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چکیده
نرخ مشارکت اقتصادی زنان و تحصیالت آنان ،بهعنوان بخشی از بحث سرمایه انسانی و آموزش نیروی
انسانی و تأثیری را که میتواند بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد ،قابل توجه پژوهشگران اقتصادی
قرار گرفته است .با توجه به اهمیت این موضوع ،تأثیر نرخ مشارکت اقتصادی و تحصیالت زنان بر رشد اقتصادی
کشورهای جنوب آسیا ،بررسی شده است .هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه بین نرخ مشارکت اقتصادی
و میزان تحصیالت زنان بر رشد اقتصادی  ۰کشور جنوب آسیا (افغانستان ،پاکستان ،هند ،مالدیو ،سریالنکا،
بوتان و نپال) طی سالهای  ۹۰۰۹ _ ۹۰9۰میباشد .برای رسیدن به هدف تحقیق ،از روش اثرات تصادفی
استفاده شده است .نتایج بدست آمده نشان میدهد که طی دورههای مورد بررسی ،نرخ مشارکت اقتصادی زنان
در کشورهای جنوب آسیا بر رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته است .ضریب این متغیر  -2.920470نشان میدهد
که با افزایش یک فیصدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان به میزان  ۹51۹فیصد رشد اقتصادی کاهش مییابد.
ضریب متغیر تقاطعی میزان تحصیالت زنان بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان مثبت و معنادار است بهطوریکه
ضریب این متغیر ( )2.153211نشان میدهد که با افزایش یک فیصدی در میزان تحصیالت زنان و تأثیر آن
بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان رشد اقتصادی به میزان  ۹590فیصد افزایش مییابد .در ادامه ،نرخ ارز با ضریب
( ،)1.802102تأثیر معنیدار بر رشد اقتصادی دارد که یک فیصد افزایش در نرخ ارز ،میتواند به میزان 95۹
درصد باعث افزایش رشد اقتصادی گردد؛ اما متغیرهای تورم و درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی تأثیرگذار
نمیباشند.
واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،نرخ مشارکت اقتصادی زنان ،تولید ناخالص داخلی
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مقدمه
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی محسوب میشود و در
راستای این هدف ،دولتها به دنبال عواملی هستند که باعث رشد و توسعه اقتصادی میشوند .یکی از
عوامل مهم و جدیدی که در مباحث رشد دیده میشود بحث سرمایه انسانی است .در اوایل دهه  2۰میالدی
با تالش شولتز و دنیسون سرمایه انسانی در کنار سایر عوامل تولید قرار گرفت و ازآنجاییکه نیمی از
جمعیت جهان را زنان تشکیل میدهد مشارکت اقتصادی زنان از همین منظر دارای اهمیت است.
از طرفی بخش وسیعی از ادبیات رشد اقتصادی به مسائل مرتبط به آموزش ،میپردازند .ارتقای
آموزش زنان و نقش آن در رشد اقتصادی را باید از همین دیدگاه مورد توجه قرار داد .یافتن رابطه بین نرخ
مشارکت اقتصادی زنان و تحصیالت آنان بر رشد اقتصادی میتواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران
اقتصادی برای بهبود وضعیت باشد و تالش ،برای رفع مشکالت و موانع اشتغال و تحصیالت زنان صورت
گیرد و راهکارهای عملی و کاربردی در بخش افزایش میزان تحصیالت و اشتغال روی دست گرفته شود.
این تحقیق در نوع خود منحصربهفرد است هرچند که نمونههایی از این تحقیق در بین بعضی از کشورها
صورت گرفته است که نتایج متفاوتی به دنبال داشته است ولی کشورهای انتخابشده در این تحقیق
کشورهایی هستند که این موضوع تا حال کار نشده است .کشورهای منتخب کشورهایی هستند که از لحاظ
اقتصادی و درآمدی تقریباً به هم نزدیک هستند و جزو کشورهای کمتر توسعهیافته هستند و از ویژگیهای
دیگر این انتخاب نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی این کشورها به همدیگر است که بر اساس نتایج بهدستآمده
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در این تحقیق میتوان نسخه یکسانی برای آنها تجویز نمود.
در این راستا ،این تحقیق به دنبال تأثیر نرخ مشارکت و تحصیالت آنان بر رشد اقتصادی در کشورهای
جنوب آسیا (افغانستان ،پاکستان ،هند ،مالدیو ،سریالنکا ،بوتان و نپال) ،طی سالهای  ۹۰۰۹-۹۰9۰است.
مبانی نظری
 .۱نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی از جمله شاخصهای کلیدی بازار کار در سطح جهان محسوب میشود و
میزان آن میتواند بیانگر جایگاه اقتصادی کشورها در سطح بینالمللی باشد و برای تدوین سیاستهای
اشتغال و برنامهریزیها میتوان از آن بهره گرفت .پایین بودن این نرخ ،دولتها را به چالش میکشد و بر
دولتمردان است تا پس از شناسایی دالیل آن ،در جهت مرتفع کردن آن اندیشیده و تالش کنند.
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نرخ مشارکت اقتصادی شاخصی از اندازهی نسبی عرضهی قابل دسترس کار را برای تولید کاالها و
خدمات تهیه میکند( .بنیهاشمی و محمدی )991۰ ،در مطالعه عواملی که اندازه و ترکیب منابع انسانی-
اقتصادی و ساخت طرح عرضهی کار برای آینده را نشان میدهد ،یک نقش مرکزی بازی میکند .این
نخستین شاخص کلیدی در میان بیست شاخص کلیدی بازار کار است که توسط سازمان جهانی کار ارائه
گردیده است .این اطالعات همچنین برای تدوین سیاستهای اشتغال استفاده میشود تا نیازهای آموزشی
را تعیین کنند و کار مؤثر مورد انتظار در جمعیت مردان و زنان را محاسبه کند و به تحلیل بازار کار ،وضعیت
بازار کار در آینده ،وضعیت بازنشستگی و خروج از بازار کار ،برنامهریزی برای انواع مشاغل و سایر موارد
کمک نماید .در واقع نرخ مشارکت اقتصادی شاخص و فاکتور کلیدی در تبیین شکل و ساختار نیروی کار
در کشورها و سیاستگذاری و برنامهریزی برای آیندهی بازار کار میباشد .این شاخص همچنین برای فهم
و درک بازار کار طبقات متفاوت جمعیتی استفاده میشود .بر اساس یک تئوری ،سطح و الگوی مشارکت
نیروی کار به فرصتهای اشتغال و تقاضای درآمد وابسته است که ممکن است از یک طبقهی افراد به
طبقات دیگر متفاوت باشد .مقایسه نرخهای مشارکت نیروی کار از اقتصادهای در مراحل متفاوت توسعه،
یک رابطهی  Uشکل را آشکار میکند؛ یعنی در کشورهای درحالتوسعه به علت پایین بودن سطح
تحصیالت زنان و میزان پایین بودن بهرهوری آنها ،افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان باعث کاهش
نرخ رشد اقتصادی میگردد ولی با افزایش میزان تحصیالت زنان و آموزش مهارتهای کاری ،بهرهوری
آنها نیز افزایش خواهد یافت که خود منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد گردید .در اقتصادهای
کمتر توسعهیافته ،رشد اقتصادی به توسعه و گسترش امکانات تحصیلی ،طوالنیتر شدن دوران تحصیل و
هر دو جنس بهویژه زنان گرایش دارند و برای سطوح باالتر توسعه گرایش دارد تا نرخهای مشارکت نیروی
مردان و زنان .از سوی دیگر در بیشتر بررسیهای وضعیت اقتصادی در سطح جهان در کنار نرخ بیکاری
به نرخ مشارکت اقتصادی نیز پرداخته میشود تا بتوان بهصورت اصولیتر و دقیقتری دربارهی شرایط
اقتصادی کشورها سخن گفت .تمامی موارد گفتهشده دال بر اهمیت بررسی نرخ مشارکت بازار کار دارد
(بنیهاشمی و محمدی.)991۰ ،
این شاخص در حقیقت ابزاری برای تحلیل جمعیت نیروی کار جامعه از زوایای مختلف است .به
طبع ،هرچه این نسبت یا نرخ بیشتر باشد ،به این مفهوم است که از کسانی که توانایی انجام کار را دارند
تعداد بیشتری توانستهاند کار پیدا کنند یا کماکان انگیزهای برای یافتن کار در سیستم اقتصادی دارند .پایین
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کار افزایش یابد ،مانند فرصتهای اشتغال برای رشد کامل و تقاضای یک درآمد باالتر برای هر دو جنس
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نوع فعالیتهای اقتصادی وابسته است و مجموعهای از این موارد با یکدیگر به نرخ مشارکت پایینتر برای

