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چکیده
یکی از عوامل اصلی متروکه شدن روستاها و مهاجرت نیروی کار روستایی به شهرها ،نابرابری دستتزدد بتی
نیروی کار شهری و روستایی است .مهاجرت ،به دلیل نبود رشد صتعتتی درونزا در شتهرها و نتااوانی ب ت
صعتت در جذب نیروی کار مهاجر روستایی ،معجر به افدای فقر و بیکاری در معاطق شهری میشود .لذا ای
مطالته ،با استفاده از دادههای بودجه خانوار در بازهی زمانی  1315اا  1333ایران و مدلهای اجدیه اکستاکا
بلیعدر (نابرابری در میانگی ) و ماچادو متا (نابرابری در کل اوزیع دستزدد) به بررسی شتکا دستتزدد بتی
معاطق شهری و روستایی می پردازد .نتایج مدل اجدیه اکساکا بلیعدر نشان متیدهتد ،در طتول دورهی متورد
مطالته  33درصد از شکا دستزدد ،کارا بوده است ،هزچعی مدل ماچادو متا نشان متیدهتد کته در ستال
 1333نسبت به سال  1315در چعدکهای پایی  ،سهم نابرابری کارا افدای یافته و در چعدکهای بتا ایت
سهم کاه یافته است ،ای نشان میدهد که افراد دارای درآمد با  ،لدوماً دارای سرمایه انسانی با ار نیستعد.
کلیدواژهها :شکا دستزدد ،اجدیه ماچادو و متا ،رگرسیون چعدک.
طبقهبندی ,O53 ,C15 :JEL
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 .1مقدمه
اندازه و تغییر شکاف دستمزد تحت تأثیر تفاوت در مشخصات نیروی کاار ملا تحصایتت و تجربا
است ،این تفاوت ناشی از تفاوت سطح سرمای انسانی میباشد .عتوه بر این یکی دیگر از عوام مؤثر
بر شکاف دستمزد ،بازدهی متفاوت برای مشخصات معین نیروی کار میباشد ک تحت عنوان تبعیض
دستمزد مطرح است .ب طورکلی اگر تفاوت در دستمزد ناشی از عوام سرمای انساانی 3باشاد ،نناین
شکاف دستمزدی کارا و بر تخصیص بهین منابع داللت دارد؛ زیرا هر یک از عوام تولیاد بار اساا
مقدار ارزش تولید نهایی خود دستمزد دریافت می کنند و طبیعی است افرادی ک سطح سرمای انسانی
باالتری دارند دستمزد باالتری نیز دریافت میکنند؛ اما در مورد دستمزد متفاوت برای سطح براباری از
مشخصات نیروی کار از قبی سرمای انسانی دو احتمال وجود دارد ،یا اینک افراد بیش از ارزش تولید
نهایی خود دستمزد دریافت میکنند و یا اینکا کمتار از ارزش تولیاد نهاایی خاود دساتمزد دریافات
میکنند ،در حالت اول هدر رفت منابع رخ می دهد و در مورد دوم نیروی کار با کیفیت یا از بازار خاار
میشود و یا حداکلر تتش خود را ب کار نمیگیرد ،بنابراین در هر دو حالت ناکارایی و هدررفت مناابع
ب وجود میآید و این برای هر اقتصادی زیانبار است.
در واقع تبعیض دستمزد علی گروه خاصی از افراد ملتً روساتاییان ،در باازار نیاروی کاار بار روی
روحی و انگیزه عوام تولید تأثیرگذار است .ب طوریک ممکان اسات افارادی کا ساطح بهاره وری
باالتری در اقتصاد دارند ،ولی کمتر از ارزش تولید نهایی خود دستمزد میگیرند از بازار کار خاار و یاا
حداکلر تتش خود را ب کار نگیرند .این شرایط یکی از عوام اصلی مهاجرت روستاییان از روستا با
شهر میباشد .در کشوری همچون ایران ،ب دلی نبود رشاد صانعتی درونزا در شاهرها و نااتوانی در
جذب نیروی کار مهاجر روستایی در بخش صنعت ،در مناطق شهری فقر و بیکاری افزایش مییابد ،در
حالی ک این شرایط در بخش روستایی باعث رکود فعالیت کشاورزی و دامداری مایگاردد؛ بناابراین
مجموع شرایط ب وجود آمده ،رشد بلندمدت اقتصادی را تحت تأثیر قرار مایدهاد .با هماین دلیا
تبعیض دستمزد در کشورهای درحالتوسع ک اهدافی مانند رشد بلندمدت ،افزایش کارایی و رقابت با
کشورهای توسع یافت را دارند ،باعث لطمات جبران ناپذیری در اقتصاد جهات تحقاق اهاداف ماذکور
میگردد .لذا تفکیک اثرات تفاوت در مشخصات نیاروی کاار و نیاز اثار پااداشهاای متفااوت بارای
مشخصات برابر و شناخت عوام مؤثر بر روی تبعیض بارای سیاساتگاذاریهاای مناسا  ،اهمیات
بسزایی دارد.
سهم جمعیت روستایی از ک جمعیت کشور در سالهای اخیر کاهشیافت است ،ب طوریک نسبت
جمعیت روستایی از  12درصد در سال  3131ب  22درصد در سال  3134کااهش پیادا کارده اسات.2
1. namuh capital
 .2آمار مربوط از سایت مرکز آمار ایران استخرا گردیده است.
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سؤالی ک در اینجا مطرح میشود این است ک آیا یکی از دالی کاهش جمعیات روساتاها ناشای از
کاهش دستمزد و افزایش تبعیض دستمزد علی آنها است .مقایس توزیاع دساتمزد (لگااریتم دساتمزد
حقیقی ساعتی) بین مناطق شهری و روستایی در ساالهاای  3131و  3131باا اساتفاده از دادههاای
بودج خانوار مرکز آمار در نمودار ( )3نشان میدهد ک دستمزد ساعتی مناطق شاهری صارفنظار از
نوع شغ و سطح تحصیتت بیش از سطح دستمزد در مناطق روستایی است .بررسی نمودار ( )3دارای
داللتهای مفیدی برای تغییرات روند دستمزد ساعتی در مناطق روستایی و شاهری اسات ،کشایدگی
توزیع دستمزد ساعتی شهری در سال  3131بیش از سال  3131است و این نشان میدهد ک درصاد
بیشتری از افراد شهری دارای دستمزد بیش از روستاییان هستند و شکاف در ساال  3131نسابتاً بااال
بوده است .در واقع در سال  3131نسبت ب سال  3131شکاف دستمزد سااعتی کااهشیافتا اسات،
ب طوریک کشیدگی و نولگی توزیعها در سال  3131ب هم نزدیک شدهاند .بررسی میانگین دستمزد
ساعتی نیروی کار در مناطق شهری و روستایی نیز نشان میدهد ک میانگین دستمزد ساعتی در سال
 3131نسبت ب سال  3131کاهشیافت است و ک توزیع دستمزد ساعتی در ساال  3131نسابت با
سال  3131ب سمت نپ منتق شده است و این نشان میدهد ک رشد شاخص قیمتها بیش از رشد
دستمزد اسمی بوده است.
3131

