. برای تعیین اثبر متغیرهبای   

ن بر میزان دستمزد دریافتی از رو  ح،اقل مربعا  )تعییذکور م
بور میبانگین( و رو  چنب،کی )تعیبین ضبرای  در     ضرای  به

 شود. های مختل  درآم،ی( استفاد  می ده 
                                                           
4. Zhu 
5. Morikawa 
6. Mincer Equation 
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(4) 

                    
            
         
           
                 
              
         
           

سبن،   ageلگاریتم دستمزد حقیقبی سباعتی،    lrin(، 1در م،ل )
age2  ،مرب، سنschooling های تحصیل،   تع،اد سالcilbup 

در صور  اشبتغال فبرد در بخب      که متغیر مجازیاشتغال است
اشتغال فرد در بخ  دولتی  صفر  برایو  ی خصوصی برابر با 
مجبازی  ببرای شهرنشبینی     متغیر ialruشود. درنررگرفته می

و ببرای   یب  است که در صور  شهرنشین بودن افراد برابر با 
متغیبر مجبازی    genderروستانشین بودن برابر با صبفر اسبت،   

و برای زنبان   ی که مق،ار آن برای مردان  استبرای جنسیت 
متغیبر دامبی زناشبویی     marriageصفر درنررگرفته ش،  است، 

کن، برابر با  ه فرد با همسر خود زن،گی میکاست که برای حالتی
متغیر مجبازی    profها برابر با صفر است.   و در سایر حالت ی 

متغیببر مجببازی کارکنببان  clerشببغل متخصبب  و تکنسببین ، 
متغیر مجازی صنعت گبران و   parrcخ،ما  دفتری و فرو ، 

باشبب،. ال  مببیآکببارگران مربببوط بببه بخبب  مونتبباا ماشببین 
غیرها، متغیر مجبازی کبارگران سباد  سباختمانی     براین مت عالو 

خطی کامل ببین  عنوان متغیر پایه جهت اجتناب از مشکل هم به
 حذ  ش،  است. در م،ل  متغیرها

( نقبب  عوامببل قابببل توضببیحی را در شببکا   1) ةمعادلبب
ده، و نق  عواملی ماننب، ببر  عرضبه و     دستمزد توضیح می

ای کارفرما از نرر  قه(، تبعیض سلی4311تقاضای از نرر برگمن )
( و ابالعا  پیشین از نیبروی کبار از نربر ببرن و     4391بیکر )

میزان  ةکنن،شود، این عوامل تعیین ( را شامل نمی2442گارسیا )
ببرای تعیبین    ،تبعیض دستمزد بین نیروی کار هستن،. بنبابراین 

سببهم تبعببیض دسببتمزد در تعیببین شببکا  دسببتمزد، نیبباز بببه 
 است.  دستمزد ةهای تجزی م،ل

ثیر أتب های مختل  درآم،ی تحبت  شکا  دستمزد بین گرو 
 ةدو عامل اساسی قرار دارد، عامل اول ناشبی از تفباو  سبرمای   

انسانی و عامل دوم ناشبی از تبعبیض دسبتمزد اسبت، تفباو       
 ةانسانی به این معنا اسبت کبه افبراد ببا سبطح سبرمای       ةسرمای

انسانی باالتر، دارای دستمزد باالتر هستن،، ایبن نبوع از تفباو     
کبارایی در اقتصباد    ةدهنب، درآم،ی برای اقتصاد مفیب، و نشبان  

است، اما تبعیض به معنای تفاو  دسبتمزد ببرای کبار براببر و     
 ةانسانی برابر است، به این معنا که افراد با سطح سرمای ةسرمای

آورنب،. اهمیبت    دسبت مبی  را ببه انسانی برابر، دستمزد متفباو   
دستمزد به این دلیل است که سبهم دو عامبل    ةهای تجزی م،ل

( 1م،ل) ةانسانی برببآ ضرای  برآورد ش، ةاصلی تفاو  سرمای
 ةدر حبوز  .کنن، و تبعض دستمزد در شکا  دستمزد را تعیین می

( و 4318)4بببازار کببار اولببین مبب،ل تجزیببه توسببط  بلینبب،ر     
که بیشترین کاربرد را بوری، بهش،  است (  ارائه4318)2اکساکا

( مب،ل دو بخشبی   9) ةدر مطالعا  این حوز  داشته است، معادل
دهب،. ایبن مب،ل     ( را نشبان مبی  4318تجزیه بلین،ر و اکسباکا ) 

. کنب، تفاو  دستمزد بین دو گرو  را به دو بخب  تقسبیم مبی   
بخبب  اول اخببتال  دسببتمزدها را بببه تفبباو  ویاگببی افببراد  

هبای شبغلی افبراد( یعنبی تفباو        تجربه و ویاگی)تحصیال ، 
بخ  دوم اختال  دستمزدها را  به و  دهن، وری نسبت می بهر 

 دهن،.  تبعیض بین دو گرو  نسبت می
(9)  ̂  ( ̅   ̅ )  ̂    

 ( ̂   ̂ ) 

 Rگبرو  ببا درآمب، بباال،     uگرو  با درآم، پایین،  l(، 9) ةدر معادل
 ةدهنب، بردار متغیرهای نشبان  xشکا  دستمزد ساعتی حقیقی، 

بردار ضرای  برآورد βهای شغلی است،  انسانی و ویاگی ةسرمای
های شغلی افراد در تعیین دستمزد  انسانی و ویاگی ةسرمای ةش،

ساعتی است. فرض ش،  است که تبعیض علیه گرو  ببا درآمب،   
پایین وجود ن،ارد و تبعیض مثبت برای گرو  با درآم، باال وجود 

( تغییبرا  در درآمب، گبرو  دارای درآمب،     9) ةجزء اول رابط.دارد
وری گرو  با  دارای مشخصا  بهر  ده،، وقتینشان میپایین را 

تغییر در میانگین درآم، رابطة مذکور، جزء دوم  .درآم، باال باشن،
که برببآ بازدهی گرو  ببا درآمب،   گرو  با درآم، پایین را زمانی
ده،، هرچه سهم جبزء اول تفباو     باال جبران شود را نشان می

دستمزد در کل تفاو  دستمزدها باالتر باشب،، شبکا  دسبتمزد    
کارا بود  و باعا پویایی اقتصاد خواه، ش، و هرچه سبهم جبزء   
دوم بباالتر باشب،، شببکا  دسبتمزد ناعادالنببه و ناکبارا بببود  و     
                                                           
1. Blinder 
2. Oaxaca 

  

 
ده،. امبا   وری نیروی کار را در کل بازار کاه  می بهر  احتماالً

( ببا مبنبا قبرار دادن تئبوری     2449بال آن ماچبادو و متبا )  دنبه
هبای   نابرابری دستمزد در ده  ،(4391ای بیکر ) تبعیض سلیقه

. ببرای  انب، کرد مختل  درآم،ی و کل توزی، دستمزد را بررسی 
( از رو  ببرآورد رگرسبیون   2449بررسی تجزیه ماچادو و متا )