بررسی تأثیر نرخ مشارکت اقتصادی و تحصیالت زنان بر رشد اقتصادی /...صص 940 - 92۹

94۹

بودن این نرخ یا کاهش آن حاکی از قرار گرفتن یک اقتصاد در رکود بوده و نشان میدهد ،تعداد زیادی از
پتانسیلهای نیروی کار در حال ترک بازار کار و خارج شدن از چرخه اقتصادی کشور هستند( .مشیری،
)9914
نرخ مشارکت اقتصادی بهصورت نسبت جمعیت فعال در بازار کار( ،شاغالن و بیکاران) به تعداد
جمعیت در سن فعالیت تعریف میشود( .شاخصها و نماگرهای اقتصادی )991۰ ،که مطابق تعریف از رابطه
زیر محاسبه میشود.
نرخ مشارکت اقتصادی از رابطهی زیر به دست میآید:
 ] ͯ 9۰۰جمعیت در سن کار /جمعیت فعال (شاغل و بیکار)[ = نرخ مشارکت اقتصادی
در رابطه فوق:
جمعیت فعال :تمامی اعضای  90ساله و بیشتر خانوارها که در هفت روز گذشته شاغل یا بیکار (جویای
کار) بودهاند جمعیت فعال به شمار میروند.
جمعیت در سن کار :تمامی اعضای  90ساله و بیشتر خانوارها که شامل جمعیت فعال و غیر فعال
اقتصادی میشود.
نکته :جمعیت غیر فعال عبارت است از تمامی اعضای  90ساله و بیشتر خانوارها که در هفت روز
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گذشته شاغل و یا بیکار (جویای کار) نبودهاند ،بهعنوان جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب میشود.
با توجه به تعریف ارائهشده مشخص میشود که نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت
فعّال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیر فعّال را نهفته دارد ،وابسته است .محصالن ،خانهداران
و دارندگان درآمد بدون کار ،چنانچه شاغل یا بیکار نیز بودهاند ،فعال اقتصادی محسوب میشوند .نرخ
مشارکت نیروی کار به ما میگوید چه درصدی از جمعیت مشمول سن کاری ،از نظر اقتصادی فعال هستند،
یا سادهتر چه تعداد از افرادی که میتوانند کار کنند واقعاً کار میکنند یا حداقل به دنبال شغلی هستند .از
سوی دیگر ،نرخ بیکاری به ما میگوید چه درصدی از جمع نیروی کار ،هماکنون بیکار است ،اما بهصورت
فعاالنه به دنبال کار است (مشیری.)9914 
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 .۲نرخ مشارکت اقتصادی زنان

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی زنان از مسائل عصر جدید است .کوچک شدن خانواده ،افزایش سطح
دانش ،بهبود وضع بهداشت و گسترش مباحث آزادی و ارتقاء حقوق زنان ،زمینهساز این امر بوده است.
توسعه ،بهویژه در زمینة اقتصادی از چالشهای اساسی پیش روی اغلب جوامع است .توجه به وضعیت
اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار میتواند زمینة بهرهگیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و دستیابی
به توسعه را فراهم آورد .اشتغال زنان از جمله سیستمهای پیچیدۀ اقتصادی  -اجتماعی است که
سیاستگذاریهای به ظاهر مؤثر در جهت تقویت نرخ مشارکت زنان میتواند به علت اثرات جانبی یا
بازخوردهای بهوجود آمده از طرف سایر اجزای سیستم نتیجة کامالً معکوسی به بار آورد .بهعنوان مثال
سیاستهای حمایتی از زنان از قبیل افزایش مدت مرخصی زایمان میتواند به کاهش تمایل کارفرمایان
برای استخدام یا نگهداشتن نیروی کار زن منتهی شود .همچنین اثرات کوتاهمدت و بلندمدت سیاستها
میتواند کامالً معکوس باشد که در بسیاری از پژوهشها نادیده گرفته شده است (رجاییان و باقرپور.)۹۰90 ،
در جامعهای که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد ،رفاه اجتماعی
نیز بیشتر خواهد بود ،زیرا مشارکت زنان در بازار کار ،موجب کاهش نرخ باروری ،افزایش سطح تولید،
افزایش درآمد سرانه و درنتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه میشود .برعکس دسترسی محدود
و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که بهصورت بیکاری و کمکاری پدیدار میشود خود از
عمده ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر ،بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مد نظر قرار داد
گیرد .در چند سال گذشته ،مطالعات متعددی در مورد تجزیهوتحلیل موقعیت زنان در سطح منطقهای ،ملی،
شده است که سعی در آمادهسازی افکار عمومی ملتها ،سیاستگذاران و برنامه ریزان جهت حل مشکالت
مربوط به دستیابی زنان به اشتغال بیشتر را داشته است .ازآنجاییکه در بررسی عوامل مؤثر بر رشد و توسعه
اقتصادی _ اجتماعی کشورها ،توجه به منابع انسانی و تخصص مطرح است لذا از اشتغال زن و رابطه آن
با رشد و توسعه نیز ضروری است (علی زاده.)99۹1 5
نرخ مشارکت اقتصادی زنان بهصورت نسبت جمعیت فعال زنان در بازار کار( ،شاغالن و بیکاران) به
تعداد جمعیت در سن فعالیت زنان تعریف میشود؛ که مطابق تعریف از رابطه زیر محاسبه میشود.
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میزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعالیت زنان ،نگرشها و تمایالت زنان و نقش زنان در توسعه انجام
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نرخ مشارکت اقتصادی زنان از رابطهی زیر به دست میآید:
 ] ͯ 9۰۰جمعیت در سن کار (زنان)  /جمعیت فعال زنان (شاغل و بیکار)[ = نرخ مشارکت اقتصادی
زنان
مطابق به تعریف نرخ مشارکت اقتصادی زنان و نحوهی محاسبهی آن؛ جمعیت زنان شاغل ،جمعیت
زنان جویای کار و جمعیت زنان در سن کار بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان تأثیر میگذارند .از طرفی این
نرخ میتواند بر جمعیت زنان فعال غیراقتصادی و جمعیت زنان نیروی کار تأثیرگذار باشد .هرچه نرخ
مشارکت اقتصادی زنان بیشتر باشد .نرخ خالص ورود به جمعیت زنان نیروی کار بیشتر و نرخ خالص ورود
به زنان غیرفعال اقتصادی کمتر میشود (رجاییان و باقرپور.)۹۰90 ،
 .۳نظریات اقتصادی در زمینه اشتغال زنان
الف) نظریههای نئوکالسیک