3131

نمودار  :1توزیع دستمزد ساعتی بین مناطق شهری و روستایی

منبع :یافت های تحقیق

برای بررسی بیشتر و دقیقتر تغییرات شکاف دستمزد ساعتی ب محاسب توزیع دستمزد بین مناطق
شهری و روستایی در نندکهای مختلف درآمدی در دو سال  3131و  3131پرداخت میشود ،نتاای
در نمودار ( )2نشان میدهد ک اگرن تفاوت دستمزد ساعتی در تمام نندکهاا وجاود دارد ،ولای در
سال  3131نسبت ب سال  3131در نندکهای پایین درآمدی این شاکاف کااهشیافتا اسات؛ اماا
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نابرابری در دو نندک باالی درآمدی افزایشیافت است و در سال  3131نیز روندی مانند ساال 3131
قاب مشاهده است.
ب طورکلی تمام شواهد نشان میدهد ک اوالً شکاف دستمزد ساعتی بین مناطق روستایی و شهری
وجود دارد و ثانیاً تفاوت دستمزد ساعتی بین مناطق روستایی و شاهری در طاول دوره ماورد مطالعا
کاهشیافت است ،افزایش مهاجرت نیروی کار از مناطق روستایی ب مناطق شاهری یکای از دالیا
کاهش نابرابری دستمزد ساعتی در نندکهای پایین درآمدی است ،زیرا بیشتر افاراد مهااجرت کارده
روستایی از افراد دارای درآمد پایین هستند ک در نندکهای پایین درآمدی قرار دارند.
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نمودار  :2شکاف دستمزد ساعتی 1بین مناطق روستایی و شهری در چندکهای مختلف درآمدی

منبع :محاسبات محقق

با وجود واقعیتهای موجود در اقتصاد ایران ،تحلی نابرابری دستمزد موضوعی مهم و دارای ارزش
است و این مقال ب این سؤال پاسخ میدهد ک آیا نابرابری دستمزد ساعتی مناطق شهری و روستایی
ناشی از نابرابری در سرمای انسانی (نابرابری کارا) یا ناشی از تبعیض دستمزد (نابرابری ناکارا) است،
همچنین ب این سؤال پاسخ میدهد ک ن سهمی از نابرابری دستمزد ساعتی کارا بوده و ن سهمی
از آن ناکارا است  .ساختار مقال حاضر ب این صورت است ک ابتدا با استفاده از ادبیات نظری و تجربی
ب بررسی مبانی نظری و مطالعات انجام شده میپردازد ،سپس در قسمت بعدی ب ارائ روش تحقیق
و دادههای تحقیق و در نهایت ب بررسی برآورد مدل و تحلی نتای حاص از برآورد میپردازد.

 . 1شکا دستزدد ساعتی به صورت دستزدد ساعتی در معاطق شهری معهای دستزدد ساعتی در معتاطق روستتایی در چعتدکهتای
م تلف محاسبه شده است.
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 .2مروری بر ادبیات موضوع
 .1-2مبانی نظری
 .2-1-2نظریه بیکر ()1591

برای تبیین ادبیات در مورد شکاف دستمزد باین نیاروی کاار شاهری و روساتایی از نظریا تبعایض
سلیق ای بیکر استفاده شده است ،بیکر )331۷( 3از مدل تبعیض سلیق ای کارفرما برای تحلی شاکاف
دستمزد ناشی از تبعیض ک ب وسیل کارفرما قاب اجرا است ،استفاده میکند .او در مدل تبعیض خاود،
بیان می کند ک بعضی از کارفرمایان دارای ترجیحات شخصای هساتند و تمایا دارناد کا گروهای
خاصی از افراد را استخدام کنند .بست ب شدت ترجیحات شخصی کارفرما ،اساتخدام گاروه خاصای از
مردم برای کارفرما عدم مطلوبیت ملبت ایجاد میکند ،بنابراین کارفرمایان ترجیح میدهند ک نسابتی
کمتری از آنان را استخدام کنند ،عدم مطلوبیتی ک کارفرما از استخدام کارگران این گاروه با دسات
می آورند ،وابست ب نسبت کارگران استخدام شده در بنگاه میباشد؛ بنابراین کارفرما در ننین شرایطی
ب جای حداکلر کردن سود بنگاه ،تابع مطلوبیت شخصی خود را ب صورت زیر ماکزیمم میکند:
()3

)𝑢𝑈(𝜋, 𝑟⁄𝑢) = 𝜋 − 𝑑(𝑟⁄𝑢) = 𝑓(𝑢 + 𝑟) − 𝑤𝑢 𝑢 − 𝑤𝑙 𝑟 − 𝑑(𝑟⁄

در معادل ( 𝑓(𝑢 + 𝑟) ،)3تابع تولید بنگاه r ،و  uتعداد افراد مرباو با گاروه روساتایی و گاروه
شهری استخدام شده ،میباشد .گروه  ،rگروهی است ک استخدام آنها برای کارفرماا عادم مطلوبیات
ایجاد میکند ،گروه  uمربو ب افرادی است ک استخدام آنها برای کارفرماا مطلوبیات ملبات ایجااد
میکند𝑊𝑢 .و 𝑟𝑊 دستمزد گروه شهری و روستایی است d ،عادم مطلاوبیتی را نشاان مایدهاد کا
کارفرما از استخدام گروه روستایی ب دسات مایآورد .مقادار  dبارای کارفرماهاای مختلاف متفااوت
میباشد ،برای کارفرمایانی ک تبعیض را اجرا میکنند  dملبت است و درصورتیک کارفرما تبعایض را
اعمال نکند ،مقدار  dصفر است .برای ماکزیمم سازی تابع مطلوبیت کارفرماا ،شارایط مرتبا اول با
صورت مشتق اول تابع مطلوبیت نسبت ب تعداد افراد گروه شهری و روستایی ب دستآمده است:
()2

𝑢𝑀𝑃𝐿𝑟 = 𝑤𝑟 + 𝑑⁄
) 𝑀𝑃𝐿𝑢 = 𝑤𝑢 − 𝑑 (𝑟⁄ 2
𝑢

 MPLتولید نهایی کار میباشد.
تفاوت دستمزد بین گروه روستایی و گروه شهری برابر است ،باا تفااوت در بهارهوری باین گاروه
روستایی و شهری و جزئی ک رانت دریافت شده ب وسیل گروه شهری را نشان میدهد.

1. Becker
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𝑟
𝑠𝑖𝑑 𝑤𝑢 − 𝑤𝑟 = (𝑀𝑃𝐿𝑢 − 𝑀𝑃𝐿𝑟 ) + [ 𝑗⁄𝑢𝑗 + 𝑑𝑗 ( 𝑗⁄ 2 )] = (𝑀𝑃𝐿𝑢 − 𝑀𝑃𝐿𝑟 ) +
𝑢
𝑗