 شود.  چن،ک استفاد  می
ام متغیر θیون چن،ک برای چن،ک م،ل اقتصادسنجی رگرس

عنبوان تباب، خطبی از متغیرهبای توضبیح دهنب،        وابسته را ببه 
 زن،:صور  زیر تخمین می به

(6) 
     

        
      (     )    

    
   را به شرط    چن،ک شربی (     )      (  6) ةدر معادل

آیبب، ( بببر مببی6) ةکببه از معادلبب بببور همبباندهبب،.  نشببان مببی
      (      ) برقببرار اسببت. در سبباختار رگرسببیون      

گیری )تجرببه، تحصبیال  و   چن،ک، اثر مشخصا  قابل ان،از 
وسیله فراین، متغیرهای شغلی( بر روی توزی، شربی دستمزد به

شبود. ببرای    کردن ق،رمطلآ پسمان،ها تخمبین زد  مبی  مینیمم
م،ل فوق از ح،اقل سازی ق،رمطلآ پسمان،ها با  برآورد ضرای 

 شود:( استفاد  می1) ةوزن دهی مناس  به صور  رابط

(1) 

     { ∑          
    

         
   

 ∑ ( 
         

   

  )     

   
    } 

 
نبابرابری   ة، ببرای تجزیب  1ة رابط ةوسیلبع، از برآورد ضرای  به

دستمزد بین گرو  با درآم، باال و پایین در بخ  صنعت با الگبو  
 دستمزد اکساکا و بلین،ر خواهیم داشت: ةقرار دادن تجزی

(3) 

  (        )    (        )
 [  (        )
   (   ̂ )]
 [  (   ̂ )
   (        )] 

آی،، جزء اول تفاو  دسبتمزد  برمی( 3که از معادلة )بور همان
وری بین دو گرو  با درآم، باال  ناشی از تفاو  مشخصا  بهر 

که جزء دوم تفاو  ناشبی از  ده،، درحالیو پایین را نشان می
 دهب،    بازدهی متفاو  ببرای مشخصبا  معبین را نشبان مبی     

 مزیببت اصببلی تجزیببة ماچببادو و متببا نسبببت بببه    ،واقبب، در
از تحلیلبی اسبت کبه ببرای کبل توزیب،       بلین،ر ناشی -اکساکا

بورکلی برای مطالعة حاضر از هر دو  شود. به دستمزد ارائه می
 شود. رو  تجزیه استفاد  می

 ها و تحلیل آنها  گردآوری داده. 9-2
نبابرابری دسبتمزد ببین نیبروی کبار در بخب         ،حاضر ةمطالع

لبذا ببرای بهببود کیفیبت     کنب،   تحلیل و بررسی مبی  را صنعت
مرکبز   .شود های در سطح خرد استفاد  می حاضر از داد  ةمطالع
هبای اقتصبادی و    هایی در رابطه با ویاگبی  ساالنه گزار  ،آمار

کنب،. ایبن   مبی  هها ارائاجتماعی خانوارها به تفکی  اعضای آن
 :شودزار  از دو بخ  به شرح زیر تشکیل میگ

بخبب  اول، نتببای  حاصببل از خصوصببیا  اجتمبباعی و   
وارها از قبیل: سن، جنسیت، بستگی با سرپرست اقتصادی خان

وضبعیت فعالیبت و    خانوار، وضعیت سواد، مب،رک تحصبیلی،  
هبا و   کن،. در بخ  دوم،  هزینبه وضعیت زناشویی را ارائه می
ها و درآم،های  شود. بخ  هزینهدرآم،های خانوار گزار  می

هبای خبوراکی و جبانبی     خانوار خود شبامل زیبربخ  هزینبه   
های غیرخبوراکی خبانوار و درآمب،های اعضبای      زینهخانوار، ه

خانوار است. مطالعبة حاضبر، وضبعیت دسبتمزدها در بخب       
کن،  بنابراین درآمب،های خانوارهبا را ببا     صنعت را بررسی می

 ده،.تحلیلی جام، ارائه می
در بخبب  درآمبب،های خببانوار، ابالعبباتی از قبیببل سبباعت 

نب،، نبوع شبغل    ک کاری، تع،اد روزهایی کبه در هفتبه کبار مبی    
، محل فعالیت افراد براساس ISCOبراساس ک،های چهاررقمی 

 و درآم،های خال  و ناخبال  در ببول سبال و    ISICک،های 
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ده،. امبا   وری نیروی کار را در کل بازار کاه  می بهر  احتماالً

( ببا مبنبا قبرار دادن تئبوری     2449بال آن ماچبادو و متبا )  دنبه
هبای   نابرابری دستمزد در ده  ،(4391ای بیکر ) تبعیض سلیقه

. ببرای  انب، کرد مختل  درآم،ی و کل توزی، دستمزد را بررسی 
( از رو  ببرآورد رگرسبیون   2449بررسی تجزیه ماچادو و متا )

 شود.  چن،ک استفاد  می
ام متغیر θیون چن،ک برای چن،ک م،ل اقتصادسنجی رگرس

عنبوان تباب، خطبی از متغیرهبای توضبیح دهنب،        وابسته را ببه 
 زن،:صور  زیر تخمین می به

(6) 
     

        
      (     )    

    
   را به شرط    چن،ک شربی (     )      (  6) ةدر معادل

آیبب، ( بببر مببی6) ةکببه از معادلبب بببور همبباندهبب،.  نشببان مببی
      (      ) برقببرار اسببت. در سبباختار رگرسببیون      

گیری )تجرببه، تحصبیال  و   چن،ک، اثر مشخصا  قابل ان،از 
وسیله فراین، متغیرهای شغلی( بر روی توزی، شربی دستمزد به

شبود. ببرای    کردن ق،رمطلآ پسمان،ها تخمبین زد  مبی  مینیمم
م،ل فوق از ح،اقل سازی ق،رمطلآ پسمان،ها با  برآورد ضرای 

 شود:( استفاد  می1) ةوزن دهی مناس  به صور  رابط

(1) 
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  )     

   
    } 

 
نبابرابری   ة، ببرای تجزیب  1ة رابط ةوسیلبع، از برآورد ضرای  به

دستمزد بین گرو  با درآم، باال و پایین در بخ  صنعت با الگبو  
 دستمزد اکساکا و بلین،ر خواهیم داشت: ةقرار دادن تجزی

(3) 

  (        )    (        )
 [  (        )
   (   ̂ )]
 [  (   ̂ )
   (        )] 

آی،، جزء اول تفاو  دسبتمزد  برمی( 3که از معادلة )بور همان
وری بین دو گرو  با درآم، باال  ناشی از تفاو  مشخصا  بهر 

که جزء دوم تفاو  ناشبی از  ده،، درحالیو پایین را نشان می
 دهب،    بازدهی متفاو  ببرای مشخصبا  معبین را نشبان مبی     

 مزیببت اصببلی تجزیببة ماچببادو و متببا نسبببت بببه    ،واقبب، در
از تحلیلبی اسبت کبه ببرای کبل توزیب،       بلین،ر ناشی -اکساکا

بورکلی برای مطالعة حاضر از هر دو  شود. به دستمزد ارائه می
 شود. رو  تجزیه استفاد  می