به اعتقاد نئوکالسیکها مزد پرداختی به هر فرد ،با ارزش تولید نهایی او متناسب است و لذا
کارفرمایان تا جایی حاضر به استخدام کارگران هستند که بازده نهایی دریافتی حاصل از کار ،بیشتر یا
مساوی با مزدی باشد که پرداخت میکنند( .انکر و هین )99۰1 ،9در نظریههای نئوکالسیک ،برای تشریح
تفاوتهای جنسیتی و دالیل محدودیت فرصتهای اشتغال و درآمد حاصل از کار زنان ،بر متغیرهایی نظیر
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مسئولیتهای خانوادگی ،نیروی جسمانی ،آموزش عمومی ،آموزش فنی ،ساعات کار ،غیبت از کار و
جابهجایی در کار که در میزان بهرهوری و عرضهی کار تأثیر میگذارند ،تأکید میشود و همچنین
نئوکالسیکها به این باورند که درآمد زنها بهاینعلت کمتر از مردهاست که زنان از سرمایه انسانی کمتری
که عمدتاً آموزش و پرورش است ،بهرهمند میشوند و به همین دلیل بهرهوری کار پایینتری هم دارند.
نتایج بررسیها در کشورهای صنعتی نشان میدهد که بخشی از تفاوت مزد زن و مرد را میتوان بهحساب
تفاوت سرمایههای انسانی آنان گذاشت ،اما بخش قابلتوجهی از فاصله دستمزدها را هم نمیتوان با چنین
تفاوتهایی تبیین کرد (نوروزی.)99۹9 ،
همچنین نئوکالسیکها معتقدند که تراکم زنان در برخی از مشاغل خاص باعث شده مزد زنان در
این مشاغل کاهش یابد .در واقع آنها با در نظر گرفتن اصل عرضه و تقاضا معتقد بودند چون تقاضای
زنان برای اشتغال فقط در چند شغل خاص متمرکز شده ،درنتیجه عرضه کاال ،شغل بهصورت ارزانتر باشد.
1- Anker & Hean
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اگر تعداد متقاضیان زن در این مشاغل کاهش مییافت طبیعتاً دستمزد آنها نیز باال میرفت .با توجه به
اینکه اغلب این مشاغل یدی و غیر تخصصی هستند ،نئوکالسیکها به آموزش زنان معتقدند (باقری،
.)99۹9
بر اساس این نظریه توسعة تحصیالت و آموزشهای فنی و حرفهای و افزایش سطح مهارتهای
زنان در چارچوب سیاستهای اشتغال در بهبود وضعیت زنان و کاهش فاصلة آنها با مردان در بازار کار و
بهخصوص در زمینة مزد و کسب درآمد تأثیر مهمی خواهد داشت (انکر و هین .)99۰1 ،از عمدهترین
انتقادات وارد بر نظریه دربارۀ این پیشفرض آن است که فرصتهای شغلی را برای زنان و مردان
شرکتکننده در بازار کار یکسان میداند ،درحالیکه واقعیت اینگونه نیست و تأکید بر بازده نهایی در
موقعیتی که تمامی امکانات و شرایط برای هر دو جنس یکسان نیست ،چندان موجه به نظر نمیرسد.
ب) نظریه تجزیه شدن بازار کار

به نظر انکر و هین نظریههای تجزیه شدن بازار کار را میتوان پاالیش نظریههای نئوکالسیکی
منظور کرد .از عمدهترین نظریههای مرتبط با تجزیه شدن بازار کار ،نظریة بازار کار دوگانه است .به اعتقاد
گروهی از نظریهپردازان ما باید بین دو گروه از مشاغل تفاوت قائل شویم .یک گروه مشاغلی هستند که از
وضعیت خوبی بهرهمند هستند .ویژگی این گروه داشتن دستمزدهای باال ،امنیت شغلی ،فرصت پیشرفت
و ترقی در آینده ،مرخصیهای ساالنة مرتب و امکان بازخرید خدمت است .گروه دوم مشاغلی است که
دارای دستمزدهای پایین ،امنیت شغلی کمتر ،امکان پیشرفت محدود و امثال آن هستند (انکر و هین،
در مشاغل بخش اول ،ثبات کارگر در کار برای کارفرما اهمیت دارد و جابهجایی بیشتری که در زنان
اگر کیفیت نیروی انسانی قبل از ورود به شغل برابر باشد ،احتمال به کار گماردن مردها در مشاغل بخش
اول که امکان پیشرفت بعدی در آنها از لحاظ مزد و آموزش حرفهای و ترفیع زیادتر است ،بیشتر از
زنهاست .این نظریه میتواند تبعیض جنسیتی شغلی عمودی را نیز بهخوبی تبیین کند؛ یعنی در یک شغل
مشابه ،مردان از موقعیت باالتری نسبت به زنان بهرهمند میگردند.
برخی وجود بازار کار نسبتاً جداگانه برای مردان و زنان را عامل تعیینکنندهی مهمی در میزان مزد
کمتر زنان دانستهاند .ازآنجاکه انتخابهای شغلی زنان محدود و تعداد متقاضیان مشاغل زنانه زیاد است،
این مشاغل را میتوان «پرتراکم» خواند .بنابر الگوی مشاغل پر تراکم سطح مزد برای مشاغل زنانه زیاد
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مشاهده میشود .به این معناست که احتمال جذب آنها به مشاغل بخش دوم زیادتر است .ازاینرو ،حتی
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است ،این مشاغل را میتوان «پرتراکم» خواند .بنابر الگوی مشاغل پرتراکم ،سطح مزد برای مشاغل خاص
زنان پایینتر است زیرا آنان باید برای کسب مشاغل معدودی که بهطور ساختگی محدود شده و بخش
پرتراکم بازار کار را تشکیل میدهد ،با یکدیگر رقابت کنند.
همچنین زنان برای به دست آوردن تعداد زیادی از مشاغلی که «مردانه» شناختهشده با مردان رقابت
نمیکنند و این امر خود در باال نگهداشته شدن مزدهای این مشاغل مؤثر است .نظریه بازار کار دوگانه به
تبیین چگونگی توزیع مشاغل بین زنان و مردان کمک میکند ،اما چگونگی جداسازی بر مبنای جنسیت
را در درون بخشهای اول و دوم روشن نمیسازد .برخی از مشاغل مردان و نیز برخی از مشاغل زنان ،نظیر
مهندسی و پرستاری ،نیاز به دوره آموزشی طوالنی دارند .بعضی از مشاغل زنانه نظیر مدیریت امور دفتری
نیز نیازمند گذراندن آموزشهای خاص در موسسه است .درعینحال بعضی از مشاغل مردانه نظیر سرایداری
یا رانندگی مهارتهای نسبتاً کمتری الزم دارند و ثبات شغل در آنها عامل مهمی محسوب نمیشود
(نوروزی.)99۹9 ،
طرفداران این تئوری برخالف نئوکالسیکها معتقدند ،نمیتوان با آموزش متزاید زنان ،موجب کاهش
نابرابری جنسیتی در بازار کار شد .شواهد این گروه از نظریهپردازان شرایط عینی زنان در آمریکای التین
و ردهبندی مشاغل زنانه برحسب واقعیتهای موجود ،از رتبهبندیهای ناعادالنه است که زمینهساز حضور
کمّی زنان در بازار کار گشته ،امّا کمیت اشتغال آنان را متحول نکرده است (زعفرانچی.)99۹۹ ،
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ج) نظریههای جامعهشناختی

