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 چکیده

هـاي   براي تخمین احتمال مشارکت کار زنان ایران مطابق با دادهسازي الجیت ناپارامتري  روش مدلیک  ،در این مقاله
، معرفی شده است. تـابع لجسـتیک بـراي احتمـال مشـارکت زنـان بـه کمـک روش         1388درآمد خانوار سال  –هزینه 

درآمد شوهر، سواد زن، سـن زن،  مانند موقعیت جغرافیایی (شهري/روستایی) نمایی براساس متغیرهایی  حداکثر درست
سـازي دو الگـوي الجیـت     مـدل درآمد غیرکاري، تعداد بچه باالي شش سال و زیر شش سال برازش شده است. دقت 

شـده اسـت.   ارزیابی  هایی مانند وایت، ضریب اطمینان و میانگین مجذور خطا آمارهناپارامتري با استفاده از پارامتري و 
در انتها، اثر نهایی متغیرهاي ورودي بر احتمال مشارکت زنـان براسـاس ضـرایب بـرازش شـده مـدل پـارامتري و مـدل         

سـازي ناپـارامتري دقـت بیشـتري نسـبت بـه        نتایج حاکی از آن است که مـدل آورد شده است. ناپارامتري ارایه شده، بر
الگوي الجیت پارامتري دارد. بیشترین تأثیر مثبت و منفی بر مشارکت زنان ایرانی به ترتیـب براسـاس سـواد زن و بچـه     

 زیر شش سال بوده است.
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 مقدمه -1
هاي زنان، بلکه  توانایی ها و ظرفیت  تنها در توسعه هاي اقتصادي نه مشارکت زنان در فعالیت

در توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه نقشی کلیدي دارد. وقتی کشوري در مدار توسعه 
گیرد، این توسعه اقتصادي در کاهش شکاف مشارکت زنان و مردان در  اقتصادي قرار می
هایی  است. شاخص مؤثرها از جمله دسترسی به بازار کار و کاهش بیکاري  بسیاري از حوزه

دهند که ایران رشد  آمد سرانه نشان میان، بارداري، امید به زندگی و درآموزش زن نندما
، 1383داشته است (کوالیی،  ،اي در مشارکت زنان نسبت به ده سال گذشته قابل مالحظه

گیري کشور از  ). مشارکت زنان در بازار کار موجب افزایش رقابت آزاد، بهره9ص 
 .شود می وري و رشد مستمر اقتصادي رهبهترین استعدادها، افزایش به

ها، دختران از پسران پیشی  هاي اخیر، غالباً در کنکور ورودي دانشگاه طی سال
درصد کل  2/57شدگان دختر  ، پذیرفته1378اند؛ براي مثال، در کنکور سال  گرفته
گرش با توجه به شرایط اقتصادي جامعه، ن ،. از سویی1دادند شدگان را تشکیل می پذیرفته

عمومی نسبت به اشتغال و تحصیل دختران تغییر کرده است. در حال حاضر شاهد افزایش 
، ص 1383مشارکت زنان در بازار کار به علت کسب  تحصیالت باالتر هستیم (کوالیی، 

طوري  رو، افزایش میزان تحصیالت زنان موجب کاهش نرخ بارداري شده، به ). ازاین28
کاهش یافته است (موحدي،  1385در سال  9/1به  1365در سال  2/7که این نرخ از 

اي منفی  ). این، بدان معناست که بین میزان موالید و میزان اشتغال زنان در ایران رابطه1381
تر بودن شاخص بارداري مبین آن است که زنان وقت کمتري را  وجود داشته است. پایین
هاي  توانند صرف فعالیت ي را میرو، زمان بیشتر کنند. ازاین می  صرف نگهداري بچه

سال اثري منفی بر احتمال مشارکت زن در  6درآمدزا کنند. از سویی، تربیت فرزندان زیر 
 گذارد.  بازار کار می

آورد تا به بررسی پارامترهاي مؤثر  تخمین معادله مشارکت زنان این امکان را فراهم می
کت زنان که در آن متغیر وابسته براي تخمین معادله مشار بر مشارکت زنان پرداخت.