 ها و تحلیل آنها  گردآوری داده. 9-2
نبابرابری دسبتمزد ببین نیبروی کبار در بخب         ،حاضر ةمطالع

لبذا ببرای بهببود کیفیبت     کنب،   تحلیل و بررسی مبی  را صنعت
مرکبز   .شود های در سطح خرد استفاد  می حاضر از داد  ةمطالع
هبای اقتصبادی و    هایی در رابطه با ویاگبی  ساالنه گزار  ،آمار

کنب،. ایبن   مبی  هها ارائاجتماعی خانوارها به تفکی  اعضای آن
 :شودزار  از دو بخ  به شرح زیر تشکیل میگ

بخبب  اول، نتببای  حاصببل از خصوصببیا  اجتمبباعی و   
وارها از قبیل: سن، جنسیت، بستگی با سرپرست اقتصادی خان

وضبعیت فعالیبت و    خانوار، وضعیت سواد، مب،رک تحصبیلی،  
هبا و   کن،. در بخ  دوم،  هزینبه وضعیت زناشویی را ارائه می
ها و درآم،های  شود. بخ  هزینهدرآم،های خانوار گزار  می

هبای خبوراکی و جبانبی     خانوار خود شبامل زیبربخ  هزینبه   
های غیرخبوراکی خبانوار و درآمب،های اعضبای      زینهخانوار، ه

خانوار است. مطالعبة حاضبر، وضبعیت دسبتمزدها در بخب       
کن،  بنابراین درآمب،های خانوارهبا را ببا     صنعت را بررسی می

 ده،.تحلیلی جام، ارائه می
در بخبب  درآمبب،های خببانوار، ابالعبباتی از قبیببل سبباعت 

نب،، نبوع شبغل    ک کاری، تع،اد روزهایی کبه در هفتبه کبار مبی    
، محل فعالیت افراد براساس ISCOبراساس ک،های چهاررقمی 

 و درآم،های خال  و ناخبال  در ببول سبال و    ISICک،های 
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بنب،ی   براسباس ببقبه   دهنب،،  ی  ما  گذشبته را گبزار  مبی   
4OCSI دسته براساس ک،های چهار رقمبی قاببل    3ها به  شغل

م داد  ببرای  دلیل اینکه حجب تقسیم هستن،. که در این مورد به
هبا  توان تحلیل درستی را از آن برخی از مشاغل کم است و نمی
دسته کباه    1ها را به ها، آنارائه داد، با ادغام بعضی از شغل

ای و تکنسبین، مشباغل    صور  مشباغل حرفبه  که به دهیممی
خ،ما  دفتری و فرو ، مشاغل صنعت کبار و مشباغل سباد     

هبای صبنعت،    فعالیت افبراد در بخب    ISICک،های  .آین،درمی
که در این بررسبی   کن،را متمایز میکشاورزی، مع،ن و خ،ما  

همچنین برای تعیبین   .تنها از ک،های صنعت استفاد  ش،  است
های تحصیل از کب،های سبه رقمبی و کب،های دو رقمبی       سال

  2OCSSIالمللبی  بنب،ی ببین   سطح تحصبیال  براسباس ببقبه   
ساس تناس  سطح تحصبیلی و تعب،اد   استفاد  ش،  است که برا

 های تحصیل میزان تحصیال  افراد به دست آم،  است.  سال
هبای   حاضر برای تحلیبل نبابرابری دسبتمزد از داد     ةمطالع

مرکز آمار برای نیروی کار اشتغال یافتبه در   4831-4838 سال
 ،آمباری ایبن مطالعبه    ةلذا جامع  8کن، بخ  صنعت استفاد  می

هبا  افراد اشتغال یافته در بخ  صنعت است، که تعب،اد آن  ةویا
نفبر در   41348نفر اسبت و   89936برابر با  نررمورد ةبرای دور

نفبر در گبرو  پبایین درآمب، کبل       41138گرو  باالی درآمب، و  
از دو  ،دهنب،. ببرای تحلیبل مناسب      را تشکیل می ةتحقیآنمون

ز میانبه( و بباال   گرو  درآم،ی پایین )افراد دارای درآمب، کمتبر ا  
)درآم، باالتر از میانه( برای تعیین میزان نابرابری استفاد  شب،   

سبن و   ،ده، که گرو  دارای درآم، بباال  است.  شواه، نشان می
انسبانی   ةعنوان ی  جبزء از سبرمای  که به دارن، یبیشتر ةتجرب

، تعب،اد  اسبت در تعیین شبکا  دسبتمزد    سیاریدارای اهمیت ب
 4831هبای     دارای درآم، باالتر در سالهای تحصیل گرو سال

بی  از گرو  دارای درآمب، پبایین اسبت، امبا در سبال       4834و 
این رون، تغییبر کبرد  و سبطح تحصبیال  گبرو  دارای       4838

دارای درآم، باال است و این ناشبی از    درآم، پایین بی  از گرو 
هبای اخیبر و    التحصیالن دانشگاهی در سبال  افزای  تع،اد فارغ

                                                           
1. International Standard Classification of Occupations 
2. International Standard Classification Education 

های ساعت کیاری   عدیداد    داده 1331های قبل از  مرکز آمار در سال .3
عیوا  دسیتمزد    ر ز کار در هفتت را گزارش نداده است؛ بنابراین نمی

هیای بدید از    ها استخراج کرد، بت همین دلییل از داده ساعتی را از آ 
 است. استفاده شده  1331سال 

.  اثر نوع شغل ببر  بود  استباالتر  م،ارککس   یشترهولت بس
مشباغل دارای     زیبرا تفاو  دستمزد نیبز دارای اهمیبت اسبت   

 کننب،، شبواه،   ریس  باالتر، درآم،های باالتر را نیز کس  مبی 
ده، که گرو  دارای درآم، پایین، افرادی هستن، که به  شان مین

کننبب،  نبب،ر  در مشبباغل تخصصببی و تکنسببین فعالیببت مببی 
درص، و در سال  4این نسبت برابر با  4831که در سال بوری به

ها در گرو   اما این نسبت ،درص، افزای  یافته است 1به  4838
درصب، و در سبال    3برابر ببا   4831دارای درآم، باالتر در سال 

ثر ببر  ؤدرص، است، و این یکبی از عوامبل مب    46برابر با  4838
 شکا  دستمزد بین دو گرو  درآم،ی است.