نظریة نوسازی :به نظر طرفداران این دیدگاه رشد تکنولوژی که ناشی از افزایش روند صنعتی شدن
است ،باعث تغییر ساختار شغلی ،فرصتهای تحصیلی و ترکیب خانواده در اقتصاد پولی میشود .اقتصاد
جدید مالزم با صنعتی شدن موجب ایجاد صنایع خدماتی و رشد مشاغل طبقة متوسط شده که اشتغال زنان
از ویژگیهای آن است .تحول ساختار اقتصادی همزمان با ارتقاء فرصتهای تحصیلی ،کاهش باروری و
کارکردهای تحولیافته خانواده از یک واحد تولیدکننده به یک واحد مصرفکننده ،تقاضاهای بیشتر برای
کارگران را موجب شده است (مقدم.)991۰ ،
د) نظریههای جنسیتی

آنچه نظریههای فمینیستی بهعنوان نکتة اصلی مطرح میکنند ،این است که موقعیت زنان در بازار
کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی است که در آن زنان تابع
مردان هستند (انکر و هین .)99۰1 ،یک موضوع کلیدی در این نظریات ،اختصاص کار خانگی بهخصوص
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مراقبت کودک به زنها است .این نظریهها تأکید میکنند که گرایش به «مشاغل زنانه» برای این است
که انعکاسی از نقش خانگی زنان (نظیر آموزگاری ،پرستاری ،نظافت ،پذیرایی) است و درست همانطور
که در بیشتر جوامع کار خانگی زنها کم ارزشتر شده است ،این مشاغل و مهارتها نیز کمارزش هستند.
این دیدگاه به مشارکت مساوی مردان و زنان در درجات کامل زندگی اجتماعی و خصوصی توجه کرده و
معتقد است که فعالیتها و فرصتها باید بهطور آزاد بین نقشهای ابزاری و بیانی برای هر دو آنها باشد
(مصفا.)99۰0 ،
همچنین وجود خصوصیاتی در زنان همچون بیرغبتی به نظارت بر دیگران ،نیروی جسمانی کمتر،
توانایی کمتر در علوم و ریاضی ،تمایل کمتر به سفر و بیرغبتی نسبت به کارهای مخاطرهآمیز و استفاده
از نیروی جسمانی به مردانه شدن مشاغلی از قبیل مدیر ،ناظر ،مأمور اجرایی دولت ،مأمور حقوقی ،کارگر
ساختمان و معدن ،معمار ،فیزیکدان ،ریاضیدان ،مهندس و افسر پلیس منجر میشود .با توجه به اینکه روز
به روز از اهمیت و تعداد مشاغل نیازمند نیروی جسمانی کاسته میشود و با توجه به افزایش روزافزون
قابلیت و توانایی زنان در علوم ریاضی ،عالقه برخی از زنان به شرکت در عملیات مخاطرهآمیز ،از اعتبار
دالیل توجیه مردانه بودن مشاغل میکاهد .ولی بااینوجود خصوصیاتی نظیر دستورپذیری بیشتر ،شکایت
کمتر از کار ،عالقه بیشتر به کارهای تکراری ،نیاز کمتر به درآمد ،تمایل به انجام کار در محیط منزل در
زنان ،منجر به اختصاص کارهای با درآمد کمتر و مهارت پایینتر و تأمین اجتماعی و پیشرفت کمتر به آنان
میشود (نوروزی.)99۹9 ،

به اعتقاد مارکسیستها سازمانهای اقتصادی و عملکرد اقتصادی در نظام سرمایهداری شکلدهندۀ
میدهد .مارکس و انگلس اعتقاد دارند که استقالل سیاسی بهتنهایی نمیتواند پایهای برای مساوات کامل
جنسی باشد .لذا آنها به مشارکت زنان در نیروی کار توجه میکنند .مارکسیسم از جمعگرایی بهعنوان
یک راهحل برای مشکل تنشهای زنان در جامعه امتناع کرده و میخواهد توسعة سیاسی و اقتصادی به
زنان با عوض شدن نظام کلی جامعه همراه باشد و وضعیت زنان را تابع یک تغییر مهمتر در جامعه میدانند
(مصفا.)99۰0 ،
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 .7رابطه بین مشارکت اقتصادی زنان و تحصیالت آنان بر رشد اقتصادی

در جامعهای که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد ،رفاه اجتماعی
نیز بیشتر خواهد بود ،زیرا مشارکت زنان در بازار کار ،موجب کاهش نرخ باروری ،افزایش سطح تولید،
افزایش درآمد سرانه و درنتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه میشود .برعکس ،دسترسی محدود
و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد ،خود از عمدهترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر ،بیکاری و
نابرابری باید هر دو جنس را مد نظر قرار داد .باید شناخت جایگاه و نقش زنان در رشد و توسعه در کانون
توجه برنامهریزان رشد و توسعه قرار گیرد .ازآنجاییکه در بررسی عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی
کشورها ،توجه به منابع انسانی و تخصّص مطرح است لذا اشتغال زنان و رابطه آن با رشد اقتصادی نیز،
ضروری است (علی زاده.)99۹1 ،
بین رشد و سرمایه انسانی از دو دیدگاه رابطه وجود دارد .لوکاس ،9انباشت سرمایه انسانی را بهعنوان
منبع رشد با ثبات یاد کرده است .او بین دو منبع آموزش و یادگیری از طریق انجام کار ،تمایز قائل است.
چون رشد از انباشت سرمایه انسانی در الگوها به وجود میآید بنابراین اختالف در نرخهای رشد بین کشورها،
اساساً به تفاوت در نرخهای انباشت سرمایه انسانی در طی زمان در این کشورها نسبت داده شده است .به
نظر نلسون و فلپس ،)9112( ۹رشد ناشی از موجودی سرمایه انسانی است .رشد و توانایی یک کشور در
نوآوری سبب نزدیک شدن آن به کشورهای مترقی میگردد؛ بنابراین تغییر در نرخهای رشد بین کشورها
ناشی از تغییر در موجودی سرمایه انسانی و بهتبع آن تغییر در توانایی آنها در ایجاد رشد فناوری میباشد.
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بهطوری کلی ،الگوهای رشد درونزا بیانگر نقش اساسی دانش و سرمایه انسانی در رشد است که از جمله
مهمترین عوامل تعیینکنندهی رشد اقتصادی در طول زمان میباشد (هوشمند و دیگران.)99۹۰ ،
رابطه آموزش و تمایل به کار کردن زنان بهطور قاطع بستگی به امکانات و تسهیالت آموزشی و
تربیت حرفهای دارد که در اختیار مردان و زنان گذارده میشود .دیگر اینکه با فراهم کردن امکانات آموزشی
و تربیت حرفهای میتوان انتظار داشت که مشارکت زنان در زندگی اقتصادی بیشتر شود و رابطه مثبتی
بین سطح آموزش و فعالیت اقتصادی زنان برقرار گردد .هراندازه آموزش و تربیت حرفهای برای زنان
امکانپذیرتر باشد ،به همان اندازه موانع و مشکالت برای بدست آوردن مشاغل سطح باالتر با حقوق و
مزایای بهتر رو به کاهش میگذارد.