بر طبق معادل ( )1زمانی ک مشخصات نیروی کار از قبی سرمای انسانی و مشخصات شاغلی باا
هم برابر باشد )𝑀𝑃𝐿𝑢 = 𝑀𝑃𝐿𝑟 ( ،تفاوت دستمزد بین گروه اول و گروه دوم برابر است باا بخشای
ک ب عنوان تبعیض ( )disدستمزد شناخت میشود .هر ن سهم قسمت اول سامت راسات در تعیاین
شکاف دستمزد باالتر باشد ،کارایی شکاف دستمزد افزایشیافت و پویایی در اقتصاد افزایش ماییاباد،
اما هر ن سهم قسمت دوم افزایش یابد ،ناکارایی شکاف دستمزد افزایشیافت و بهرهوری در اقتصااد
کاهش و کمکاری در اقتصاد افزایش مییابد ،ک این ورد آینده اقتصاد را تهدید میکند.
 .2-2پیشینه تحقیق
اگرن عوام تقویتکننده سرمای انسانی همچون تحصیتت و تجرب دارای رابط مستقیمی با سطح
دستمزد اسات ،اماا عاواملی همچاون تبعایض دساتمزد باین زن و مارد ،روستانشاین و شهرنشاین،
سیاهپوست و سفیدپوست نیز میتوانند درصدی زیادی از تفاوت دساتمزد را توضایح دهناد .ناویگن و
همکاران )2112( 3در مطالع ای نابرابری مخار مصرفی سران خانوار بین مناطق شاهری و روساتایی
در کشور ویتنام را با استفاده از روش تجزی رگرسایون ننادک ماورد بررسای قارار دادهاناد .آنهاا در
مطالع خود از هزین سران مصرفی خانوار ب عنوان معیاری از رفاه در دو دوره متفااوت  3331و 3333
استفاده میکنند .نتای مطالع آنها نشان میدهند ک در سال  3331با توزیع یکسان در ک نندکها،
درصدی زیادی از نابرابری ب دلی تفاوت در عواملی مانند تحصیتت ،تجربا و با طاورکلی سارمای
انسانی است؛ اما در سال  3333سهم تبعیض و تفاوت در سرمای انسانی در طول ننادکهاا با طاور
نامتوازن است ،ب طوریک در نندک های پایین درآمدی ،سهم تفاوت در سرمای انسانی باالتر است و
در نندکهای باالی درآمدی سهم تبعیض و یا ب عبارتی تفاوت دستمزد برای سرمای انساانی برابار،
باالتر است .اسکیوالر 2و همکاران ( )211۷با استفاده از داده گزارش شده خانوارهاای نینای بارای دو
سال  3331و  2112نشان میدهند ک شکاف درآمدی بین شهر و روستا وجود دارد ،نتاای حاصا از
تجزی اکساکا بلیندر نشان میدهد ک بعد از کنترل متغیرهای سرمای انسانی ،موقعیات مکاانی افاراد
عام مهم در تعیین تفاوت درآمد است ،اما در میان متغیرهای سرمای انسانی ،تحصیتت مهامتارین
عام در تعیین شکاف درآمد است .کونگ )211۷( 1با روش تجزی اکساکا-بلیندر و رگرسیون نندک4
نشان میدهد ک در سال  2112برای کشور نین 21 ،درصد تفااوت دساتمزد باین سااکنین شاهر و
مهاجرین روستایی توسط تبعیض توضیح داده میشود .درحالیک روش نندک نشان میدهاد کا در
1. Nguyen
2. Secular
3. Quheng
4. Quantile regression
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نندکهای پایین درآمدی ،تبعیض عام مهم در توضیح تفااوت دساتمزد اسات و در ننادک بااالی
درآمدی ،تفاوت در سطح سرمای انسانی عام مهام در تفااوت دساتمزد اسات .لاو و زهاو،)2113( 3
افزایش نابرابری درآمد را در نین برای دو سال  3333و  2114مورد بررسی قرار میدهند ،از نظر آنها
یکی از دالی اصلی برای افزایش شکاف دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی افازایش باازدهی
برای تحصیتت و بخش استخدام شده است ،طوری ک بازدهی برای تحصیتت  22درصد از تغییرات
دستمزد در مناطق شهری را توضیح میدهد و در مناطق روستایی تنها  11درصد را توضیح مایدهاد.
ماتیتا 2و همکاران ( ) 2113ب بررسی ناابرابری رفااهی باین منااطق روساتایی و شاهری در کشاور
ماالوی در دوره زمانی  2114-2111میپردازند .نتای مطالع آنها نشاان مایدهاد کا  13درصاد از
تفاوت رفاه بین مناطق شهری و روستایی ب دارایی فیزیکی و انسانی آنها مربو است و  43درصد آن
مربو ب تبعیض است و نتای تجزی مانادو متا نشان میدهد ک در نندک باالی درآمدی سهم هار
دو عام بزرگ است .ولی در ک توزیع ،اثر سرمای انسانی بر تبعیض در تعیین تفاوتها غال است و
این نشان می دهد ک نیروی کار شاهری از ساطح تحصایتت بااالتری برخاوردار هساتند .دیسایلوا1
( )2131مطالع ای برای سریتنکا در دوره زمانی  2112-211۷ب بررسی ناابرابری مخاار شاهری و
روستایی می پردازند  .آنها برای تعیین اثر تفاوت در سرمای انساانی و باازدهی بارای سارمای انساانی
مشخص از روش تجزی مانادو و متا و روش اکساکا استفاده میکنند .نتای حاص از تجزیا اکسااکا
بلیندر در سریتنکا نشان میدهد ک بخش عماده ای از ناابرابری مرباو با تفااوت باازدهی بارای
مشخصات برابر است ،اما نتای مانادو متا نشان میدهد ک در نندکهای پایین درآمدی نقش تفاوت
در سرمای انسانی غال است و در نندکهای باالی درآمدی نقش تفاوت در بازدهی برای مشخصات
برابر سرمای انسانی غال است .هناتکوسا و الهیری )2131( 4در مطالع ب بررسی نابرابری دساتمزد
بین نیروی کار شهری و روستایی در دو کشور هند و نین در دوره زماانی  3331-2131مایپردازناد،
نتای آنها نشان میدهد ک نابرابری در کشور هند کاهشیافت است ،اما در کشور نین ایان ناابرابری
افزایشیافت است ،نتای همچنین نشان میدهد ک تحصیتت ،مشاغ و مهاجرت حداکلر  41درصاد
از تغییرات شکاف دستمزد را توضیح میدهد.
رنجبر فتح و داودی ( )3132با استفاده از دادههای بودج -خانوار در دوره زمانی  31۷3-3132با
تجزی نابرابری منااطق روساتایی و شاهری اساتان تهاران مای پاردازد ،آنهاا در مطالعا خاود در از
شاخصهای تای و اتکنیسن استفاده میکنند و نشان می دهند ک نابرابری بین مناطق سهم ننادانی
در ک نابرابری ندارد ،عیسیزاده و محمدی ( )3132نشان می دهند ک رابط بین حاداق دساتمزد و
1. Luo and Zhu
2. Matita
3. De silva
4. Hnatkovska and Lahiri
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فقر منفی است و یکی از دالی اصلی برای باال بودن فقر ،پایین بودن حداق دستمزد است .فتحتای
و همکاران ( )3134در مطالع ای با استفاده از مدل تجزی اکساکا -بلیندر و دادههاای هزینا -درآماد
خانوار در بازة زمانی  3131-3131ب بررسی اثر آزادسازی تجارت بار ناابرابری دساتمزد نیاروی کاار
شهری و روستایی میپردازند ،نتای حاص از مطالع آنها نشان میدهاد کا ناابرابری دساتمزد باین
نیروی کار شهری و روستایی کاهش یافت است و همچنین آزادسازی تجاری باعث افزایش ناابرابری
دستمزد میشود .گلی و همکاران ( )3134در مطالع ای ب بررسی نابرابری رفاهی خانوارهای روستایی
و شهری با رویکرد استمی می پردازند ،آنها با استفاده از دادههای مخار خانوار نشان مایدهناد کا
نابرابری ناشی از تبعیض در اقتصاد استمی ب سود نیروی کار روستایی و در اقتصاد متعارف با ساود
نیروی کار شهری میباشد.
با مرور مطالعات انجام شده ،ذکر نند نکت مفید است ،مطالع حاضر با جزییات بیشتری ب بررسی
توزیع درآمد میپردازد ،فتحتی و همکااران ( )3134در مطالعا خاود بیاان مایکنناد کا با علات
محدودیت دسترسی ب دادههای ساعتی از دادههای ماهیان درآمد استفاده کردهاند ،مطالع حاضر ایان
محدودیت را برداشت و از دادههای جزئیتری استفاده کرده است .همچنین اهداف مطالعا حاضار باا
مطالعات انجام شده متفاوت است و این مطالع گامی با جلاو را در جهات تعیاین ساهم کاارایی یاا
ناکارایی شکاف دستمزدها برداشت است.
 .3روش تحقیق
هدف این مقال تجزی شکاف دستمزد ساعتی حقیقی بین افراد شهری و روستایی است ،بنابراین ابتدا
ب بررسی سهم نابرابری درون مناطق و باین منااطق شاهری و روساتایی از کا ناابرابری پرداختا
میشود ،ب نظر کاول )2111( 3شاخص نابرابری نمایش عددی یکتا از تفااوتهاای میاان واحادهای
جامع مورد بررسی از نظر صفتهای خاص است .بدین معنی کا جنبا هاای گونااگون ناابرابری در
عددی منفرد ختص شده است .شااخصهاای ناابرابری را مایتاوان در دو طبقا بررسای کارد)3 :
شاخصهای اثباتی یا عینی ک در آنها ب طور مستقیم و صریح از تابع رفاه اجتمااعی و قضااوتهاای
ارزشی مبتنی بر آن استفاده نمیشود ،مانند شاخص تای ؛  )2شاخصهای ارزشی ،قیاسای یاا اختقای
ک بر اسا مقایس حداکلر رفاه اجتماعی (ناشی از توزیع برابر درآمدها بر مبنای ترجیحات جامعا ) و
میزان از دست دادن بخشی از این رفاه اجتماعی (ناشی از توزیع نابرابر درآمدها) تعریف میشوند ،مانند
شاخص اتکنیسن .در همین راستا ابتدا با استفاده از شاخص تای و اتکنیسان با بررسای ناابرابری در
درون مناطق و بین مناطق شهری و روستایی پرداخت میشود ،اندازه شاخص تایا مساتق از تعاداد