 های تحقیآ داد  .1جدول 
 4838 4834 4831 4838 4834 4831 سال

تعببببببببب،اد 
 2134 4128 4343 2494 4641 2943 مشاه،ا   

دسببببببتمزد 
حقیقبببببببی 

 ساعتی
41/1 41/1 43/6 18/3 61/3 98/3 

 2/11 83 9/89 2/86 9/88 8/21 سن
هبببای  سبببال
 48/1 41/1 3/6 13/1 3/9 12/9 تحصیل

 16/4 84/4 91/4 93/4 24/4 83/4 شهرنشینی
       مشاغل

تخصصبببی و 
 46/4 41/4 43/4 41/4 44/4 44/4 تکنسین

خببببببب،ما  
فبببببرو  و 

 دفتری
42/4 48/4 46/4 41/4 43/4 48/4 

 6/4 18/4 16/4 19/4 31/4 33/4 صنعت گر 
 2/4 42/4 43/4 48/4 43/4 43/4 ساد 

 ماخذ: محاسبا  تحقیآ

 گیری  بحث و نتیجه. 5

 برآورد مدل . 5-1
نابرابری دستمزد ساعتی حقیقی رادر بخب  صبنعت    مطالعة حاضر،

بررسی و نق  تفاو  سرمایة انسانی و تبعیض را در تعیین نابرابری 
های تجزیبة دسبتمزد    دلیل از م،ل همینکن،، بهدستمزد ارزیابی می

بلینب،ر در نمبودار   -شود. برآورد برگرفته از تجزیة اکساکا استفاد  می
ده، که سهم بباالی از نبابرابری دسبتمزد در بخب       ( نشان می2)

دلیل تبعیض دستمزد است کبه داللبت ببر ناکبارا ببودن      صنعت به

  

 
در کبل   4831که سهم تبعیض در سال شکا  دستمزد دارد، بوری

این سبهم براببر    4838درص، و در سال  66شکا  دستمزد برابر با 
درص، بود  است که دلیلی بر افزایشی بودن نق  تبعبیض در   33با 

است.  اما تفاو  کبارایی دسبتمزد در    4831-4838 بازة زمانی سال
 4832های مذکورکاه  یافتبه اسبت و حتبی در سبال      بول سال

یبروی کبار دارای درآمب،    میزان شکا  کبارایی دسبتمزد ببه نفب، ن    
دسبتمزد   تر است، یکی از دالیل کاهشی بودن شکا  کبارایی  پایین

به علت تفاو  سرمایة انسانی ببرای هبر دو گبرو  اسبت و سبطح      
تبر ببی  از گبرو  دارای     سرمایة انسانی گرو  دارای دستمزد پبایین 

ده، که همگرایبی ببین    درآم، باالتر است، همچنین نتای  نشان می
نسانی بین دو گرو  وجود دارد کبه ایبن نتبای  ببا مطالعبة      سرمایه ا

هبا در مطالعبة خبود     ( سازگاری دارد اما آن4834کردبچه و سوری )
دلیل شکا  ناشی از عوامل غیر از سرمایة انسانی را نرریة دستمزد 

که در اقتصاد ایران کبه نبرخ بیکباری بباال     دانن،، درحالی کارایی می
ی، برای افرادی که اسبتخ،ام هسبتن،،   است، خود بیکاری نوعی ته،

شود و بنابراین سهم دستمزد کارایی کاه  خواه، یافبت.   تلقی می
هبای   وری کل بخب  صبنعت در سبال   برببآ شواه، موجود، بهر 

دهب، کبه نربام     اخیر، رون، نزولی داشته است. این نتای  نشبان مبی  
هبای تولیب،ی    تعیین دستمزد در بخ  صبنعت مبتنبی ببر ویاگبی    

های مهبم ببرای توسبعه     کار نیست  بنابراین یکی از سیاست نیروی
بخ  صنعت، اصالح نرام دستمزد و نوع استخ،ام اسبت، ببه ایبن    

وری نیروی کبار و ارز  تولیب،      که دستمزدها مبتنی بر بهرصور 
 نهایی نیروی کار باش،.

 

 

 بلین،ر-اکساکا ةتجزی  .2نمودار 
 
 
 

ی مختل  درآمب،ی  ها اما بررسی نابرابری دستمزد در ده 
( نشبان  8برای دو گرو  دستمزد پایین و دستمزد باال در نمودار )

بینی شب،  ببین دو گبرو  در     ده، که نابرابری دستمزد پی  می
کباه  یافتبه اسبت و ایبن      4831نسبت به سبال   4838سال 

هبای پبایین    های باالی درآم،ی بی  از ده  کاه  در ده 
هبای بباالی    ری در ده که کاه  نابرابدرآم،ی است، بوری

های پایین درآمب،ی اسبت،    برابر ده  8معادل  درآم،ی تقریباً
 ،عببارتی ببه  .ها کاه  یافته است شکا  کارا نیز در تمام ده 

شکا  ناشی از تفاو  سرمایه انسانی کاه  یافتبه اسبت، امبا    
دهب، کبه در    بررسی تغییرا  شکا  ناشی از تبعیض نشان مبی 

، در دو چن،ک پایین درآمب،ی  4831نسبت به سال  4838سال 
ها کاه  یافته و کباه  تبعبیض در    چن،ک ةافزای  و در بقی

های پبایین درآمب،ی    های باالی درآم،ی بی  از چن،ک چن،ک
عبارتی کارایی شکا  دستمزدها افزای  یافتبه اسبت.   است، به

باتوجه به اینکه کاه  تبعیض دستمزد بی  از کاه  شبکا   
کبارایی دسبتمزدها افبزای  یافتبه اسبت،       کارا است، بنبابراین 

افبزای    ةدهنب، بورکلی تغییرا  مطلآ شکا  دستمزد نشان به
هبا دارای   کارایی شکا  دسبتمزدها اسبت، امبا تحلیبل نسببت     

 های مفی،ی خواه، بود.  داللت
 
 
 4831سال 
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 قسمت کارا تفاو  دستمزد
 قسمت تبعیض
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در کبل   4831که سهم تبعیض در سال شکا  دستمزد دارد، بوری

این سبهم براببر    4838درص، و در سال  66شکا  دستمزد برابر با 
درص، بود  است که دلیلی بر افزایشی بودن نق  تبعبیض در   33با 

است.  اما تفاو  کبارایی دسبتمزد در    4831-4838 بازة زمانی سال
 4832های مذکورکاه  یافتبه اسبت و حتبی در سبال      بول سال

یبروی کبار دارای درآمب،    میزان شکا  کبارایی دسبتمزد ببه نفب، ن    
دسبتمزد   تر است، یکی از دالیل کاهشی بودن شکا  کبارایی  پایین

به علت تفاو  سرمایة انسانی ببرای هبر دو گبرو  اسبت و سبطح      
تبر ببی  از گبرو  دارای     سرمایة انسانی گرو  دارای دستمزد پبایین 

ده، که همگرایبی ببین    درآم، باالتر است، همچنین نتای  نشان می
نسانی بین دو گرو  وجود دارد کبه ایبن نتبای  ببا مطالعبة      سرمایه ا

هبا در مطالعبة خبود     ( سازگاری دارد اما آن4834کردبچه و سوری )
دلیل شکا  ناشی از عوامل غیر از سرمایة انسانی را نرریة دستمزد 

که در اقتصاد ایران کبه نبرخ بیکباری بباال     دانن،، درحالی کارایی می
ی، برای افرادی که اسبتخ،ام هسبتن،،   است، خود بیکاری نوعی ته،

شود و بنابراین سهم دستمزد کارایی کاه  خواه، یافبت.   تلقی می
هبای   وری کل بخب  صبنعت در سبال   برببآ شواه، موجود، بهر 

دهب، کبه نربام     اخیر، رون، نزولی داشته است. این نتای  نشبان مبی  
هبای تولیب،ی    تعیین دستمزد در بخ  صبنعت مبتنبی ببر ویاگبی    

های مهبم ببرای توسبعه     کار نیست  بنابراین یکی از سیاست نیروی
بخ  صنعت، اصالح نرام دستمزد و نوع استخ،ام اسبت، ببه ایبن    

وری نیروی کبار و ارز  تولیب،      که دستمزدها مبتنی بر بهرصور 
 نهایی نیروی کار باش،.