1- Lucas
2- Nelson & Philips
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پیشینه تحقیق
در خصوص « بررسی رابطه بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و تحصیالت آنان و رشد اقتصادی»
مطالعاتی انجامگرفته است که قرار زیر است:
آچنا 9و همکاران ( )۹۰9۹در تحقیقی به بررسی نرخ مشارکت اقتصادی زنان و اطالعات_ ارتباطات
تکنالوژی پرداخته است .در این تحقیق بیان شده است که چگونه پیشرفت در معلومات و تکنالوژی ارتباطات
بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان تأثیر میگذارد .در این تحقیق دیتاهای  4۹کشور آفریقایی در طی دوره
زمانی  911۰ _۹۰94مورد استفاده قرار گرفته است و از روش  ،olsمدل  fixed effectاستفاده شده است
که نتایج ،رابطه مثبت ،بین «رشد ارتباطات_ تکنالوژی» و «رشد اقتصادی» را تأیید میکند.
کوماری )۹۰9۹( ۹در تحقیقی به بررسی رابطه ،بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و رشد اقتصادی،
اختالف جنسیتی در مشارکت نیروی کار و تعیین فکتورهایی که تعیینکنندهی مشارکت نیروی کار زنان
در بازار کار است ،پرداخته است .نتایج آزمون ،رابطهی  Uشکل بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و رشد
اقتصادی را تأیید میکند.
پرادهان 9و همکاران ( )۹۰90در پژوهشی به بررسی وجود یا عدم وجود رابطه غیر خطی بین نرخ
مشارکت اقتصادی زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی در کشور هندوستان پرداخته است .در این تحقیق
از دادههای مربوط به  9924خانوار روستایی و  941۹خانوار شهری در سال  ۹۰۰9استفاده شده است و
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش پنل دتا استفاده شد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه
غیرخطی و  Uشکل بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی ،در کشور هندوستان وجود

در  92۹کشور منتخب ،طی دوره زمانی  911۰ _۹۰9۹پرداختند .در این تحقیق ،کشورها به چهار گروه؛
کشورهایی با درآمد پایین ،با درآمد متوسط رو به پایین ،با درآمد متوسط رو به باال و کشورهایی با درآمد
باال تقسیمبندی شدند .دادههای استفادهشده در این تحقیق از طریق روشهای پنل تجزیهوتحلیل شد.
نتایج نشان داد که  uشکل بودن رابطه بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهایی
با درآمد باال و متوسط صادق است ولی در مورد کشورهایی با درآمد پایین این رابطه تأیید نشد.
1- Uchenna
2- Kumari
3- Pradhan
4- Kaur & Lechman
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وئرم )۹۰90( 9در پژوهشی به بررسی رابطه بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و توسعه اقتصادی
پرداخته است .در این تحقیق از دادههای  9۰۹کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا در طی دوره زمانی
 911۰ _ ۹۰9۹استفاده شده است و از روش پنل در تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است و نتایج ،یک
رابطه  Uشکل را بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و توسعه اقتصادی تأیید میکند.
تسانی ۹و همکاران ( )۹۰99در تحقیقی به بررسی رابطه بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و رشد
اقتصادی کشورهای مدیترانهای طی سالهای  912۰ _۹۰۰۹پرداختند .در این تحقیق از یک روش دو
مرحلهای ،برآورد اقتصادسنجی و مدل تعادل عمومی استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که یک رابطه
غیرخطی و  Uشکل بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و رشد اقتصادی وجود دارد.
فاطمیا )۹۰9۰( 9در تحقیقی به بررسی تأثیر آموزش بر رشد اقتصادی در طی سالهای 91۹۰_۹۰۰2
در کشور پاکستان پرداخته است .نتایج ،نشان میدهد که آموزش زنان و مردان در کنار دیگر متغیرهای
مدل ،همچون سهم زنان از مشارکت نیروی کار ،تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد .همچنین
نتایج نشان میدهد که تأثیر آموزش مردان نسبت به تأثیر آموزش زنان بیشتر بوده است.
فاطیما و سلطانا )۹۰۰1( 4در پاکستان به بررسی رابطه ،بین مشارکت اقتصادی زنان و توسعه اقتصادی
پرداخته است .روشی که در این تحقیق استفاده شده است مدل پولینگ است .نتایج نشان میدهد که بین
مشارکت اقتصادی زنان و توسعه اقتصادی یک رابطه  Uشکل وجود دارد.
کوتیس )911۰( 0در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در یونان پرداخته
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است .در این تحقیق به عواملی چون درصد بیکاری ،درصد شاغالن بخش کشاورزی ،درصد شهرنشینی،
درصد رشد جمعیت ،سطح آموزش و وضعیت تأهل ،توجه کرده است که رشد جمعیت تأثیری منفی بر نرخ
مشارکت اقتصادی زنان دارد.
احمد اسد زاده و همکاران ( )9912در پژوهشی به بررسی نقش اشتغال و تحصیالت زنان بر رشد
اقتصادی ایران پرداختند .برای دستیابی به این هدف ،ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران
طی دورهی  99۹۰ _ 9919با تأکید بر نقش اشتغال و تحصیالت زنان بررسی شده است که از روش
الگوریتم جستوجوی گرانشی و الگوریتم بهینهسازی کرم شبتاب استفاده شده است؛ و نتایج یک رابطهی

1- Virum
2- Tesani
3- Fatima
4- Fatima & Sultana
5- Cutis
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مثبت و معنادار را بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و میزان تحصیالت آنان و رشد اقتصادی تأیید کرده
است.
عبداللهی فر ( )9910در تحقیقی به بررسی رابطهی نرخ مشارکت نیروی کار زنان و رشد اقتصادی
در کشورهای اکو پرداخته که از روش پنل دتا استفاده شده است و بر اساس نتایج ،رابطه  Uشکل بین نرخ
مشارکت نیروی کار زنان و رشد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است .نرخ باروری و نرخ بیکاری تأثیر
منفی و معنادار و نرخ جمعیت شهرنشینی تأثیر مستقیم و معنادار بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در
کشورهای اکو دارد.
دیزجی و بدری ( )9910در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان با تأکید بر استفاده از
 ICTبر  ۹۰کشور منتخب  OECDدر طی دوره زمانی  ۹۰۰۰ _ ۹۰94با استفاده از دادههای تابلویی
میپردازد و نتایج نشان میدهد که  ICTاثر مثبت و معنیداری بر اشتغال زنان دارد.
آرمن و همکاران ( )9914در تحقیقی به بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( ،بر نرخ
مشارکت زنان در نیروی کار پرداخته است .دادههای مورد نیاز برای مجموعهای منتخب از کشورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه در طی دوره زمانی  ۹۰۰0 _۹۰9۹جمعآوری شده است و نتایج ،رابطه مثبت و
معناداری را بین  ICTو نرخ مشارکت اقتصادی زنان یافته است.
رجائیان و باقرپور ( )9914در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان ،پرداخته
است که از روش پویاییشناسی بهره گرفته شده است .این مدل دیدگاهی جامع و سیستمی به موضوع
اشتغال زنان برای سیاستگذاران و پژوهشگران این عرصه را فراهم میآورد.