1. Cowell
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افراد جامع نبوده و یک شاخص نسبی نیست .طباق تعریاف بورگیناان ،)33۷3( 3شااخص ناابراباری
تجزی پذیر ،شاخصی است ک بتوان نابرابری ک جمعیت را ب میانگین وزنی نابراباری زیرگاروههاای
درون جمعیت و نابرابری بین آنها افراز کرد .اگر جمعیت در  Kگروه اجتماعی -اقتصادی (اساتانهاا،
گروههای سنی ،گروههای تحصیلی ،مناطق و  )...کامتً ناسازگار و فراگیر گروهبنادی شاوند ،شااخص
تای ب زیرگروههای جمعیتی ب صورت معادل ( )4قاب تجزی اسات (رنجبار فاتح و داودی:3132 ،
:)۷4
()4

𝑛𝑗 𝑦̅𝑗 1
𝑦
𝑖𝑗𝑦 𝑗𝑛
] 𝑖𝑗̅𝑦 𝑔𝑜𝑙
[∑𝑖=1
𝑗𝑛 ̅𝑦 𝑛
𝑗̅𝑦
𝑗
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+ ∑𝑘𝑗=1
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𝑗̅𝑦 𝑗𝑛
̅𝑦 𝑛

𝑇 = ∑𝑘𝑗=1

در معادل ( T ،)4شاخص نابرابری تای  𝑛𝑗 ،تعداد افراد زیر گروه  𝑦̅𝑗 ،jمیانگین درآمد زیرگاروه  jو
𝑖𝑗𝑦 میزان درآمد فرد  iدر زیرگروه  jاست ،بر پای تعریف شاخص تایا  ،اولاین عباارت جملا سامت
راست رابط ( )4نشاندهنده نابرابری درآمد میان گروهی و عبارت داخ کروش نشان دهنده نابرابری
درآمد درونگروهی است ،و دومین عبارت جمل سامت راسات خاار از کروشا  ،وزن تخصایص با
گروههای مختلف است.
شاخص دیگری ک برای تجزی نابرابری ب اجزای درونگروهی و بینگروهی ب کاار رفتا اسات،
شاخص تجزی شده اتکنیسن است ،ک ب صورت معادل ( )1است.
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 εپارامتر گریز از نابرابری است ک در مطالعات داخلی برابر با  3/1فرض میشود( ،رنجبار فاتح و
داودی )3132 ،اولین عبارت داخ کروش رابط  1شاخص اتکینسون میان گروهی ( )Aεbاسات ،کا
ب صورت رابط  2است.
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بر مبنای روش باقیمانده ،شاخص اتکنیسون درونگروهی وزنای ( )Aεwبرابار باا تفااوت شااخص
اتکنیسون ک جامع ( )Aεو شاخص اتکنیسون میان گروهی ( )Aεbاست ،اگر  Atjشاخص اتکینسان
در درون زیر گروه jام باشد ،شاخص اتکینسون ک جامع تقریباً برابر با مجموع نابرابری میانگروهی و

1. Bourguignon

132
132

برآورد سهم ناکارای شکا دستزدد روستایی ...
𝑛

شاخص نابرابری درونگروهی با وزنی برابر )𝑗𝑁 ( ،ک با صاورت معادلا ( )۷اسات (رنجبار فاتح و
داودی.)۷2 :3132 ،
𝑘