 

 .68ص  ،56، شماره 1378مجله زنان، سال   -1
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احتمالی   توان از مدل دو حالت کارکردن (یک) و کار نکردن (صفر) باشد، می کننده بیان
مدل الجیت )). 2011( 2) و معلوف و ترافلیس2009( 1الجیت استفاده کرد (بنکو و مارتینز

هاي متفاوت،  العمل پارامتري براي زنان با مشخصات فردي و اجتماعی یکسان، اما عکس
سازي  رو، این روش قادر به مدل کند. ازاین یک ضریب براي تابع لجستیک برآورد می

هاي دودویی در  هاي دودویی مقطعی نیست. از سوي دیگر، مشکل رایج داده صحیح پدیده
) و معلوف و 2006( 3ناهمسانی واریانس است (فرولیکامتري وجود سازي الجیت پار مدل

سازي ناپارامتري با یک  هاي مدل )). براي رفع ناهمسانی واریانس به تکنیک2008ترافلیس (
سازي غیرخطی  یا الگوي مدل ))2008معلوف و ترافلیس () و 2006(فرولیک (تابع کرنل 

رو، رفع ناهمسانی واریانس و دستیابی به  . ازایناند ) روي آورده1393(سارانی و همکاران، 
 سازي الجیت مهم باشد.  تواند در مدل یک مدل با خطاي کمتر می

 مدل خطاي تواند می است که بیان شده الجیت ناپارامتري مدل یک مقاله، این در
با  مدل این. را نسبت به مدل پارامتري کاهش دهد ایرانی زنان کار مشارکت بینی پیش

 شود. برآورد می دودویی نمایی درست حداکثر برآوردگر استفاده از یک بخش جریمه در
 متغیرهاي تأثیر سازي الجیت، ناپارامتري مدل و پارامتري الگوي حاصل براساس ضرایب

رفع ناهمسانی واریانس و تخمین اثر نهایی  به تخمین زده شده است. براي دستیابی ورودي
است؛  شده تدوین بخش هفت در مقاله حاضر ل مشارکت زنان،متغیرهاي ورودي بر احتما

سازي دودویی به  پردازیم. مبانی نظري مدل در بخش دوم، به بیان ادبیات موضوع می
شود. در بخش چهارم،  نمایی در بخش سوم، ارایه می کمک روش حداکثر درست

سازي پارامتري و  لشود. بخش پنجم به نتایج مد درآمد خانوار بیان می - هاي هزینه داده
ناپارامتري براساس معیارهاي اقتصادسنجی و چندین آماره مانند ضریب اطمینان و میانگین 
مجذور خطا اختصاص دارد. بخش ششم، تأثیر متغیرهاي توصیفی براساس ضرایب حاصل 

شود و اثرات متغیر  سازي پارامتري و ناپارامتري براي میزان مشارکت زنان ارایه می از مدل
 

1- Bianco and Martínez 
2- Maalouf and Trafalis 
3- Frolich 
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مورد بحث  ناپارامتريسازي پارامتري و  حصیالت و تعداد بچه زیر شش سال برمبناي مدلت
 شود. اي از نتایج ارایه می گیرد. در انتها، خالصه قرار می

 ادبیات موضوع -2
 1هاي مهم در اقتصاد است. کلینگورس میزان مشارکت اعضاي خانوار در بازار کار یکی از موضوع

ریاضی را براساس ارتباط اعضاي   براي ارزیابی میزان مشارکت اعضاي خانوار، یک مدل ،)1986(
)، مدل عرضه 1992و  1988( 2گیري در بازار کار توسعه داد. همچنین چیاپوري خانواده براي تصمیم

)، مدل عرضه 2007( 3فرد پیشنهاد کرد. دونی کار جمعی را با استفاده از یک تابع مطلوبیت منحصربه
 4لگاریتمی بیان کرد. بروالوا و چیکاوا ) را با تابع نیمه1992و  1988کار ارایه شده توسط چیاپوري (

هاي عرضه کار خانوار را براي کشورهاي رومانی، گرجستان و فرانسه با استفاده  )، مدل2012(
 با یکدیگر مقایسه کردند.  ،)1992الگوي چیاپوري و همکاران (

اده از مدل الجیت، به بررسی مشارکت در بازار کار زنان فرانسه )، با استف1991( 5لکنر
پرداخت. وي نشان داد که سن و تحصیالت تأثیر مثبت و تعداد بچه زیر شش سال و درآمد 

)، به کمک مدل پروبیت، 1996( 6گرفینهمسر اثر منفی بر مشارکت زن دارد. بعدها، 
) مقایسه 1991مشارکت زنان متأهل آلمانی و سوئدي را برآورد و با مدل پارامتري لکنر (

)، به 1993( 7پارامتري ارایه شده توسط کلین و اسپادي کرد. سپس، براساس یک مدل شبه
دان به رفع ناهمسانی واریانس اقدام کرد و نتیجه گرفت که تحصیالت زن و تعداد فرزن

ترتیب اثر مثبت و منفی بر مشارکت وي دارد. عرضه کار زنان متأهل در مکزیک توسط 
)، به بررسی 2002و همکاران ( 9) بررسی شد. همچنین گارسیا2000( 8سوئست  وگونگ 

 

1- Killingworth 
2- Chiappori 
3- Donni 
4- Berulava and Chikava 
5- Lechner 
6- Gerfin    
7- Klein and Spady 
8- Gong and Soest 
9- García 
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رفتار نیروي کار زنان اسپانیا پرداختند و نتیجه گرفتند که درآمد خانوار و تعداد فرزندان اثر 
)، براساس یک مدل 1393مال حضور زنان اسپانیا دارد. سارانی و همکاران (منفی بر احت