 

 

 بلین،ر-اکساکا ةتجزی  .2نمودار 
 
 
 

ی مختل  درآمب،ی  ها اما بررسی نابرابری دستمزد در ده 
( نشبان  8برای دو گرو  دستمزد پایین و دستمزد باال در نمودار )

بینی شب،  ببین دو گبرو  در     ده، که نابرابری دستمزد پی  می
کباه  یافتبه اسبت و ایبن      4831نسبت به سبال   4838سال 

هبای پبایین    های باالی درآم،ی بی  از ده  کاه  در ده 
هبای بباالی    ری در ده که کاه  نابرابدرآم،ی است، بوری

های پایین درآمب،ی اسبت،    برابر ده  8معادل  درآم،ی تقریباً
 ،عببارتی ببه  .ها کاه  یافته است شکا  کارا نیز در تمام ده 

شکا  ناشی از تفاو  سرمایه انسانی کاه  یافتبه اسبت، امبا    
دهب، کبه در    بررسی تغییرا  شکا  ناشی از تبعیض نشان مبی 

، در دو چن،ک پایین درآمب،ی  4831نسبت به سال  4838سال 
ها کاه  یافته و کباه  تبعبیض در    چن،ک ةافزای  و در بقی

های پبایین درآمب،ی    های باالی درآم،ی بی  از چن،ک چن،ک
عبارتی کارایی شکا  دستمزدها افزای  یافتبه اسبت.   است، به

باتوجه به اینکه کاه  تبعیض دستمزد بی  از کاه  شبکا   
کبارایی دسبتمزدها افبزای  یافتبه اسبت،       کارا است، بنبابراین 

افبزای    ةدهنب، بورکلی تغییرا  مطلآ شکا  دستمزد نشان به
هبا دارای   کارایی شکا  دسبتمزدها اسبت، امبا تحلیبل نسببت     

 های مفی،ی خواه، بود.  داللت
 
 
 4831سال 
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 4838سال 

 

مشخصات،  تبعیض،    

 بینی شده. شکاف پیش

 متا - ماچادو ة.  تجزی3نمودار 
 

بررسی سهم تفاو  کارا و تفاو  غیرکارا از کبل نبابرابری   
( نشبان  2های مختلب  درآمب،ی در جب،ول )    دستمزد در ده 

های پبایین   ده، که سهم نابرابری ناشی از تبعیض در ده  می
های باالی درآم،ی است، اما بررسی تغییرا  آن  بی  از ده 

سبهم تبعبیض افبزای     ده، که  های مختل  نشان می در سال
های پایین درآم،ی بی  از  یافته است، این افزای  برای چن،ک

سبهم نبابرابری کبارا در چنب،ک      ،ها است. درواقب،  سایر چن،ک
درصب، و در سبال    28براببر ببا    4831پایین درآمب،ی در سبال   

درص، است، همچنین سهم نابرابری ناکبارا در   2برابر با  4838
درصب،   11برابر با  4831در سال  سال در چن،ک پایین درآم،ی

درص، است، اما سهم نابرابری کارا  33برابر با  4838و در سال 
ترتیب   ببه  4831و غیرکارا در چن،ک باالی درآمب،ی در سبال   

ببه   4838ها در سال  درص، است و این سهم 63و  84معادل با 
ضبع    ةدهنب، درص، است. این نشان 13و  22ترتی  معادل با 

ای ببین   تعیین دستمزدها در اقتصاد است که رابطبه  باالی نرام
دسببتمزد و تولیبب، نهببایی وجببود نبب،ارد و دسببتمزدها براسبباس  

 ،همبین دلیبل  ببه  شبون،  تعیین مبی هایی غیر از بازدهی  ویاگی
 .استساعت کار مفی، در کشور کمتر از سایر کشورها 

 

 سهم تفاو  کارا و غیر کارا در شکا  دستمزد .2جدول 
 4831 4833 4834 4838 
 غیرکارا کارا   غیرکارا کارا غیرکارا   کارا   غیرکارا کارا   چن،ک

9 28 11 9 39 2 33 2 33 
44 26 11 3 32 1 36 2 33 
49 21 18 44 34 9 39 1 36 
24 23 12 42 33 1 38 9 39 
29 23 14 48 31 3 32 1 38 
84 84 14 41 36 3 34 3 34 
89 84 63 49 39 44 34 44 33 
14 82 63 49 39 44 33 48 31 
19 88 61 46 31 42 33 49 39 
94 81 66 41 38 48 31 41 38 
99 81 66 41 38 41 36 43 34 
64 86 61 41 38 49 39 24 13 
69 81 68 46 31 49 39 22 13 
14 83 62 46 31 46 31 22 13 
19 83 64 46 31 41 38 21 16 
34 14 64 46 31 41 38 29 19 
39 83 64 49 39 41 38 29 19 
34 86 61 48 31 41 38 21 16 
39 84 63 44 34 48 31 22 13 

 تمام ارقام محاسبه ش،  بر حس  درص، هستن،.
 تحقیآنتای   مأخذ:

ببور  ده، که میزان نابرابری ببه  نتای  نشان می ،بورکلیبه
لبذا    مطلآ کاه  و میزان سهم تبعیض افبزای  یافتبه اسبت   

نابرابری موجود بین دستمزد نیروی کار در بخ  صنعت، باعا 
شبود.    وری بباال مبی   کاری نیبروی کبار دارای بهبر    افزای  کم

توانب،   تعیین دستمزد براساس ارز  تولیب، نهبایی مبی    ،بنابراین
 زمینه را برای افبزای  کبارایی شبکا  دسبتمزد فبراهم کنب،.       

  

  

 
 

 آم،ی پایینبرآورد نتای  در گرو  در .3جدول 

 05 چندک 01 چندک 55 چندک 51 چندک 55 چندک 01 چندک 5 چندک 
حداقل 
 مربعات

age ***1385/1 ***1555/1 ***10/1 ***110/1 **1105/1 1150/1 1100/1 *1150/1 
 (058/3) (55/5) (05/5) (85/0) (80/5) (105/0) (010/0) (555/0) 

age2 ***1110/1- ***11150/1- ***11110/1- ***11100/1- ***1110/1- 11118/1- 11115/1- 11115/1- 
 (008/5-) (088/0-) (550/8-) (01/05-) (550/5-) (815/0-) (108/0-) (030/0-) 

gender ***000/1 ***503/1 ***555/1 ***805/1 ***810/1 ***055/1 ***1555/1 ***803/1 
 (53/05) (05/55) (10/80) (5/013) (55/08) (55/00) (085/0) (58/55) 

schooling 11315/1 11555/1 ***1058/1 ***11535/1 ***11505/1 1103/1 **11550/1 11000/1 
 (010/0) (850/0) (105/0) (00/00) (885/5) (55/0) (800/5) (080/1) 