()۷

𝑗𝑛
] 𝑗𝑡𝐴[ ) ( ∑ 𝐴𝜀 ≈ 𝐴𝜀𝑏 + 𝐴𝜀𝑤 ≈ 𝐴𝜀𝑏 +
𝑛
𝑗=1

سپس در مرحل بعد ب تجزی شکاف دستمزد ساعتی بین منااطق شاهری و روساتایی بار اساا
عوام ناشی از تفاوت در سرمای انسانی و عوام ناشی از تبعیض دستمزد پرداخت مایشاود ،در ایان
راستا مقال حاضر بر آن است تا ضمن تفکیک اثرات عوام مذکور ،با استفاده از مدلهای تجزی  3با
بررسی کارایی یا عدمکارایی شکاف دستمزد ساعتی در ایران بپردازد .در حوزه باازار کاار اولاین مادل
تجزی توسط بلیندر )33۷1( 2و اکسااکا )33۷1( 1ارائا گردیاد ،با طاوریکا بیشاترین کااربرد را در
مطالعات این حوزه داشت است .روش اکساکا بلیندر از میانگین دستمزد و حداق مربعات معمولی برای
تجزی اثرات عوام موردنظر استفاده میکند .مانادو و متا )2111( 4با توسع روش بلیندر و اکساکا ،از
توزیع ک دستمزد و نیز رویکرد رگرسیون نندک 1برای تجزی استفاده میکند .مزیت روش مانادو و
متا آن است ک تفاوت نگالی دستمزد را ب دو جزء اثر متغیرهای توضیحدهنده و اثر ضرای (تبعایض
دستمزد) تجزی میکند .این مقال از هر دو روش اکساکا بلیندر و روش مانادو و متا استفاده میکند.
برای تعیین اثر متغیرهای سرمای انسانی بر روی لگاریتم دستمزد حقیقی ساعتی از مادل مینسار2
( )33۷4استفاده میشود .معادل تعیین دستمزد مینسر ( )33۷4یکی از مدلهاای معتبار بارای تعیاین
عوام مؤثر بر درآمد است ،در واقع مینسر ( )33۷4پای ای برای اکلر مدلهای تجربی و نظری شک
داد ،ک در آن درآمد تابعی از سالهای تحصی  ،تجرب کاری و مربع تجرب کاری است .مرسوم بودن
معادل مینسر مبتنی بر سرمای گذاری در سرمای انسانی است ،ب عبارتی افراد برای بااال باردن ارزش
فعلی درآمدها در آینده ب سرمای گذاری در نیروی انسانی میپردازند ،و مدل مینسر توانایی تخمین اثر
ننین عواملی را دارد .مطالع حاضر ننین مدلی را بسط داده و از عواملی از قبی وضعیت اجتمااعی و
شغلی افراد برای تعیین دستمزد استفاده کرده است (کشااورز حاداد و نوراشارفالادین 331 :3134 ،و
 ،)334لذا دستمزد حقیقی ساعتی بر روی متغیرهای تعیاینکنناده دساتمزد شاام سارمای انساانی و
مشاغ فرد برازش میکنیم.
()3

𝑖𝑟𝑝 𝑙𝑟𝑖 = 𝛼 + 𝛽1 𝑎𝑔𝑒 + 𝛽2 𝑎𝑔𝑒2 + 𝛽3 𝑠𝑐ℎ𝑜 + 𝛽4 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖 + 𝛽5
𝑘𝑟𝑒𝑙𝑐 + 𝛽6 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 + 𝛽7 𝑝𝑟𝑜𝑓 + 𝛽8 𝑡𝑒𝑐ℎ + 𝛽9
𝑡𝜀 + 𝛽10 𝑠𝑎𝑙𝑒 + 𝛽11 𝑐𝑟𝑎𝑓𝑡 +
1. Decomposition Method
2. Blinder
3. Oaxaca
4. machado mata
5. Quantile regression
6. Mincer equation
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در مدل ( lri )3لگاریتم دستمزد ساعتی حقیقی  age،سن افراد age2 ،مربع سن scho ،سالهاای
تحصی  pri ،متغیر مجازی اشتغال است ،ب طوریک در صورت اشتغال فرد در بخش دولتی مقدار این
متغیر برابر با  3و در صورت اشتغال فارد در بخش خصوصی صافر در نظار گرفتا شاده مایشاود.
 genderمتغیر مجازی برای جنسیت میباشد ،ب طوریک ک مقدار آن برای ماردان  3و بارای زناان
صفر در نظر گرفت شده است marri .متغیر دامی با همسر زندگی کردن است ک برای با همسر بودن
برابر با  3و در غیر این صورت برابر با صفر است .در این بررسی شغ ها ب  2دست تقسیم شده اسات
ب طوریک  profمتغیر مجازی شغ متخصص tech ،متغیر مجاازی تکنیساین و دساتیارانkrelc ،
متغیر مجازی کارکنان خدمات دفتری sures ،متغیر مجاازی کارکناان خادمات فاروش klurc ،متغیار
مجازی صنعت گران و کارگران مربو ب بخش مونتاژ ماشینآالت میباشد .عتوه بر ایان متغیرهاا،
متغیر مجازی کارگران بخش کشاورزی و کارگران ساده ساختمانی ب عنوان متغیر پای جهت اجتناب از
مشک همخطی کام بین متغیرها در مدل حذف شده است .معادل ( )3مدل دو بخشی تجزی بلینادر
و اکساکا ( )33۷1است .این مدل تفاوت دستمزد بین دو گروه را ب دو بخش تقسیم مینمایاد .بخاش
اول اختتف دستمزدها را ب تفاوت ویژگی افراد (تحصیتت ،تجرب و ویژگیهای شغلی افاراد) یعنای
تفاوت بهرهوری نسبت میدهند ،بخش دوم اختتف دستمزدها را ب تبعیض باین روساتایی و شاهری
نسبت میدهد.
 lنشاندهنده گروه روستایی a ،گروه شهری R ،تفاوت دستمزد ساعتی حقیقی شهری و روستایی و
 xlو  xaب ترتی متغیرهای سرمای انسانی برای نیروی کار روستایی و شهری است.
()3





R   xu  xr  ˆu  xr ˆu  ˆr

𝑢̂𝛽 جبران دستمزد ب ازای متغیرهای قاب اندازهگیری از قبی سرمای انسانی و ویژگیهای شغلی
مشخص برای افراد شهری است ،بنابراین جزء اول سمت راست معادل  2نشان میدهد ،ک اگار با
هر دو گروه دستمزد برابری معادل با 𝑢̂𝛽 داده شود ،ن میزان از نابرابری دساتمزد معاادل تفااوت در
متغیرهای قاب اندازهگیری است ،اما جزء دوم نشان میدهد ک اگر سطح متغیرهای قاب اندازهگیاری
در هر دو گروه یکسان باشد ،ن میزان از نابرابری درآمد ب علت تفااوت جبارانهاا یاا  βهاا اسات.
بنابراین جزء اول نشان دهنده نابرابری ایجاد شده ب وسیل متغیرهای قاب اندازهگیاری اسات و جازء
دوم نابرابری ناشی از سایر عوام از جمل تبعیض است.
با توج ب اینک روش اکساکا بلیندر تنها بر روی تفاوت در میانگین تمرکز مایکناد .لاذا در ایان
قسمت توج خود را ب روش تجری مانادو و متا ( )2111ک از رگرسیون نندک و ک توزیع دستمزد
ساعتی استفاده میکند ،نیز معطوف میکنیم .مدل اقتصادسنجی رگرسیون نندک بارای ننادک θام،
متغیر وابست را ب عنوان تابع خطی از متغیرهای توضیح دهنده ب صورت زیر تخمین میزند:

131

برآورد سهم ناکارای شکا دستزدد روستایی ...

131

Quant  yi | xi   xi

()31

yi  xi  ui ,

در معادل باال 𝜃𝛽  𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝜃 (𝑦𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝑥𝑖′نندک شارطی 𝑖𝑦 را با شار 𝑖𝑥 نشاان مایدهاد.
همانطور ک از معادل ( )31بر میآید 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝜃 (𝑢𝜃 𝑖 |𝑥𝑖 ) = 0 3برقرار است .در سااختار رگرسایون
نندک ،اثر مشخصات قاب اندازهگیری (تجرب  ،تحصایتت و متغیرهاای شاغلی و فعاالیتی) بار روی
توزیع شرطی دستمزد ب وسیل فرایند مینیمم کردن قدرمطلق پسماندها تخماین زده مایشاود .بارای
برآورد ضرای مدل فوق از حداق سازی قدرمطلق پسماندها با وزندهی مناس ب صورت زیر استفاده
میشود:
()33









min     ln wi  xi   1    ln wi  xi
i:ln wi  xi

i:ln wi  xi

بنابراین برای تجزی نابرابری دساتمزد سااعتی باین منااطق شاهری و روساتایی باا اساتفاده از
رگرسیون نندک و تجزی دستمزد اکساکا و بلیندر خواهیم داشت:
()32