سازي  )، با استفاده از مدل1390الجیت غیرخطی و کشاورز حداد و باقري قنبرآبادي (
الجیت ناپارامتریک با تابع کرنل هیبریدي نشان دادند که بچه زیر شش سال و تحصیالت 

ت زنان ایرانی دارند. همچنین کشاورز حداد و به ترتیب اثرات منفی و مثبت بر مشارک
)، نتیجه گرفتند که با افزایش میزان تحصیالت، شکاف جنسیتی بین 1391علویان قوانینی (

 شود.  زنان و مردان ناچیز می
و همکاران،  1)، رگرسیون ناپارامتري با تابع کرنل هیبریدي (کارول2006فرولیک (

سازي الجیت معرفی کرد.  ) را راهکاري مناسب براي رفع ناهمسانی واریانس در مدل1998
)، براساس الگوي الجیت ناپارامتري (فرولیک، 1390کشاورز حداد و باقري قنبرآبادي (

بینی مشارکت زنان ایران را رفع کردند. معلوف و  )، ناهمسانی واریانس مدل پیش2006
سازي الجیت وزنی را با  هاي دودویی، روش مدل )، براي برآورد داده2011( ترافلیس

یافته در  سازي الجیت ناپارامتري تعمیم اضافه کردن یک بخش جریمه تنظیم کردند. مدل
با تابع کرنل هیبریدي و سازي الجیت ناپارامتري  تر از مدل هاي دودویی ساده تخمین داده

توان  متري را میاسازي تنظیم شده الجیت ناپار مدلرو،  مدل الجیت غیرخطی است. ازاین
سادگی براي برآورد احتمال مشارکت زنان به کار گرفت و براساس آن، تأثیر متغیرهاي  به

هاي اثر مثبت تحصیالت زن و اثر  توضیحی را بر میزان مشارکت زنان تخمین زد. فرضیه
با استفاده از یک الگوي تحلیل توان  منفی بچه زیر شش سال بر میزان مشارکت زنان را می

 مبناي مدل الجیت پارامتري و ناپارامتري ارزیابی کرد. حساسیت ارایه شده در این مقاله، بر

 سازي مشارکت زنان مبانی نظري مدل -3
. یک فرد است )w*( 2دستمزد حداقل به توجه کار، نیروي مشارکت بحث در مهم  نکته

مواجه  HLTکند با محدودیت زمانی به صورت  ساعتی را که صرف استراحت می
 

1- Carroll 
2- Reservation Wage 
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دستمزد  wاندازه  ساعات کاري که فرد به Hکل زمان موجود،  T ،بوده که در آن
ه فرد به صورت زیر قابل بیان محدودیت بودج رو، ازاینزمان فراغت است.  Lگرفته و 

 است:
GwLAwT      )1(  

دهد که محدودیت بودجه شامل کل زمان در دسترس است که  رابطه یادشده نشان می
شود. کل زمان  ) به آن اضافه میA) و ثروت (wTبا نرخ دستمزد فرد برآورد شده (

شود. براي فردي که  ) میGوکاالي مصرفی فرد ( )wLفراغت ( صرف استراحت یا هزینه
تر از دستمزد  بزرگ )w*دهد، حداقل دستمزد مطلوب ( کار کردن را بر فراغت ترجیح می

*0(حداقل است  ww:اگر معادله دریافتی دستمزد فرد به صورت زیر باشد .( 
)exp( 111 iii uXw      )2(  

، آنگاه ام است iهاي فردي و اجتماعی فرد  بردار برخی از ویژگی iX1که در آن، 
) 0wبرابر با صفر (توان گفت، افرادي که تمایل به کار کردن ندارند، دستمزدي  می

تابعی از  ،دارند، بنابراین، حداقل دستمزد مطلوب افرادي که تمایل به کار کردن دارند
 ترجیحات فردي آنهاست:

)exp( 2222
*

iiii uAXw     )3(  
بردار ویژگی فردي و اجتماعی بوده که  2Xبردار ثروت است. متغیر  Aکه در آن، 

جزء خطاست. با  2uو  1uنیز باشد و 1Xهاي مشترك با متغیر  ممکن است شامل مؤلفه
 ) داریم: 3) و معادله حداقل دستمزد (رابطه 2گیري معادله دستمزد فرد (رابطه  لگاریتم

iii uXwLn 111)(      )4(  
iiii uAXwLn 2222

*)(     )5(  
)(0یافته آنها غیرصفر است ( براي افرادي که کار دارند، دستمزد تحقق iwLn .(