marri ***553/1 ***000/1 ***085/1 ***1100/1 *1555/1 1000/1 1005/1 ***1510/1 
 (015/8) (55/5) (53/01) (030/5) (505/0) (855/0) (558/0) (000/5) 

urban 1380/1 ***1050/1 ***1805/1 ***050/1 ***055/1 ***1538/1 ***1580/1 ***1510/1 
 (055/0) (558/8) (130/5) (15/55) (588/0) (80/0) (558/8) (108/8) 

public 1515/1 1888/1 ***1830/1- ***1538/1- ***10/1- ***150/1- 11310/1 ***15/1- 
 (550/1) (150/0) (000/8-) (85/03-) (335/5-) (055/5-) (100/0-) (550/8-) 

profe ***55/1 ***510/1 ***555/1 ***55/1 ***583/1 11300/1 1510/1 ***553/1 
 (135/8) (555/5) (080/0) (35/55) (500/5) (815/1) (150/0) (555/0) 

cler *583/1 **035/1 1855/1 ***1003/1 ***05/1 11003/1- 1555/1 **1305/1 
 (538/0) (55/5) (555/0) (58/05) (805/8) (1555/1-) (500/0) (585/5) 

craft 1850/1 1508/1 *1500/1 ***1585/1 ***015/1 1105/1- 1058/1 *1515/1 
 (553/1) (088/1) (030/0) (05/00) (805/8) (555/1-) (105/0) (380/0) 

Constant ***505/5 ***053/8 ***505/5 ***555/0 ***835/5 ***588/5 ***305/5 ***550/0 
 (53/05) (0/85) (3/053) (0/510) (55/35) (035) (5/553) (0/015) 

R-squared        150/1 

درص، است. اع،اد داخل  34درص، و * معنی داری ضری  در سطح  39درص،، ** معنی داری ضری  در سطح  33*** معنی داری ضری  در سطح 
 . باشن، می ضرای  tپرانتز نشان دهن،  آمار  

 نتای  تحقیآ  مأخذ:

 

ثر بر دستمزد حقیقبی ببه   ؤ( نتای  برآورد عوامل م8ج،ول )
دهب،، نتبای  ببرآورد     و ح،اقل مربعا  را نشان می چن،کرو  

ده، که ببا افبزای  سبن و     برای گرو  با درآم، پایین نشان می
امبا    یابب،  میزان دستمزد حقیقی افزای  می ،های تحصیل سال

میببزان اثببر افببزای  سببن )افببزای  تجربببه( بببر دسببتمزد در   
( بی  از اثر 1با درآم، باال )ج،ول  های باالی درآم، گرو  ده 

افبراد ببا    ،واقب،  افزای  سن در گرو  با درآم، پبایین اسبت، در  
تبری ببه دسبتمزدهای بباالتر     سطح درآم، باالتر با نبرخ سبری،  

 ،. نکن دسترسی پی،ا می
 ،هرچه احتمال فعالیت در مشاغل تخصصی افبزای  یابب،   

اهب، یافبت و   میزان دستمزد نسبت به مشاغل ساد  افبزای  خو 
. ببور نسببی بباال اسبت    های پایین درآم،ی به این اثر در ده 
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 آم،ی پایینبرآورد نتای  در گرو  در .3جدول 
 05 چندک 01 چندک 55 چندک 51 چندک 55 چندک 01 چندک 5 چندک 

حداقل 
 مربعات

age ***1385/1 ***1555/1 ***10/1 ***110/1 **1105/1 1150/1 1100/1 *1150/1 
 (058/3) (55/5) (05/5) (85/0) (80/5) (105/0) (010/0) (555/0) 

age2 ***1110/1- ***11150/1- ***11110/1- ***11100/1- ***1110/1- 11118/1- 11115/1- 11115/1- 
 (008/5-) (088/0-) (550/8-) (01/05-) (550/5-) (815/0-) (108/0-) (030/0-) 

gender ***000/1 ***503/1 ***555/1 ***805/1 ***810/1 ***055/1 ***1555/1 ***803/1 
 (53/05) (05/55) (10/80) (5/013) (55/08) (55/00) (085/0) (58/55) 

schooling 11315/1 11555/1 ***1058/1 ***11535/1 ***11505/1 1103/1 **11550/1 11000/1 
 (010/0) (850/0) (105/0) (00/00) (885/5) (55/0) (800/5) (080/1) 

marri ***553/1 ***000/1 ***085/1 ***1100/1 *1555/1 1000/1 1005/1 ***1510/1 
 (015/8) (55/5) (53/01) (030/5) (505/0) (855/0) (558/0) (000/5) 

urban 1380/1 ***1050/1 ***1805/1 ***050/1 ***055/1 ***1538/1 ***1580/1 ***1510/1 
 (055/0) (558/8) (130/5) (15/55) (588/0) (80/0) (558/8) (108/8) 

public 1515/1 1888/1 ***1830/1- ***1538/1- ***10/1- ***150/1- 11310/1 ***15/1- 
 (550/1) (150/0) (000/8-) (85/03-) (335/5-) (055/5-) (100/0-) (550/8-) 

profe ***55/1 ***510/1 ***555/1 ***55/1 ***583/1 11300/1 1510/1 ***553/1 
 (135/8) (555/5) (080/0) (35/55) (500/5) (815/1) (150/0) (555/0) 

cler *583/1 **035/1 1855/1 ***1003/1 ***05/1 11003/1- 1555/1 **1305/1 
 (538/0) (55/5) (555/0) (58/05) (805/8) (1555/1-) (500/0) (585/5) 

craft 1850/1 1508/1 *1500/1 ***1585/1 ***015/1 1105/1- 1058/1 *1515/1 
 (553/1) (088/1) (030/0) (05/00) (805/8) (555/1-) (105/0) (380/0) 

Constant ***505/5 ***053/8 ***505/5 ***555/0 ***835/5 ***588/5 ***305/5 ***550/0 
 (53/05) (0/85) (3/053) (0/510) (55/35) (035) (5/553) (0/015) 

R-squared        150/1 

درص، است. اع،اد داخل  34درص، و * معنی داری ضری  در سطح  39درص،، ** معنی داری ضری  در سطح  33*** معنی داری ضری  در سطح 
 . باشن، می ضرای  tپرانتز نشان دهن،  آمار  

 نتای  تحقیآ  مأخذ:

 

ثر بر دستمزد حقیقبی ببه   ؤ( نتای  برآورد عوامل م8ج،ول )
دهب،، نتبای  ببرآورد     و ح،اقل مربعا  را نشان می چن،کرو  

ده، که ببا افبزای  سبن و     برای گرو  با درآم، پایین نشان می
امبا    یابب،  میزان دستمزد حقیقی افزای  می ،های تحصیل سال

میببزان اثببر افببزای  سببن )افببزای  تجربببه( بببر دسببتمزد در   
( بی  از اثر 1با درآم، باال )ج،ول  های باالی درآم، گرو  ده 