 911۰استفاده شده است که مهمترین نتایج آن بر نتایج مثبت و معنادار آموزش بر نرخ مشارکت زنان و اثر
منفی بیکاری بر این نرخ اشاره دارد .نتایج ،رابطه  Uشکل بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و رشد اقتصادی
را تأیید میکند.
زندی و همکاران ( )9919در مطالعهای به بررسی اثر رشد اقتصادی بر شاخص مشارکت زنان برای
کشورهای منتخب آسیا با گروههای درآمدی متفاوت در طی دوره زمانی  9119 -۹۰۰0پرداختهاند .در این
تحقیق از روش حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است .نتایج تحقیق رابطه  Uشکل بین رشد
اقتصادی و شاخص مشارکت زنان را تأیید میکند.
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زنان در کشورهای درحالتوسعهی گروه هشت پرداخته است .از دادههای پنل برای دوره زمانی _۹۰9۰
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میال علمی و روستایی شلمانی ( )991۹در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی
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صادقی و عمادزاده ( )99۹9در تحقیقی برای شناخت عوامل مؤثر در اشتغال زنان از الگوی
اقتصادسنجی استفاده کرده است متغیرهای سهم زنان در نیروی کار ،میزان موالید ،درصد دختران ثبتنام
کرده در مدارس آموزش متوسطه از کل ثبتنامها ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،سهم زنان شاغل دارای
آموزش عالی در نیروی کار زنان و نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی بررسیشدهاند؛ که نتایج
نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی و حجم سرمایهگذاری باعث افزایش سهم زنان در بازار کار میشود.
مدل تحقیق
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و میزان تحصیالت آنان بر رشد
اقتصادی کشورهای جنوب آسیا در سالهای ( ) ۹۰۰0 _۹۰9۰میباشد ،لذا با استفاده از دادههای پنلی به
بررسی موضوع میپردازیم.
تحقیق حاضر بر اساس مدل رشد سولو طرحریزی و برنامهریزی گردیده است و با استفاده از تابع
تولید کاب داگالس که قرار زیر است ،مدل خویش را چنین تعریف میکنیم:
)(1

<1

0<𝛼<1 .

𝛼𝐿 𝛽𝐾𝐴 = )𝐾 𝑌(𝐿.

در معادله ( Y ،)9تولید L ،نیروی کار A ،ضریب ثابت (تغییر تکنالوژی) 𝛼 ،و 𝛽 نیز کششهای
تولیدی نیروی کار و سرمایه میباشد ،.الگوی ما به شکل زیر میباشد:
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)(2

)GDP = f(INF. E𝑋R. OP. NM. NM ∗ ED

متغیرهای استفادهشده در این مدل ،به ترتیب شامل متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (،)GDP
متغیر وابسته مدل ،نرخ تورم ( ،)INFدرجه باز بودن تجاری ( )OPکه از مجموع صادرات و واردات بر تولید
ناخالص داخلی بدست میآید ،نرخ ارز اسمی ( ،)EXRنرخ مشارکت اقتصادی زنان در جمعیت پانزده ساله
و بیشتر ( )NMو متغیر تعداد دانشآموزان دختر دوره متوسطه ) (EDکه بهصورت تقاطعی با متغیر نرخ
مشارکت اقتصادی زنان در مدل آمده است ) (NM*EDکه نشاندهندهی اهمیت و تأثیرگذاری سطح
تحصیالت زنان بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان است ،بهمنزله متغیرهای مستقل مدل در نظر گرفته شده
است.
نکته :متغیر تقاطعی برای سنجش نرخ مشارکت زنان تحصیلکرده در مدل استفاده شده است.
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با استفاده از رابطه ( )9الگوی مورد استفاده در تحقیق به این صورت میباشد:
)(3

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝐴0 (𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 )𝛼1 (𝐸𝑋𝑅𝑖𝑡 )𝛼2 (𝑂𝑃𝑖𝑡 )𝛼3 (𝑁𝑀𝑖𝑡 )𝛼4 (𝑁𝑀𝑖𝑡 ∗ 𝐸𝐷𝑖𝑡 )𝛼5

یکی از راههای از بین بردن خودهمبستگی در مدل ،تبدیل متغیرها بهصورت لگاریتمی میباشد و
همچنان درصورتیکه متغیرها را به شکل لگاریتمی تبدیل نماییم ،ضرایب متغیرها بیانگر کشش آن متغیر
وابسته به متغیر مستقل میباشد .لذا معادله ( )9را به شکل لوگاریتمی در میآوریم:
) 𝑡𝑖𝑀𝑁𝑛𝐿( 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛼1 (𝐿𝑛𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 ) + 𝛼2 (𝐿𝑛𝐸𝑋𝑅𝑖𝑡 ) + 𝛼3 (𝐿𝑛𝑂𝑃𝑖𝑡 ) + 𝛼4
𝑡𝑖𝜀 + 𝛼5 (𝐿𝑛𝑁𝑀𝑖𝑡 ∗ 𝐸𝐷𝑖𝑡 ) +
)(4

در معادله فوق:
𝑃𝐷𝐺 :تولید ناخالص داخلی
𝐹𝑁𝐼 :تورم
𝑃𝑂 :درجه باز بودن تجاری
𝑅𝑋𝐸  :نرخ ارز اسمی
𝑀𝑁 :نرخ مشارکت اقتصادی زنان
𝐷𝐸 ∗ 𝑀𝑁 :متغیر تقاطعی اهمیت تحصیالت زنان در فعالیتهای اقتصادی.
𝑛𝐿 :لگاریتم طبیعی
در معادله ( i ،)4نشاندهنده  iامین واحد مقطعی و  tنشاندهنده  tامین دوره زمانی میباشد.

بررسی ایستایی متغیرهای تحقیق یکی از مهمترین موضوعات قبل از تخمین مدل میباشد ،چون
درصورتیکه متغیرها مانا نباشند امکان بروز رگرسیون ساختگی وجود دارد بنابراین قبل از هر چیزی در
مدل دادههای ترکیبی الزم است ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم جهت حذف
اثرات روند تصادفی از دادهها اقدام گردد .با توجه به آزمون مانایی در مدلهای پنل چنانچه احتمال
بهدستآمده کمتر از  %0باشند ،متغیر مورد نظر مانا هستند ،یعنی چنانچه به متغیرهای مورد نظر شوک
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بررسی ایستایی متغیرها
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𝜀 :جز اخالل
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بیرونی وارد شود بعد از گذر زمان مجدداً به حالت اولیه خود برمیگردند .جدول زیر نشاندهنده نتایج آزمون
مانایی متغیرها هستند که بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو تهیه و تنظیم شده است.
جدول :9نتایج آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق

آماره آزمون

معنیداری

وضعیت

LNGDP

-4.85002

0.0000

LNNM

-1.01903

0.1541

LNNM

-1.83571

0.0332

LNNM*ED

-1.24667

0.1063

LNNM*ED

-2.08154

0.0187

LNOP

-1.22618

0.1101

LNOP

-2.56262

0.0052

LNINF

-1.68319

0.0462

LNEXR

0.32771

0.6284

LNEXR

-2.73367

0.0031

در سطح مانا است
در سطح مانا نیست
با تفاضلگیری مانا میشود
در سطح مانا نیست
با تفاضل گیری مانا میشود
در سطح مانا نیست
با تفاضلگیری مانا میشود
در سطح مانا است
در سطح مانا نیست
با تفاضلگیری مانا میشود