)()(رو، افرادي که تمایل به کار کردن در بازار کار دارند  ازاین *
ii wLnwLn  که با

 داریم: 5و  4تفاضل دو رابطه 
0)()( 22211

*
iiiiii AXXwLnwLn   )6(  
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شود که تمایل به مشارکت در بازار کار تابعی از  با توجه به معادله یادشده مشاهده می
 توان گفت: رو، می مشخصات فردي و اجتماعی زنان است، ازاین

)()(0

)()(1
*

*

ii

ii
i

wLnwLn

wLnwLn
y     )7(  

 توان به صورت زیر تعریف کرد: در بازار کار را میبنابراین، احتمال حضور زنان 
)()(1),|1Pr( XFXFXiyi     )8(  

 ).2011است (معلوف و ترافلیس، الجستیک تابع توزیع تجمعی  Fکه در آن، 

)](exp[1

1

)](exp[1

)](exp[
)(

xifxif

xif
piXF    )9(  

)(که در آن،  xf شود: مقدار تابع پیشگویی است که به صورت زیر بیان می 
nnxxxxxf ....) 3322110(   )10(  

)(توزیع برنولی ( بادر تابع یادشده هر مشاهده  XF) و ) براساس ضرایب (
وي پارامتري الگرو،  شود. ازاین ) شناخته میXمتغیرهاي مستقل فردي و اجتماعی زنان (

 :شود می بیان صورت زیره ببراي تخمین احتمال مشارکت زنان  یینما درست حداکثر
)1](1ln[]ln[)(

1
yipiyipiML

n

i

   )11(  
کند  هاي با اثر مقطعی ایجاد ناهمسانی واریانس می مدل الجیت پارامتري براي داده

. مدل الجیت پارامتري براي تخمین پارامترهاي )1390کشاورز حداد و باقري قنبرآبادي، (
زنان برپایه فروض استاندارد کالسیک استوار است. در صورت برقرار نبودن تابع مشارکت 

هاي مدل  این فروض، تخمین حاصل از اعتبار کمتري برخوردار است. براي پرهیز از نقص
) و 2006هاي اقتصادسنجی ناپارامتري استفاده شده است (فرولیک ( الجیت از تکنیک

ان به کمک آن فرض تصادفی بودن تخمین را ) که بتو)1390کشاورز حداد و قنبرآبادي (
نمایی براي  زن حداکثر درست براي هر نفر به صورت مجزا لحاظ کرد. تابع تخمین

 هاي الجیت ناپارامتري به صورت زیر است: روش
2

1

)1](1ln[]ln[)( yipiyipiML
n

i

  )12(  
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)(در آن، که  xif ) 12یک تابع از متغیرهاي مستقل مسأله است. همچنین در معادله (
براساس دست آمدن تنظیم مناسب ضرایب اضافه شده است.  براي به 2جزء جریمه 

پذیري الزم را در  تواند انعطاف می  )2جزء جریمه ()، 12الگوي ناپارامتري در معادله (
 هاي دودویی فراهم کند.  رد مدلبرآو

 درآمد خانوار  -هاي هزینه داده -4
 ،درآمد خانوار مرکز آمار ایران - هاي هزینه تعیین مدل مشارکت زنان ایران از دادهبراي 

زن  10273هاي آماري مربوط به اطالعات  استفاده شده است. داده ،1388گزارش سال 
خانوار در  5221 ،گرفته شده است. در این مجموعهدر نظر سال  60تا  14هل با سنین أمت

اي از خصوصیات  . خالصهاند بوده هل مشغول به کارأزن مت 1632و  اند شهر سکونت داشته
 شده است. ارایه ،1شماره آماري متغیرهاي توضیحی در جدول 

. متغیر شهري و هستند(AK6) سال  6و باالي   (UK6)سال 6تعداد فرزندان زیر  
 )، روستا (عدد صفر))یکمحل سکونت زن (شهر(عدد کننده  ) مشخصRU( روستایی

بندي شده و  دسته ،رتبه 6صورت ه که باست ) edu، متغیر میزان تحصیالت زن (است
تحصیالت  2ی، عدد صیالت تا سوم راهنماییک تحعدد سواد،  صفر بیعبارت است از: 

 4تحصیالت باالي دیپلم و زیر فوق دیپلم، عدد  3 و زیر دیپلم، عدد راهنماییباالي سوم 
دانشجویان دوره کارشناسی نیز در این رتبه (تحصیالت باالي فوق دیپلم و زیر لیسانس 

و است ) INCفوق لیسانس به باال و پزشکی. متغیرهاي ثروت ( 5، عدد )گیرند قرار می
لحاظ  سازي مدلیتمی در ) برحسب یک میلیون ریال با تابع لگارWMدستمزد ماهیانه مرد (

 شده است. 
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 خصوصیات آماري متغیرهاي ورودي مدل -1جدول 
 متغیرها مشاهدات میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