افبراد ببا    ،واقب،  افزای  سن در گرو  با درآم، پبایین اسبت، در  
تبری ببه دسبتمزدهای بباالتر     سطح درآم، باالتر با نبرخ سبری،  

 ،. نکن دسترسی پی،ا می
 ،هرچه احتمال فعالیت در مشاغل تخصصی افبزای  یابب،   

اهب، یافبت و   میزان دستمزد نسبت به مشاغل ساد  افبزای  خو 
. ببور نسببی بباال اسبت    های پایین درآم،ی به این اثر در ده 
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، 4مثببت ببرآورد شب،  اسبت     باتوجه به اینکه ضری  جنسبیت، 
بنببابراین تبعببیض جنسببیتی در صببنعت نیببز وجببود دارد و در   

یابب،،   های باالی درآم،ی تبعبیض جنسبیتی کباه  مبی     ده 
درآمب،   یکی از دالیل وجبود تبعبیض جنسبیتی در گبرو  دارای    

توانی زنان در انجام کارهای نیازمنب، توانبایی فیزیکبی    ناپایین، 
های باالی درآم،ی گرو  دارای درآم، پبایین   است، اما در ده 

های  به فعالیت ینیازبیدلیل اشتغال زنان در مشاغل دولتی و به
یاب،، همچنین نتبای    فیزیکی میزان تبعیض دستمزد کاه  می

دسببتمزد در گبرو  ببا درآمب، ببباال در    ثر ببر  ؤببرآورد عوامبل مب   
هبای   ده، کبه تبعبیض جنسبیتی در دهب      ( نشان می1ج،ول)

هبای بباالی درآمب،ی افبزای       پایین درآم،ی کمتر و در ده 
دو برآورد برای گرو  با درآمب، بباال و پبایین     ةیاب،، با مقایس می
های میانی درآمب،   بورکلی در ده توان نتیجه گرفت که به می

هبای   تی کمتر وجود دارد و این تبعیض در دهب  تبعیض جنسی
 ةدهنب، باال و پایین درآم،ی ش،ی،تر است که این نتبای  نشبان  

در بخ  صنعت  8و ک  چسبن،  2ای سق  شیشهةوجود دو پ،ی،
هبای بباالی    ای یعنی اینکه زنان در چنب،ک  است، سق  شیشه

هبای ببا    موانب،، نتواننب، ببه شبغل     برخیدلیل وجود درآم،ی به
مقاببل کب    های بهتردسبت یابنب،. در   زد باالتر و موقعیتدستم

ده، که از ورود زنان به ببازار کبار    موانعی را نشان می ،چسبن، 
کببه در بببور خالصبه زمبانی  ببه  ،کنبب،. بنبابراین  جلبوگیری مبی  

های باال و پبایین درآمب،ی تفباو  دسبتمزد نسببت ببه        چن،ک
کب  چسببن،  و    ةپ،ی، صور  اینمیانی افزای  یاب، در  چن،ک

 ای در بازار کار وجود دارد . سق  شیشه
( نتبای  تخمبین ببرای گبرو  دارای     1همچنین ج،ول )

ده، که افرادی که در مشباغل دولتبی    نشان می ،درآم، باال
با فرض ثابت ببودن سبایر عوامبل، دارای     کنن،، فعالیت می

دسببتمزد ببباالتری هسببتن،، ضببرای  مشبباغل تخصصببی در 
آمب،ی گبرو  دارای درآمب، بباال، بسبیار      های باالی در ده 

های پایین است بنابراین یکی  بزرگتر از ضرای  آن در ده 
باال بودن دستمزد مشاغل  از عوامل موثر بر شکا  دستمزد،

بور نسبی گرو  دارای درآم، باال بیشتر تخصصی است که به

                                                           
متغیر دامی برای میرد بیود  برابیر بیا یی  اسیت   بنیابراین،  یری           .1

 دهندة باال دستمزد مردا  نسبت بت زنا  است. نشا 
2. GlassCeiling 
3. StickyFloor 

کنن،. افرادی که ببا همسبر خبود زنب،گی      در آن فعالیت می
دو گبرو  درآمب،ی دارای دسبتمزد بباالتری      کنن، در هر می

 نسبت به سایر افراد هستن،.
بررسی رونب، دسبتمزد افبراد سباکن در منبابآ شبهری و       

کننب،،   ده، که افرادی که در شهر زن،گی می روستایی نشان می
دارای دستمزد باالتر نسبت ببه افبرادی هسبتن، کبه در روسبتا      

ی ببرای بباال ببودن    یکی از دالیل اصل کنن،، احتماالً زن،گی می
زن،گی باالتر است که  ةدستمزد در منابآ شهری ناشی از هزین

را درنرر دارن، و تمایل دارن، ح،اقل دستمزدی افراد برای کار آن
 ها را پوش  ده،.زن،گی آن ةرا دریافت کنن، که هزین

ضری  اشتغال در بخ  خصوصی هم در گرو  ببا درآمب،   
فی برآورد ش،  است کبه ایبن   صور  منباال و درآم، پایین به

باال بودن دستمزد در بخ  دولتی نسببت ببه     دهن، امر نشان
یکبی از دالیبل اصبلی ببرای توسبعه       .بخ  خصوصی است

نیافتگی بخ  صنعت ایبران، بباال ببودن ببازدهی در بخب       
رویه کاالهای صبنعتی، عب،م حمایبت     واردا  بی .دولتی است

تببامین مببالی   صببحیح و زمببان دار از صببنای، نببوزاد، عبب،م  
هبای بب،ون    های صنعتی و افزای  بازدهی در فعالیبت  فعالیت

ارز  افزود  از قبیل بازار ارز و بال از عوامل موثر بر کاه  
مشاغل  .های صنعتی است بازدهی بخ  خصوصی در فعالیت

ای از جمله مشاغلی هستن، کبه نسببت ببه     تخصصی و حرفه
ایبن اثبر در    مشاغل ساد  دارای ببازدهی بیشبتری هسبتن، و   

های باالی درآم،ی گرو  ببا درآمب، بباال هبم از نربر       چن،ک
آماری معنادار است و هم از نرر مق،اری از ضرای  گبرو  ببا   

از آنجاکه سهم بیشتری از افراد گرو   .درآم، پایین بیشتر است
ای و تخصصبی فعالیبت دارنب،،     با درآم، باال در مشاغل حرفه
ابرابری دستمزد ببین دو گبرو ،   بنابراین یکی از دالیل وجود ن

 بازدهی مشاغل تخصصی و تکنسین است. 