Q (wu xu )  Q (wr xr )  Q (wu xu )  Q (xr βˆ u )   Q (xr βˆ u )  Q (wr xr ) 

همانطور از معادل ( )32برمیآید جزء اول تفاوت دستمزد ناشی از تفاوت مشخصات بهرهوری بین
شهری و روستایی را نشان میدهاد ،درحاالی کا جازء دوم تفااوت ناشای از باازدهی متفااوت بارای
مشخصات معین را نشان می دهد .عمده تفاوت روش های تجزی در مرحل سااختن ننادک متقااطع2
میباشد .مانادو و متا توزیع دستمزد غیرشرطی متقاطع ،با اساتفاده از روش شابی ساازی را در نهاار
مرحل زیر تخمین میزنند:
 .3یک نمون تصادفی ب اندازه  mرا از توزیع یکنواخت ] 𝑈[0,1تولید میکنیم.
 .2برای مناطق روستایی و شهری ب طور جداگان  mضری نندک مختلف ب صاورت 𝜃 𝛽𝑢,و
𝜃 𝛽𝑟,تخمین میزنیم.
 .1یک نمون تصادفی ب حجم  mبا جایگذاری از مقادیر متغیرهای توضیحدهناده 𝑟𝑥 و 𝑢𝑥
برای روستایی و شهری تولید میکنیم.
 .4ضرب ترکی مختلفی از ضرای نندک و توزیع مشاهدات بین دو گروه شهری و روساتایی
بعد از تکرار  mبار.

 .3رابط بین جزء خطا و متغیرهای توضیحی در نندکهای مختلف صفر فرض شده است و هیچگون رابط ای بین جزء خطا و متغیرهای توضیحی
وجود ندارد.
2. Counterfactual quantile
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 .4دادههای تحقیق
همانطور ک گفت شد ،این مقال ب بررسی نابرابری دستمزد ساعتی بین بخاش شاهری و روساتایی
میپردازد؛ بنابراین در مقال از دادههای بودج -خانوار مرکز آمار استفاده شده است .مرکز آماار ایاران،
ساالن اقدام ب آمارگیری از خصوصایات اجتمااعی و اقتصاادی خانوارهاا ،جهات جماعآوری و ارائا
اطتعات یکپارن و هماهنگ از این ویژگیها مینماید ،گزارش ویژگی اقتصادی و اجتماعی خاانوار از
دو بخش ب شرح زیر تشکی میشود .بخش اول ،نتای حاص از خصوصایات اجتمااعی و اقتصاادی
خانوارهای را ارائ مینماید ،در این بخش اطتعات تکمیلی مربو با ویژگایهاای جمعیتای خاانوار
شام سن ،جنس ،بستگی با سرپرست خانوار ،وضاعیت ساواد ،مادرک تحصایلی ،وضاعیت فعالیات و
ازدوا ارائ میشود ،بخش دوم ،هزین ها و درآمدهای خانوار گزارش میشود .گازارش درآماد خاانوار
شام نهار ق سمت درآمد مشاغ مزد بگیر ،مشاغ آزاد ،درآمدهای متفرق و یاران های انتقالی است،
با توج ب موضوع مطالع  ،از قسمت درآمد حاص از مشاغ مزدبگیر و مشاغ آزاد استفاده میشاود.
واحد مطالع حاضر افراد دارای درآمد ملبت است ،در این بخش عتوهبر گزارش درآمادها ،اطتعااتی
نیز درباره فعالیت اقتصادی افراد و شغ آنها ،متوسط تعداد ساعات کار در روز و متوسط تعداد روزهای
کار در هفت برای افراد شاغ ارائ شده است .شغ افراد ،در این بخش در سطح کدهای نهااررقمی3
 OCSIگزارش شده است .براسا طبق بندی  OCSIشغ ها ب  3دست براسا کدهای نهار رقمی
قاب تقسیم هستند؛ ک در این مورد ب دلی اینک حجام داده بارای برخای از مشااغ کام اسات و
نمی توان تحلی درستی را از آنها ارائ داد ،با ادغام بعضی از شغ ها ،آنها را ب  2دست شام مشاغ
تخصصی ،تکنسین ،خدمات دفتری ،خدمات فروش ،ساده و صنعتکار کاهش میدهیم .کادهای سا
رقمی و کدهای دو رقمی سطح تحصیتت براسا طبق بندی بینالمللی OCSSI2نیز در دادههاای
بودج خانوار موجودند .جدول ( )3شمای کلی از دادهها برای سال  3131و  3131را ارائ داده است.
برای دارا بودن قابلیت مقایس دستمزد ساعتی 1در دورههای مختلاف از دساتمزد حقیقای سااعتی
استفاده شده است و دستمزد ساعتی بر شاخص قیمت مصرفکننده ب تفکیاک گاروههاای شاهری و
روستایی بر طبق گزارشات مرکز آمار ب سال پای سال  3131تقسیم شده است ،بررسی جدول مذکور
نشان میدهد ک لگاریتم دستمزد ساعتی حقیقی نیروی کار شهری بیش از نیروی کار روستایی اسات
و در طول دوره دستمزد ساعتی کاهش یافت است و این ب دلی افزایش باالی سطح شاخص عمومی
قیمتها نسبت ب دستمزد اسمی است ،سطح تحصیتت منااطق شاهری بایش از ساطح تحصایتت
1. International standard classification occupation
2. International standard classification education
 .1مرکز آمار دادههای میزان کار افراد را ب صورت تعداد روز کاری در هفت و تعداد ساعت کاری در روز گزارش میدهد ،ب همین دلی برای
محاسب دستمزد ساعتی ،ک درآمد ساالن بر عبارتی ک ب صورت تعداد هفت ها در سال یعنی  12/34ضرب در تعداد روزهای کاری در هفت ضرب
در تعداد ساعتهای کاری در روز است ،تقسیم شده است.
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مناطق روستایی است ،بررسی درصد افرادی ک در روستا و شهر در مشاغ مختلف مشاغول هساتند،
نیز نشان میدهد ک درصد شغ های تخصصای و تکنساین در شاهرها بایش از روساتاها مایباشاد
طوریک در سال  3131و  3131ب ترتی  31/۷و  31/2درصد افراد شهری و  1/4و  1/4درصد افاراد
روستایی در مشاغ تخصیص فعالیت میکنند و همچنین درصد افرادی ک در مشاغ سااده اشاتغال
دارند در بخش روستایی بیش از بخش شهری است ،از آنجاا کا هماواره مشااغ تخصصای دارای
درآمد بیش تر از مشاغ ساده هستند بنابراین یکی از دالی اصلی برای نابرابری دستمزد نوع مشاغ
افراد است.
جدول  :1توصیف دادههای به تفکیک روستایی و شهری
دستمزد
ساعتی