 تحصیالت 10273 94461/0 93674/0 0 5

 شهري و روستایی 10273 50823/0 49996/0 0 1

 دستمزد مرد 10273 90910/2 23435/4 0 7/166

 ثروت  10273 14207/5 17865/19 0 1000

 سن زن 10273 45196/35 35120/10 14 60

 سال 6بچه زیر  10273 45936/0 67219/0 0 4

 سال 6بچه باالي  10273 49324/1 35953/0 0 10

 .1388سال  ،درآمد خانوار -مرکز آمار ایران، اطالعات هزینه  مأخذ:

عالوه بر دستمزد مطلوب، تابعی از ، کار کردن/ نکردن زن 7و  6مطابق با روابط 
سال موجب افزایش حضور زن در خانه  6ترجیحات فردي نیز هست. وجود بچه زیر 

شود، اما ترجیحات فردي مانند موقعیت جغرافیایی و سطح تحصیالت ممکن است  می
موجب افزایش حضور زن در بازار کار شود. همچنین ثروت و درآمد همسر موجب 

بیشتري را به استراحت اختصاص دهد، اما ترجیحات فردي مانند شود فرد زمان  می
دهد. بنابراین، بچه زیر  تحصیالت و سن تمایل فرد را براي حضور در بازار کار افزایش می

 آیند. زا به شمار می شش سال، ثروت و درآمد همسر جزء متغیرهاي درون

 سازي الجیت پارامتري و ناپارامتري مقایسه نتایج مدل -5
) به کمک چندین ضریب تعمیم (براساس  سازي پارامتري و ناپارامتري تایج مدلن

 ده است.شهاي زیر مقایسه  آماره

 هاي پارامتري و ناپارامتري  هاي مقایسه مدل آماره -1 - 5
 جذر میانگین مربع خطا -1 -1 - 5

 ) به صورت زیر قابل محاسبه است: RMSE( 1جذر میانگین مربع خطا

n

yy
RMSE

n

i
i

2

1

)ˆ(
      )13(  

 

1- Root Mean Square Error (RMSE) 
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بینی شده بر  هاي پیش کننده برآورد صحیح و انطباق بیشتر داده کمتر بیان RMSEمقدار 
 مشاهده شده است.

 1ضریب اطمینان -2 -5-1
به  3ییو ضریب کارآ 2ضرب دو معیار ضریب تطبیق حاصلبراساس ضریب اطمینان 

 ): 1998 ، 4زیر قابل محاسبه است (ویلموت و ماتسوراصورت 
EFDCI       )14(  

 رو، داریم: ضریب کارآیی است، ازاین EFضریب تطبیق و  Dکه در آن، 

2

1

2

1

)ˆˆ(

)ˆ(

1
n

i
ii

n
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ii    )16(  

بینی  به ترتیب متوسط مشارکت مشاهده شده و مشارکت پیش ŷ و yکه در آن،  
بینی احتمال مشارکت و مشاهدات مشارکت  به ترتیب مقدار پیش iŷو  iyشده است. 

هاي  داده داللت بر عدم وابستگی و تطبیق کاملبه ترتیب  =1CIو  =0CIاست. ام  iر خانوا
  ).2016و همکاران،  5گر بینی شده و مشاهدات دارد (کشته پیش

 هاي تخمین زده شده تعداد یک -3 -1 - 5
به  5/0 از شتریب احتمالبراي هر مدل براساس ) شاغل زنان( ها کی تعداد برآورد زانیم

 صورت زیر محاسبه شده است:

 

1- Confidence Index (CI) 
2- Agreement Index  
3- Efficient Factor (EF) 
4- Willmott and Matsuura 
5- Keshtegar 
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5.0ˆ0

5.0ˆ1

i

i
i yif

yif
P            )17(  

مقدار احتمال مشارکت زن به صورت صفر (عدم مشارکت در بازار  iPکه در آن، 
 کار) و یک (مشارکت در بازار کار) است. 

 مقایسه مدل ناپارامتري و پارامتري -2 -5
ازاي  ناپارامتري به  ) و مدل0، مقادیر ضرایب مدل پارامتري (2در جدول شماره 

هاي مختلف متغیرهاي  تنظیم مختلف ارایه شده که این ضرایب براي بخشضرایب 
 توضیحی معادله مشارکت به صورت زیر است:

)18 (    eduAKUK

INCWMageURXf

765

43210

66

)log()log()( 

ارایه شد، آمده است.  1-5هاي مقایسه که در بخش  ، آماره2همچنین در جدول شماره  
تنها ضرایب برآورد شده  ) نهمشخص است که با تغییر ضریب تنظیم مدل ناپارامتري (