  

 
 برآورد م،ل برای گرو  دارای درآم، باال .4جدول 

حداقل  05 چندک 01 چندک 55 چندک 51 چندک 55 چندک 01 چندک 5 چندک 
 مربعات

age ***1155/1 ***1130/1 ***105/1 ***1505/1 ***1555/1 ***1830/1 ***1585/1 ***1558/1 

 (800/8) (535/8) (53/5) (83/01) (3/5) (50/0) (80/5) (005/0) 

age2 ***11115/1- ***11115/1- ***11110/1- ***1115/1- ***1115/1- 11155/1- 11153/1- 11100/1- 

 (105/8-) (10/8-) (15/8-) (585/5-) (135/5-) (305/8-) (010/8-) (100/0-) 

gender ***1010/1 ***05/1 ***580/1 ***800/1 ***805/1 ***555/1 ***510/1 ***855/1 

 (550/5) (008/0) (05/08) (50/03) (50/05) (00/01) (085/3) (55/00) 

schooling *1100/1 **11503/1 ***1105/1 ***1105/1 ***1155/1 11000/1 111555/1 ***113/1 

 (310/0) (585/5) (100/0) (05/00) (150/0) (555/1) (055/1) (100/5) 

marri 1015/1 1080/1 ***1538/1 ***1018/1 ***1505/1 ***085/1 ***053/1 ***1558/1 

 (130/0) (105/0) (500/5) (550/8) (50/8) (050/8) (505/8) (805/5) 

urban 11015/1 1050/1 ***1005/1 ***08/1 ***005/1 ***1538/1 1805/1 ***1508/1 

 (058/1) (055/0) (005/0) (00/05) (555/5) (155/8) (085/0) (015/5) 

public ***15/1- ***1013/1- ***000/1- ***505/1- ***555/1- ***385/1- ***050/1- ***85/1- 

 (05/5-) (000/0-) (003/0-) (50/00-) (58/50-) (55/81-) (85/55-) (55/53-) 

profe ***1353/1 ***055/1 ***503/1 ***805/1 ***585/1 ***505/1 ***553/1 ***858/1 

 (555/5) (010/5) (503/0) (13/05) (05/05) (553/5) (858/0) (50/08) 

cler 11305/1 11550/1- 1805/1 ***1055/1 ***055/1 *00/1 1530/1 ***1358/1 

 (550/1) (550/1-) (55/0) (585/8) (050/5) (315/0) (55/1) (15/8) 

craft 111550/1- 1513/1- ***1853/1- ***1805/1- 155/1 1555/1 1310/1 1085/1 

 (1050/1-) (855/0-) (050/0-) (055/5-) (353/1) (555/1) (853/0) (050/1) 

Constant ***085/5 ***055/5 ***015/5 ***355/5 ***535/3 ***550/3 ***005/3 ***150/3 

 (8/550) (8/000) (0/085) (5/050) (5/001) (05/00) (35/53) (3/085) 

R-squared        055/1 

درص، است. اع،اد داخل پرانتز  34داری ضری  در سطح درص، و * معنی 39داری ضری  در سطح درص،، ** معنی 33داری ضری  در سطح *** معنی
 باشن،.ضرای  می tآمار   ةدهن،نشان

 نتای  تحقیآ  مأخذ:
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حاضر، متفاو  بودن اثبر  ة یکی از نکا  اساسی برای مطالع
اسبت،   نررتحصیال  بر میزان دستمزد ساعتی در دو گرو  مورد

هبای تحصبیل ببر دسبتمزد      اثر سال ،دارای درآم، پایین  در گرو 
بازدهی  ةدهن،بی  از گرو  دارای درآم، باال است، که این نشان

ثر ؤنهایی ببرای تحصبیال  اسبت و ببا افبزای  تحصبیال  مب       
کاه  نبابرابری را فبراهم کبرد. یکبی از دالیبل       ةتوان زمین می

 تعیین دسبتمزد کیفیبت   ةپایین بودن ضری  تحصیال  در معادل
دانشبگا  اسبت، هرچبه     باصنعت  یارتباببیتحصیال  و پایین 

عه بخب  صبنعت   میزان کیفیبت تحصبیال  و وابسبتگی توسب    
توان  ودانشگا  افزای  یاب،، میزان ضری  نیز افزای  یافته و می

انسانی در تعیین شکا  دستمزد را افبزای    ةسهم تفاو  سرمای
ضری  تعیین ببرای حب،اقل مربعبا  و     ةداد. همچنین نتای  آمار

ده، که عوامل قاببل   ها نشان می شبه ضری  تعیین برای چن،ک
سن، تحصیال  و ویاگی شغلی تنها درصب،  گیری از قبیل ان،از 

و سبهم عوامبل    کنب،  از شکا  دستمزد را تعیین مبی  ناچیزی را
نکبردن  لبذا  تعیبین    است گیری یا تبعیض باالتر  غیرقابل ان،از 

مشاغل نش،ن  تعری  و دستمزد براساس معیارهای تولی،ی افراد
 پویبایی  ةآینب،  ،صنعت بادانشگا   یارتباببیبراساس تخص  و 

 مشکالتی مواجه خواه، کرد. با بخ  صنعت را 

 گیری و پیشنهادات  نتیجه. 5-2
دسبتمزد، ارز  تولیب، نهبایی     ةکننب، یکی از عوامل اصلی تعیین

که هرگونه انحرا  دستمزد از ارز  تولی، نهایی ای گونهاست، به
 ،ببرهمین اسباس   .شود وری در کل اقتصاد می باعا کاه  بهر 

 ةهای در سطح خرد خانوار در دور تفاد  از داد حاضر با اس ةمطالع
انسبانی و  ة سهم سبرمای  ،های تجزیه و م،ل 4831-4838 زمانی

بررسبی  را سهم تبعبیض از شبکا  دسبتمزد در بخب  صبنعت      
ده، که نابرابری دستمزد کل در  . نتای  برآوردها نشان میکن، می

صنعت کاه  یافته اسبت امبا نقب  تبعبیض دسبتمزد در کبل       
ری افزای  یافته است و نق  تفباو  کبارا کباه  یافتبه     نابراب

است، که داللت بر ناکارا بودن نرام دستمزدها در بخ  صبنعت  
وری افراد نیستن،،  های بهر  زیرا دستمزدها مبتنی بر ویاگی  دارد

از آنجاکه سهم سرمایه انسانی در تعیین نابرابری دستمزد پبایین  
انسانی از قبیل تحصبیال    ةبنابراین کاه  کیفیت سرمای ،است

های اخیر و همچنین کباه  ارتبباط مبوثر دانشبگا  ببا        در سال
ها باعا ش،  است که بازدهی  گرایی در دانشگا صنعت و م،رک

انسانی نیز کاه  یاب،. افزای  کیفیت تحصیال ، تعیین  ةسرمای
وری افراد و تناس  مشاغل با تخصب    دستمزد متناس  با بهر 

های بهینه برای افزای  کارایی شکا  دستمزدها   تافراد از سیاس
عنبوان  باتوجه به اینکه صنعت همبوار  ببه   ،باش،. به بورکلی می

ثر برای افزای  رش، اقتصادی مطرح است، ؤهای م یکی از بخ 
لذا تعیین نرام دستمزد بهینه و کاه  سبهم تبعبیض از تفباو     

د دارای دستمزدها، در جهت ایجاد انگیبز  ببرای مشبارکت افبرا    
وری باال اق،امی اساسبی و مهبم در راسبتای رونبآ بخب        بهر 

های اصلی برای رشب، اقتصبادی    لفهؤزیرا یکی از م  صنعت است
وری بباالتر   هر بخ ، ح،اکثر مشارکت نیروی کبار دارای بهبر   
 شود. ی میاست و وجود تبعیض باعا کاه  انگیز  چنین افراد
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