منبع :یافتههای تحقیق

در آزمونهایی که جهت بررسی ایستایی متغیرها استفاده شده است .فرضیه عدم بیانگر غیر ایستایی
متغیرها میباشد .همانطوری که در جدول دیده میشود :متغیر تولید ناخالص داخلی ،درجه باز بودن
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اقتصادی و متغیر تقاطعی میزان تحصیالت زنان بر نرخ رشد در سطح مانا و متغیر تورم ،متغیر تغییرات نرخ
ارز و متغیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان با تفاضلگیری قابل مانا شدن است.
برآورد مدل هم انباشتگی کائو
برای برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد استفاده در مدل از هم انباشتگی کائو استفاده میشود.
بهطوریکه اگر فرضیه  H0مبنی بر نبود هم انباشتگی بین دادهها تأیید شود ،میتوانیم متغیرها را با
تفاضلگیری وارد مدل نماییم .اما درصورتیکه  H0رد شود ،بین متغیرها هم انباشتگی وجود دارد و باید
متغیرها را در سطح و بدون تفاضلگیری وارد مدل نماییم.
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جدول  :۹جدول آزمون هم انباشتگی کائو
آزمون هم انباشتگی
آماره

احتمال

-2.277641

0.0114

منبع :یافتههای تحقیق

همانگونه که از نتایج جدول قابلمشاهده است ازآنجاییکه احتمال آزمون کمتر از  0فیصد شده
است بنابراین فرضیه صفر یا عدم رد میشود ،بنابراین مدل دارای همانباشتگی است؛ یعنی اینکه متغیرها
دارای روابط بلندمدت هستند و نیازی به تفاضلگیری دادهها وجود ندارد و دادهها بدون تفاضلگیری و در
سطح ،جهت تخمین وارد مدل میشوند.
نتایج آزمون قابلیت تلفیق شدن (آزمون اف-لیمر)۱
ازآنجاکه در رهیافت تابلویی با تعدادی مقاطع در یک دوره زمانی خاص روبهرو هستیم ،آنچه بهعنوان
یک سؤال مهم مطرح میگردد این است که آیا ضرایب اثرگذاری متغیرهای توضیحی در بین مقاطع
یکسان است؟ یعنی دادهها تلفیقپذیرند یا اینکه مقطع به مقطع تغییر میکنند و باید جداگانه برآورد گردند.
در برآورد مدل پنل اگر عرض از مبدأ برای کلیه مقاطع یکسان باشد مدل قابل برآورد ،پولینگ و اگر عرض
از مبدأ برای تمام مقاطع یکسان نباشد مدل قابل برآورد پنل است .از آزمون اف -لیمر برای تعیین مدل
مناسب (پولینگ و پنل) برای برآورد الگوی تحقیق استفاده میکنیم .بر اساس آزمون اف-لیمر چنانچه
مورد بررسی پول دیتا هستند.

نوع آزمون

آماره آزمون

سطح معنیداری

اف-لیمر

13314.147086

0.0000

نتیجه آزمون
مدل پنل

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به اینکه آماره  Fبهدستآمده برای مدل مورد نظر 13314.147086و سطح معنیداری آن
کمتر از  %0است ،لذا فرضیه مبنی بر پنل بودن مدل تأیید میشود.

1- F-Limer Test

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

جدول  :9نتایج آزمون اف-لیمر

سال  ،۰شماره  92و  ،9۰بهار و تابستان 9911

سطح معنیداری کوچکتر از  %0باشد دادههای مورد بررسی پنل دیتا هستند ،اگر بزرگتر از  %0باشد دادههای
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آزمون

هاسمن۱

یکی از مهمترین آزمونها در دادههای پنل آزمون هاسمن میباشد که این آزمون به ما کمک میکند
تا میان مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی یکی را انتخاب کنیم .فرضیه صفر در این مدل بیانگر مناسب
بودن مدل اثرات تصادفی میباشد.
در مدل اثرات تصادفی فرض اساسی استقالل 𝑖𝜇 ها از 𝑡𝑖𝑋 برقرار است .اما؛ مدل اثرات ثابت این
فرض دیگر برقرار نیست ،زیرا میدانیم 𝑖𝜇 ها با 𝑡𝑖𝑋 ها همبستهاند ،بر این اساس هاسمن آزمونی را برای
انتخاب میان این دو مدل ارائه میدهد ،فرضیه صفر برقراری استقالل بین 𝑖𝜇 ها از 𝑡𝑖𝑋 است و فرض
مقابل همبستگی بین این دو جزء است.
آماره آزمون هاسمن دارای توزیع  𝜒 2با درجه آزادی (Kتعداد متغیرهای توضیحی) است و بهصورت
زیر تعریف میشود:
̃𝑞 ̃ (𝑞̃)−1
𝑟𝑎𝑉 ̃́𝑞 = H

)(5

که در آن:
)(6

)𝑆𝐿𝐺(𝐸𝑅̃𝐵 𝑞̃ = 𝐵̃𝐹𝐸 −

بهطوریکه 𝐸𝐹̃𝐵 معرف تخمین زنندههای روش اثرات ثابت و )𝑆𝐿𝐺(𝐸𝑅̃𝐵 نشاندهنده تخمین
زنندههای روش اثرات تصادفی است .این آزمون در حقیقت آزمون فرضیه ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی
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متغیرهای توضیحی است که طبق آن تخمینهای حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSتحت فرضیه

H0

سازگار و تحت فرضیه  H1ناسازگار است ،از طرف دیگر تخمینهای اثرات ثابت تحت هر دو فرضیه
 H1و  H0سازگار هستند .در واقع میتوان گفت تخمین زننده های اثرات ثابت تحت هر دو فرضیه سازگار
اما تنها تحت فرض  H1کارا هستند .بنابرای؛ درصورتی که فرضیه  H0قابل رد کردن نباشد ،روش اثرات
تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده میشود و بهعنوان روش مناسبتر و کاراتر انتخاب میشود ،در غیر
این صورت روش اثرات ثابت کاراتر است .آماره آزمون هاسمن دارای توزیع  𝜒 2با درجه آزادی ( Kتعداد
متغیرهای توضیحی) است و فرضیه صفر و مقابل آن بهصورت زیر تعریف میشود:
اثرات تصادفیH0 : 𝜎𝜇2 = 0
اثرات ثابتH1 : 𝜎𝜇2 ≠ 0

1- Hausman Test
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اگر مقدار آماره  𝜒 2بهدستآمده از مقدار  𝜒 2با درجه آزادی  Kبیشتر باشد فرض  H0یعنی اثرات
ثابت تصادفی رد میشود و فرض اثرات ثابت پذیرفته میشود.
نتایج آزمون هاسمن در جدول  4در پایین آورده شده است.
جدول  :4نتایج آزمون هاسمن
نوع آزمون
هاسمن
منبع :یافتههای تحقیق

آماره آزمون

سطح معنیداری

1.275455

0.9374

نتیجه آزمون
روش اثرات تصادفی

بر اساس نتایج جدول فوق فرضیه عدم مبتنی بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی رد نمیگردد،
بنابراین مدل اثرات تصادفی جهت تخمین مناسب باشد.
تخمین نهایی دادههای تحقیق
بر اساس آزمونهای انجامشده ،برآورد الگو با استفاده از روش اثرات تصادفی انجام شده است؛ که
در جدول زیر ارائهشده است:
جدول  :0برآورد الگو طی دوره زمانی ۹۰۰۹-۹۰9۰