تغییر ناچیزي داشته، بلکه آمارهاي مقایسه نیز تغییرات ناچیزي را نشان داده است. مقدار 
RMSE هاي ارایه شده با ضرایب تنظیم مختلف، نسبت به مدل پارامتري مقدار  در مدل

کمتري را نشان داده است. همچنین مشخص است که ضریب برآورد شده بچه زیر شش 
افزایش هاي ناپارامتري تغییر عالمت (از عالمت مثبت به منفی) داده است.  سال در مدل

نیاز به نگهداري کودك زیر شش  تربیتی مادر وبه علت نقش زمان حضور زن در خانه 
این، بدان معناست که وجود شود.  سال، به کاهش احتمال حضور زن در بازار کار منجر می

توان استنباط  رو، می ازاینبچه زیر شش سال در یک خانوار بر مشارکت زن اثر منفی دارد. 
بیق و ارایه مناسب نتایج را سازي ناپارامتري ارایه شده، توانمندي تط کرد که روش مدل

همچنین موجب کاهش خطاي  هاي ارایه شده، نسبت به مدل پارامتري دارد و براساس داده
 حاصل نسبت به مدل پارامتري شده است.
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) را نسبت به مدل eduمدل ناپارامتري اثر مثبت بیشتري از متغیر تحصیالت زن (
بر میزان  انبت معنادار تحصیالت زندهد و این موضوع سبب تأثیر مث پارامتري نشان می

 شود.  احتمال مشارکت آنان در بازار کار می
هاي ناپارامتري، ضریب اطمینان نسبت به مدل پارامتري افزایش یافته است.  در مدل

هاي برآورد شده بیشتر از مدل  هاي ناپارامتري، تعداد یک مشخص است که در تمام مدل
ها و خطاي حاصل از  ها، اثر تطبیق داده ر گرفتن تعداد یکپارامتري است. با توجه به در نظ

، نتایج 150ازاي ضریب تنظیم مدل ناپارامتري برابر با  سازي مشخص است که به مدل
 سازي ارایه شده است. مناسبی از مدل

 
  هاي مقایسه مدل الجیت پارامتري و ناپارامتري آماره -2جدول 

170 تنظیمضریب  )(پارامتري 0 125 150  

0308/6-  9845/5-  5786/5-  6838/2-  

1016/0  0964/0  0997/0  0219/0-  UR 

0668/0  0680/0  0633/0  0111/0  age 

922/0-  0875/0-  0838/0-  0608/0-  log(WM) 

0050/0-  0042/0-  0061/0-  0034/0-  log(INC) 

3150/0-  3910/0-  3667/0-  0166/0  UK6 

2810/0  2129/0  2020/0  0677/0  AK6 

2869/1  1595/1  1035/1  6486/0  edu 

سازي مدلهاي مقایسه  آماره  

35103/0  35095/0  35098/0  35121/0  RMSE 

0295/0  0331/0  0299/0  0242/0  CI 

ها تعداد یک 233 412 447 508  

 مأخذ: محاسبات پژوهش.               
 ، نمودار پراکندگی چندین مدل ناپارامتري با ضرایب تنظیم مختلف 1در شکل شماره 

) نشان 150( 150) نسبت به مدل ناپارامتري با ضریب تنظیم 170,160,100,75(
 هاي ناپارامتري مدل يهاداده یپراکندگ خط معادلهداده شده است. همچنین در این شکل، 
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هاي  هداد یپراکندگ که است مشخص .است دهش رسم 150مدل ناپارامتري با  به نسبت
هاي ناپارامتري با ضرایب  نسبت به مدل 150بینی مدل ناپارامتري با ضریب  پیش
توان اظهار داشت که  توان تمایزي بین آنها قایل شد. می چندان نیست و نمی 170,160

 کاهش یافته است.  170150ازاي  سازي به تغییرات متغیرها به حساسیت مدل
 

 

 
  هاي ناپارامتري ودار پراکندگی مدلمقایسه نم -1 شکل

 

 تأثیر متغیرهاي توضیحی بر مشارکت زنان ایرانی -6
سازي الجیت پارامتري و ناپارامتري (نتایج  براساس متغیرهاي محاسبه شده مطابق با مدل

بر ) 19، تأثیر هر متغیر توضیحی براساس رابطه پیشنهادي ()2ارایه شده در جدول شماره 
 میزان احتمال مشارکت زنان سنجیده شده است.
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      )19(  

براسـاس  اسـت کـه    Xiیر متغیر مسـتقل ورودي  تأثمقدار حساسیت یا  Xi ،که در آن
NP( سازي الجیـت ناپـارامتري   نظر در مدلبراي متغیر مورد  اختالف بین ضرایب حاصل

Xi (
P( و پارامتري

Xi   2شـماره  و نتـایج جـدول   یادشـده  ) حاصل شده است. با توجه بـه رابطـه، 
الجیت پـارامتري   برآوردگربراساس هر متغیر توضیحی بر مشارکت زنان ایرانی  تأثیرمیزان 