متغیر

حقیقی
روستایی
شهری

3131
3131
3131
3131

3/2۷
2/32
3/13
2/44

سالهای

مرد

تحصیل

%

4/12
1/42
۷/42
3/1

33
32
32
33

نوع شغل %
خصوصی%
11
41
11
4۷

تخصصی

تکنسین

1/4
1/4
31/۷
31/2

2
3/3
2/2
1/1

خدمات

خدمات

دفتری
3/2
3/1
1/1
1/2

فروش
2/3
1/۷
3۷
31/۷

ساده

صنعتکار

21
22
23
22/2

22/31
23/41
14/1
12/2

منبع :محاسبات تحقیق از دادههای خام هزین -درآمد خانوار

 .9برآورد مدل و تحلیل نتایج
برای دستیابی ب نتای تحقیق از نرمافزار استتا 3برای برآورد تجزی اکساکا-بلیندر و ماناادو متاا و از
نرمافزار اکس  2برای محاسب شاخص تای و اتکنیسن استفاده میشود .شاخص تای و اتکنیسان با
صورت تجزی نابرابری بین مناطق روستایی ،شهری و بین مناطق گزارش شده است و سهم هر کدام
از آنها در ک نابرابری در جدول ( )2گزارش شده است ،براسا نتای ب دست آمده ،میازان ناابرابری
بین افرادی ک در روستا سکونت دارند ،کمتر از نابرابری در مناطق شهری است ،دلی اصلی برای باال
بودن میزان نابرابری در مناطق شهری ،وسعت فعالیتهای اقتصادی و تنوع آنها است ،ایان در حاالی
است ک در مناطق روستایی ،بیشتر فعالیتهای کشااورزی و داماداری روا دارد ،همچناین رانات در
فعالیتهای شهری بیش از فعالیتهای روستایی است و تقریباً رانتی در فعالیتهاای روساتایی وجاود
ندارد و پراکندگی درآمدها پایین است .همچنین میزان نابرابری بین دو گروه روستانشین و شهرنشاین
سهم نندانی را در تعیین میزان نابرابری ک ندارد ،صرفنظر از میزان نابرابری درون مناطق ،هر نا
سهم نابرابری بین مناطق در سطح پایینی قرار داشت باشد ،همگرایی بین مناطق وجود خواهد داشت.

1. Stata
2. Excel
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جدول  :2تجزیه شاخص تایل و اتکنیسن به تفکیک مناطق روستایی و شهری
سهم از نابرابری به درصد

3131

3132

313۷

3133

3133

مناطق روستایی
مناطق شهری
بین مناطق
مناطق روستایی
مناطق شهری
بین مناطق
مناطق روستایی
مناطق شهری
بین مناطق
مناطق روستایی
مناطق شهری
بین مناطق
مناطق روستایی
مناطق شهری
بین مناطق

تایل
11
22/3
1/11
13/3
13/4
2/4
21/۷
۷1/1
2/3
22
۷2/2
3/1
21/3
۷۷/2
3/4

اتکنسین
23/4
2۷/2
2/3
13
13/2
2/1
22/2
۷4/1
2/۷
23
۷۷/۷
3/2
21/3
۷3/1
3/1

سهم از نابرابری به درصد
سال
3131

3133

3132

3131

مناطق روستایی
مناطق شهری
بین مناطق
مناطق روستایی
مناطق شهری
بین مناطق
مناطق روستایی
مناطق شهری
بین مناطق
مناطق روستایی
مناطق شهری
بین مناطق

تایل
33/3
۷3/1
3/۷
23/1
23/4
2/31
1۷/3
13/4
2/22
13/3
1۷/2
2/41

اتکنسین
33
۷3/1
3/2
2۷/3
۷1/2
3/3
12/1
23/2
2/1
13
13/۷
2/2

منبع :محاسبات محقق

نتای حاص از تجزی نابرابری دستمزد براسا روش اکساکا-بلیندر بین قسمت کارا و غیرکارا در
نمودار ( )1نشان میدهد ک نابرابری ک کاهش یافت اسات ،طاوریکا اخاتتف لگااریتم دساتمزد
حقیقی ساعتی 3از مقدار  1/43در سال  3131ب میزان  1/23در سال  3131کاهش یافت اسات ،با -
طورکلی میتوان بیان کرد ،سطح دستمزد ساعتی در دو منطق دارای همگرایی است ،میازان شاکاف
کارا روندی نوسانی را تجرب کرده است ،ب طوریک در سال  313۷ب بیشترین مقدار معادل با 1/233
افزایش و سپس در سال  3131ب کمترین مقادار معاادل باا  1/33۷کااهش یافتا اسات ،همچناین
تغییرات شکاف ناکارا یا تبعیض نیز روندی نوسانی را تجرب کارده اسات ،طاوریکا در ساال 3131
معادل با  1/214و در سال  3133ب کمترین مقدار معادل  1/1434کاهش و سپس ب  1/322در سال
 3131افزایش یافت است.
بررسی سهم نابرابری کارا و غیرکارا 2از ک نابرابری براسا تجزی اکساکا-بلینادر در جادول ()1
نشان میدهد ک سهم تبعیض در ایجاد نابرابری در سال  3131برابر با  12درصد بوده و این سهم باا
وجود نوساناتی تا سال  3133کاهش یافت و دوباره روند افزایشی را طی کرده است طوریک در ساال
 3131این سهم برابر با  13درصد بوده است و این داللت بار ناکاارا باودن شاکاف در ساال  3131و
 3131دارد ،اما سهم نابرابری کارا در سال  3131برابر با  41درصد و در سال  3131برابر با  43درصد
 .3با توج ب اینک شکاف دستمزد ب صورت دستمزد ساعتی در مناطق شهری منهای دستمزد ساعتی مناطق روستایی محاسب شده است ،ب
همین دلی ارقام ب صورت ملبت گزارش شده است.
 .2سهم نابرابری کارا و غیرکارا ب ترتی از تقسیم شکاف کارا و غیرکارا بر ک نابرابری ب دست آمده است.
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131باشد ،بنابراین یکی از وظایف دولتها ،افزایش سهم نابرابری کارا و کاهش سهم نابرابری ناشای از
می
تبعیض میباشد.
1.31
1.11
1.21
1.11
1333

1332

1331

1331
شکا غیرکارا

1313
شکا کارا

1311

1311

1313

1315

کل شکا

نمودار  :3تجزیه دستمزد ساعتی اکساکا بلیندر
منبع :یافت های تحقیق
جدول  :3سهم نابرابری کارا و غیرکار
1339