R2
Adjusted R2
F-statistic
)Prob(F-statistic
Durbin-Watson

0.703031
0.687235
44.50632
0.000000
0.000616

در جدول فو ق نتایج اثرات تغییرات متغیرهای نرخ مشارکت اقتصادی زنان ،نرخ تورم ،تغییرات نرخ
ارز ،درجه باز بودن تجاری و متغیر تقاطعی نرخ مشارکت اقتصادی زنان و میزان تحصیالت آنان با استفاده
از روش مدل اثرات تصادفی در کشورهای شامل تحقیق نشان داده شده است.
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C
LNNM
LNNMED
LNINF
LNEXR
LNOP

8.223771
-2.920470
2.153211
0.064092
1.802102
-0.062308

1.392754
-6.416493
6.694435
1.413989
9.518339
-0.351799

0.1670
0.0000
0.0000
0.1607
0.0000
0.7258
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ضریب

آماره تی

سطوح احتمالی
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بر اساس اطالعات بدست آمده ،آماره  Fنشاندهندهی معناداری کل رگرسیون بوده که در سطح
معناداری  10درصد مورد پذیرش بوده است .ضریب متغیر نرخ مشارکت اقتصادی ( )lnnmمنفی و از لحاظ
آماری معنادار میباشد ،بدین ترتیب میتوان بیان نمود که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای جنوب
آسیا بر رشد اقتصادی دوره مورد بررسی ،تأثیر منفی داشته است .ضریب این متغیر  -2.920470نشان
میدهد که با افزایش یک درصدی نرخ اشتراک اقتصادی زنان به میزان  ۹51۹درصد رشد اقتصادی کاهش
یافته است .بدین ترتیب میتوان بیان نمود نرخ مشارکت اقتصادی زنان نه تنها نتوانسته است که تأثیر
مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد ،بلکه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
همچنان ضریب متغیر تقاطعی تأثیر میزان تحصیالت زنان بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان مثبت و
معنادار است .ازآنجاییکه ضریب متغیر تقاطعی ( 2.153211 )lnnmedمیباشد نشاندهندهی این است
که با افزایش یک درصدی در میزان تحصیالت زنان و تأثیر آن بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان به میزان
 ۹590درصد رشد اقتصادی افزایش مییابد .در ادامه با توجه به ضریب تأثیرگذاری نرخ ارز ()1.802102
تأثیر معنیدار بر رشد اقتصادی دارد ،بهعبارتدیگر یک درصد افزایش نرخ ارز میتواند به میزان  95۹درصد
باعث افزایش رشد اقتصادی گردد.
در نهایت با توجه به معنیدار نبودن ضرایب نرخ تورم ( )0.064092و درجه باز بودن تجاری
( )0.062308این دو متغیر بر رشد اقتصادی تأثیرگذار نیست.
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نتیجهگیری
بررسی اشتغال زنان یکی از مسائل عصر جدید است ،ازآنجاییکه در بررسی عوامل مؤثر بر رشد و
توسعه اقتصادی کشورها ،توجه به منابع انسانی و تخصص مطرح است؛ لذا بررسی اشتغال زنان و رابطه
آن با رشد و توسعه نیز ضروری است .در این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و
میزان تحصیالت آنان از روش مدل اثرات تصادفی استفاده شده است که دادهها با استفاده از نرمافزار
 Eviews 10مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .سؤال اساسی که در این تحقیق باید به آن پاسخ داده
شود «چه رابطهای بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و میزان تحصیالت آنان بر رشد اقتصادی در کشورهای
جنوب آسیا میباشد؟» پاسخ فرضی که به این سؤال داده شده است «رابطه مثبت و معنادار مشارکت
اقتصادی زنان بر رشد اقتصادی» میباشد .لذا برای پذیرش و یا رد این فرضیه تأثیر متغیر نرخ مشارکت
اقتصادی زنان و میزان تحصیالت آنان در کنار سه متغیر دیگر با استفاده از نرمافزار  Eviewsآزمون گردید
که در نهایت تأثیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان بر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا در طی سالهای
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 ۹۰9۰ – ۹۰۰۹منفی میباشد که این نتیجه با نتایج تحقیقاتی چون فاطیما )۹۰۰1( 9در پاکستان و
( )۹۰۰1در یونان همسو است ،اما با این تفاوت که آنها تأثیر مشارکت اقتصادی زنان را بر توسعه اقتصادی
بررسی نمودهاند عوامل مؤثر بر این امر ،میزان مشارکت زنان ،سطح تحصیالت و میزان دستمزدها بیان
شده است .در واقع در تحقیقاتی که کالسن در یونان و فاطیما در پاکستان انجام دادهاند ،رابطه  Uشکل را
بین مشارکت اقتصادی زنان و توسعه اقتصادی بیان نموده است که بعد از گذشت یک دوره با توجه به
افزایش تحصیالت ،فراگیری مهارتهای کاری و افزایش رشد و توسعه در کشور مشارکت زنان در اقتصاد
منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.
ازآنجاییکه کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق کشورهای جنوب آسیا هستند و این کشورها از
جمله کشورهای کمتر توسعهیافته ،هستند؛ میزان مشارکت نیروی کار زنان در این کشورها پایین است،
تفاوتهای جنسیتی در دستمزدها بسیار مشهود بوده و سطح دستمزدهای زنان در این کشورها در سطح
پایینی قرار دارد و همچنین ،سطح تحصیالت زنان نیز در این کشورها در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
عوامل ذکرشده ،از مشکالت اساسی زنان در بازار کار بوده و باعث کاهش کارایی و بهرهوری آنان در بازار
کار میشود و به همین دلیل ،منفی بودن تأثیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان بر رشد اقتصادی را در این
کشورها توضیح میدهد .پایین بودن میزان دستمزدها و سطح تحصیالت زنان در این کشورها ،میتواند از
عواملی باشد که سبب گردد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان نه تنها نتواند تأثیر مثبتی بر رشد بگذارد بلکه
باعث کاهش رشد اقتصادی گردد .پایین بودن سطح تحصیالت زنان باعث کاهش بهرهوری نیروی کار
زنان میگردد یعنی این کشورها در مراحل اولیه رابطه  uشکل قرار دارند و این بهنوبه خود موجب کاهش
درآمد و مشارکت زنان خواهد شد و این مجموع عوامل در مجموع باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در
کشورها خواهد گردید .ولی افزایش میزان تحصیالت زنان و فراگیری مهارتهای کاری میتواند بر سطح
دستمزدهای زنان و میزان مشارکت اقتصادی آنان تأثیرگذار باشد و در چنین حالتی نرخ مشارکت اقتصادی
زنان باعث رشد اقتصادی خواهد شد.
همچنان تأثیر میزان تحصیالت زنان بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و تأثیر این متغیر تقاطعی بر
رشد اقتصادی مثبت ارزیابی شده است که دلیل وجود متغیر تقاطعی در مدل بررسی تأثیر متغیر زنان شاغل
تحصیلکرده میباشد .با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر و نتایج سایر تحقیقات میتوان گفت
که در صورت حمایت از زنان در قسمت فعالیتهای اقتصادی ،برگزاری دورههای آموزشی مهارت محور و
همچنان افزایش فرصتهای تحصیلی برای زنان مشارکت اقتصادی زنان بهمرور زمان میتواند منجر به
رشد اقتصادی شود هرچند امکان دارد در کشورهای درحالتوسعه و توسعهنیافته این دوره مدت طوالنی را
در بر بگیرد.
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