نشان داده شـده اسـت. در جـدول     ،3شماره شده در این مقاله، در جدول  ارایه و ناپارامتري
، مقـدار حساسـیت هـر    سازي ناپـارامتري  مختلف در مدل ازاي سه ضریب تنظیم به ،3شماره 

 ده است.ش ارایه) 19متغیر مطابق با رابطه (
 

 مقایسه مقدار اثر (حساسیت) متغیرهاي توضیحی بر میزان مشارکت زنان متأهل ایرانی -3جدول 
170  ضریب تنظیم 125 150

1751/0  1732/0  1974/0  UR 

0790/0  0834/0  0837/0  age 

0446/0-  0392/0-  0369/0-  Log( WM) 

0023/0-  0011/0-  0044/0-   Log(INC) 

4971/0-  5970/0-  6138/0-  UK6 

3023/0  2128/0  2151/0  AK6 

7833/0  7482/0  7285/0  edu 

 هاي پژوهش. مأخذ: داده
طور که مشخص است، بیشترین تأثیر مثبت مربوط به متغیر سـواد و بیشـترین تـأثیر     همان
ازاي تمـام   سال حاصل شـده اسـت. نتـایج اثـرات مثبـت و منفـی بـه        6ازاي بچه زیر  منفی به

 6طوري که متغیرهایی مانند شهري و روستایی، سن، بچه باالي  ضرایب تنظیم شده است، به
ت را بر مشارکت و متغیرهـایی از جملـه: درآمـد همسـر، ثـروت و      سال و تحصیالت اثر مثب

بر احتمال مشارکت زنان ایرانی نشان داده است. درآمد همسر و را سال اثر منفی  6بچه زیر 
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ثروت اثر کمتري را نسبت به سایر متغیرها بر کار کردن زنان در بازار کار نشان داده اسـت.  
 ازاي سن زن حاصل شده است. مثبت بههمچنین مشخص بوده که کمترین اثر 

در بازار وي تبدیل موقعیت زندگی یک زن از روستا به شهر، موجب افزایش مشارکت 
کار شده است (به صورت اثر مثبت شهري و روستایی بر مشـارکت). ممکـن اسـت وجـود     
مراکز نگهداري کودك و همچنین دسترسی به امکانات شغلی بیشتر در مراکز شهري براي 

 زنان شهري فرصت اشتغال بیشتري را نسبت به زنان روستایی فراهم کند.
رو، توانایی فرد بـراي انجـام    شود، ازاین افزایش ثروت موجب افزایش بودجه خانوار می

یابـد.این موضـوع، ممکـن اسـت موجـب کـاهش احتمـال         هاي رفـاهی افـزایش مـی    فعالیت
عنـوان درآمـد مـوقتی بـراي خـانوار       مشارکت زنان در بازار کار شـود. همچنـین ثـروت بـه    

کنـد.   گیـري مشـارکت زنـان ایفـا نمـی      شود و درآمـد مـوقتی نقشـی در تصـمیم     شناخته می
 ازاي ثروت نشان داده است.  رو، این روش تحلیل حساسیت کمترین تأثیر منفی را به ازاین

ب کـاهش خطـا و   سـازي ناپـارامتري، موجـ    ) در مـدل 2لحاظ کردن بخش تنظیم (
مبنـاي   بینی بر مشاهدات شده است. از سویی، تنظـیم ضـرایب بـر    هاي پیش انطباق بیشتر داده

طـوري کـه روش محاسـبه     میزان حساسیت مناسب در مـدل در نظـر گرفتـه شـده اسـت، بـه      
حساسیت متغیرهاي ورودي بر کار کردن زن، فرض اثر مثبت تحصـیالت و اثـر منفـی بچـه     

سازي و تحلیل حساسیت حاصـل از آن   کند. همچنین این روش مدل می سال را تأیید 6زیر 
نشان داده است که سن تأثیر مثبت کمی بر مشارکت زن دارد که این نتایج مطابق بـا نتـایج   

 )، است.1390حداد و میر باقري ( ارایه شده توسط کشاورز
ایـت اسـت.   هاي مناسب براي آزمایش کردن ناهمسانی واریانس آماره و یکی از آزمون

) و مدل پارامتري مقدار آماره وایت بـه  150مطابق با مدل ناپارامتري (ضریب تعمیم برابر با 
دهنده آن است که مدل  حاصل شده است. این موضوع نشان  34/ 78و  24/4ترتیب برابر با 

یی مطابق با آناپارامتري ناهمسانی واریانس را مرتفع کرده است. از سوي دیگر، ضریب کار
حاصـل   125/0و  077/0) براي دو مدل پارامتري و ناپارامتري به ترتیـب برابـر بـا    16بطه (را