1331

1331

1333

1335

1351

1351

1352

1353

سهم کارا

41/2

۷2/3

۷1/۷

۷1/3

22/3

13/1

31/4

12/۷

43/1

سهم غیرکارا

12/4

2۷/3

23/1

24

11/3

41/۷

32/4

41/1

13/۷

منبع :محاسبات تحقیق

ب دلی اینک تحلی تفاوت دستمزد ساعتی براسا میانگین اطتعات مفیدی را ارائا نمای-
نماید ،لذا مدل تجزی مانادو و متا ک از ک اطتعات توزیع دستمزد جهات تحلیا تفااوت دساتمزد
ساعتی استفاده میکند ،ب کار گرفت شده است .مدل تجزی ماناادو و متاا باا اساتفاده از رگرسایون
نندک ب تحلی تفاوت دستمزد ساعتی در نندکهای مختلف درآمدی میپاردازد ،نتاای حاصا از
تجزی مانادو و متا در نمودار ( )4نشان میدهد ک در طول دوره مورد مطالع میزان نابرابری کا در
نندک های مختلف تغییرات محسوسی را داشت است ،طوریک در سال  3131نسبت ب ساال 3131
نابرابری در تمام نندکها ب غیر از دو نندک باال کاهش یافت است و در سال  3131نسبت ب ساال
 3131نابرابری در  31نندک اول و دو نندک باال کاهش یافت است و در بقیا ننادکهاا ناابرابری
افزایش یافت است؛ اما بررسی تغییرات دو جزء نابرابری کارا و غیرکاارا نشاان مایدهاد کا در ساال
 3131نسبت ب سال  3131نابرابری کارا در تمام نندکها ب غیر از نندک اول کاهش یافت اسات و
این روند در سال  3131نسبت ب سال  3131در تمام نندکها ب غیر از  1نندک اول افزایش یافتا
است ،ب طورکلی در سال  3131نسبت ب سال  3131نابرابری کارا کاهش یافتا اسات و ایان نشاان
دهنده افزایش سرمای انسانی افرادی است ک در روستا زندگی میکنند ،بررسی ناابرابری غیرکاارا در
سال  3131نسبت ب سال  3131نشان میدهد ک در نندکهای اول کاهش یافت و در نندکهاای
باال افزایش یافت است و در سال  3131نسبت ب سال  3131ناابرابری غیرکاارا در تماام ننادکهاا
کاهش یافت است و ب طورکلی در سال  3131نسبت ب سال  3131ک نابرابری ناشی از تبعایض در
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تمام نندک ها کاهش یافت است ،بنابراین کاهش نابرابری ک ناشی از کاهش در تبعایض و کااهش
شکاف دستمزد کارا میباشد و در نندک های پایین درآمدی نقش کااهش شاکاف ناشای از تبعایض
بیش از کاهش در نابرابری سرمای انسانی بوده است و در نندکهاای بااالی درآماد نقاش کااهش
شکاف ناشی از سرمای انسانی بیش از کاهش در تبعیض بوده است ،همچنین سهم افزایش ناابرابری
کارا در نندک باال بیش از سهم تبعیض می باشد ،در واقع سرمای انسانی در شهرها با سرعت بیشتری
نسبت ب روستا افزایش یافت است.
سال 3131

سال 3131

سال 3131

نمودار  :4تجزیه ماچادو متا در چندکهای مختلف درآمدی
 Raw gapشکاف ک دستمزد ساعتی dledicted gap ،شکاف دستمزد پیشبینی شده characteristics ،شکاف دستمزد ناشی از
مشخصات نیروی کار knerrfkfehc ،شکاف دستمزد ناشی از تفاوت بازدهی برای مشخصات معین (تبعیض) OLS ،تخمین ناشی از حداق
مربعات معمولی
منبع :یافت های تحقیق
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همچنین بررسی سهم نابرابری ناشی از تبعیض (ناکارا) و جازء کاارا در جادول ( )4در ساالهاای
مختلف نشان میدهد ک در سال  3131نسبت ب ساال  3131ساهم ناابرابری ناشای از تبعایض در
نندکهای میانی افزایش یافت و در نندک باال و پایین کااهش یافتا اسات ،اماا در در ساال 3131
نسبت ب سال  3131سهم بخش کارا در نندکهای میانی افزایش یافت است و در نندکهای پایین
و باال سهم بخش کارا کاهش یافت است .ب طورکلی در ساال  3131نسابت با ساال  3131کاارایی
شکاف دستمزد ساعتی در نندکهای پایین درآمدی افزایش یافت است و این ب دلی ورود نیروی کار
روستایی ب بازار کار و افزایش سرمای انسانی آنها بوده است ،در واقع مهاجرت نیروی کار روستایی ب
شهرها باعث افزایش عرض نیروی کار دارای درآمد پایین شده و این منجر ب کاهش تبعیض دستمزد
ساعتی در نندکهای پایین درآمدی میشود .همچنین در نندکهای باالی درآمدی کاارایی شاکاف
دستمزد ساعتی کاهش پیدا کرده است .منفی شدن ارقام در جدول در نندکهای باال با ایان دلیا
است شکاف سرمای ب سود نیروی کار شهری بوده اما تبعیض علی نیروی کار شهری است و یکی از
دالی اصلی ننین روندی در سال  3131و  3131وجود زمینداران بزرگ در منااطق روساتایی اسات
ک دارای سرمای نندانی نیستند و ب همین دلی درآمدی را ب دست میآورند ک تابع سرمای انساانی
آنها نیست.
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جدول  :4تعیین سهم نابرابری در چندکهای مختلف
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13/3
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42/۷
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کارا
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14/1

13
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23
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2۷/3

23/3

11/3

13

12/3

11

13/۷
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22/1
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41/2

11/1
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33/2
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تمام ارقام ب صورت درصد قاب تفسیر هستند.
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 .1نتیجهگیری
افزایش مهاجرت نیروی کار روستایی و ب تبع آن متروک شدن روستاها و افازایش حاشای نشاینی در
شهرها یکی از وقایع اقتصادی کشور است ک عدمتوج ب دالی و عوام ایجادکنناده آن منجار با
کاهش تولید در بخش کشاورزی و دامداری در مناطق روساتایی و افازایش فقار و حاشای نشاینی در
مناطق شهری میشود ،بر همین اسا مطالع حاضر با استفاده از دادههای بودج خانوار مرکاز آماار
ایران در دوره زمانی  3131تا  3131ب بررسی کاارا باودن تفااوت دساتمزد سااعتی باین شاهری و
روستایی پرداخت است .با توج ب اینک مدلهای تجزی قابلیت و تواناایی تجزیا شاکاف دساتمزد
ساعتی ب دو جزء شکاف کارا (شکاف ناشی از تفاوت سرمای انسانی) و جزء ناکاارا (شاکاف ناشای از
تبعیض) را دارند ،برای مطالع حاضر از این مدل ها شام تجزی اکساکا بلیندر (تفااوت دساتمزد باین
میانگین دستمزد) و تجزی مانادو و متا (تفاوت دستمزد در نندکهای مختلف درآمدی) استفاده شاده
است ،نتای حاص از تجزی نشان میدهد ک در دوره مورد مطالع شکاف ک کاهش یافت است ،در
واقع در نندک های پایین درآمدی نقش کاهش شکاف ناشی از تبعیض بایش از کااهش در ناابرابری
سرمای انسانی بوده است و در نندکهای باالی درآمد نقش کاهش شکاف ناشی از سارمای انساانی
بیش از کاهش در تبعیض بوده است و بررسی سهمها نیز نشان میدهاد کا در ننادکهاای پاایین
درآمدی کارایی شکاف دستمزد افزایش یافت است و در نندکهای باالی درآمدی ناکاارایی افازایش
یافت است .یکی از عل اصلی برای افزایش ناکارایی در نندکهاای بااالی درآمادی رانات ناشای از
مدیریت می باشد ب این صورت مدیران همواره تمای دارند بیشترین دریافتی را داشت باشند .با توجا
ب اینک ناکارایی در نندک ها باال افزایش یافت است بنابراین نظارت بار دریاافتی مادیران از طارف
سازمانهای مربوط الزم و اجباری میباشد ،یکی از وظایف اصلی برای دولت تعیین نظام دستمزد بار
مبنای بهرهوری و ارزش افزوده ایجاد شده ب وسیل افراد است ،همچنین حمایت مناس و ب موقاع از
محصوالت کشاورزی و دامداری در جهت افزایش قدرت خرید روستاییان و جلوگیری از شاک گیاری
فعالیتهای مبتنی بر واسط گری (داللی) سیاستی مؤثر بارای جلاوگیری از مهااجرت نیاروی کاار از
مناطق روستایی ب مناطق شهری است.
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