دهـد. مطـابق بـا     هاي مدل ناپارامتري بر مشـاهدات را نشـان مـی    شده که انطباق مناسب داده
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)، خروج دو متغیـر ثـروت و   2001( 1آماره ضریب الگرانژ مورد استفاده توسط براء و بلیس
انی واریانس در دو مـدل پـارامتري و ناپـارامتري آزمـون شـده اسـت.       درآمد همسر بر همس

 83/0و براي مـدل ناپـارامتري    18/4مقدار آماره ضریب الگرانژ براي مدل پارامتري حدود 
ــاداري    ــا ســطح معن ــاره کــاي دو  05/0حاصــل شــده کــه ب ــاره مــدل  84/3(آم ) مقــدار آم

رو، مدل پارامتري نسبت به متغیرهاي  متریک در محدوده مجاز قرار گرفته است. ازایناناپار
 6ثروت و درآمد همسر ناهمسانی واریانس دارد. همچنـین متغیرهـاي ثـروت و بچـه بـاالي      

سال نیز در مدل پارامتري موجب ناهمسانی واریـانس خطـا شـده (ضـریب الگرانـژ حاصـل       
ضـریب  )، اما مدل ناپـارامتري ناهمسـانی واریـانس خطـا را نشـان نـداده اسـت (       64/13برابر

 ).18/1الگرانژ برابر 

 گیري خالصه و نتیجه -7
در این مقاله، احتمال مشارکت زنان ایرانی (شهري و روستایی) براسـاس متغیرهـاي مسـتقل    
پیوسته (دستمزد همسـر و ثـروت)، متغیرهـاي گسسـته (سـن، موقعیـت جغرافیـایی (شـهري         

بندي شده (تحصیالت)  ر رتبهسال) و متغی 6سال و زیر  6وروستایی) و تعداد فرزندان باالي 
زن حداکثر  بینی مشارکت زنان ایرانی براساس تخمین ارزیابی شده است. ضرایب مدل پیش

تـوان نتـایج زیـر را بـراي      نمایی الجیت پارامتري و ناپارامتري برآورد شده است. می درست
 سازي پارامتري و ناپارامتري بیان کرد: مدل

مبنـاي برآوردگـر الجیـت پـارامتري و      مشـارکت بـر  نتایج متفاوتی از ضرایب مـدل   
رو، برآورد متفاوتی از احتمال مشارکت زنان در  ناپارامتري حاصل شده است. ازاین

 آید. دست می سازي پارامتري و ناپارامتري به مدل

سال در مدل پـارامتري مثبـت، امـا در مـدل ناپـارامتري منفـی بـوده         6تأثیر بچه زیر  
تـري نسـبت بـه مـدل      بینـی صـحیح   ناپارامتري ارایه شده، پـیش رو، مدل  است. ازاین

سـال نشـان    6پارامتري براي احتمال مشارکت زنان ایرانی نسبت به حضور بچه زیـر  
 داده است.

 

1- Bera and Bilias 
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سـازي پارامتریـک    سازي ناپارامتري بیشـتر از مـدل   ضریب مثبت تحصیالت در مدل 
 محاسبه شده است. 

سـازي   پارامتري بوده، اما نسبت به مدل سادگی روش سازي ناپارامتري به روش مدل 
پارامتري، انطباق بیشتري را نشان داده و عالوه بر کاهش خطا، ناهمسـانی واریـانس   

 را نیز مرتفع کرده است.

در این مقاله، یک فرآیند محاسبه تأثیر متغیرهاي توضیحی بـر مـدل احتمـال مشـارکت     
متغیر با استفاده از ضـرایب بـرآورد شـده    زنان ارایه شده است که برمبناي آن، اثر نهایی هر 
تـوان   مبناي تحلیل حساسیت ارایه شده، می مدل ناپارامتري و پارامتري قابل محاسبه است. بر

 طور خالصه بیان کرد: نتایج زیر را به
مبناي متغیـر تحصـیالت حاصـل شـده      بیشترین اثر مثبت بر احتمال مشارکت زنان بر 

 است.

منفی چشمگیري بر احتمال حضور زن در بازار کـار داشـته    سال اثر 6متغیر بچه زیر  
 است.

با توجه به افزایش ثروت خانوار و میزان اسـتفاده از سـاعات فراغـت بیشـتر، ممکـن       
سـازي ارایـه    است احتمال حضور زن در بازار کار کاهش یابد. مطابق با روش مـدل 

 ن داشته است.شده، متغیرهاي ثروت و درآمد همسر تأثیر منفی بر کار کردن ز

کمترین تأثیر مثبت و منفی بر احتمال مشارکت زنان ایرانـی بـه ترتیـب بـا توجـه بـه        
 متغیر سن و ثروت حاصل شده است.
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