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چکیده:
هاي رشد و توسعه اقتصادي و از اهداف مهم برابري جنسیتی یکی از شاخص

نیز از مهمترین معیارهاي (ICT)اقتصاد است؛ فناوري اطالعات و ارتباطات 
مقاله بررسی تأثیر فناوري باشد. هدف اینتوسعه و پیشرفت اقتصادي می

ر هاي ترکیبی داطالعات و ارتباطات بر نابرابري جنسیتی، با استفاده از روش داده
کشور) طی 57اي منتخب از کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته (مجموعه

دو متغیر تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل و .است2005-2012ي زمانی دوره
اند و در نظر گرفته شدهICTعنوان متغیرهاي جایگزین تعداد کاربران اینترنت به

ها در رفع نابرابري جنسیتی بررسی شد. نتایج نشان داد فناوري اطالعات اثر آن
هشو ارتباطات تاثیر مثبت بر برابري جنسیتی داشته و توسعه آن باعث کا

نابرابري جنسیتی شده است.
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مقدمه-1
طور روزافزونی در تمام قرن حاضر، قرنی است که در آن نقش علم و تکنولوژي به

عمومی بر این است که علم و تکنولوژي هاي زندگی تجلی یافته است. باور جنبه
پاسخگوي بسیاري از مشکالت جهانی خواهد بود و نقش آن براي رفاه بشر بسیار 

رود تکنولوژي ابزاري براي افزایش و تقویت مشارکت زنان حیاتی است و انتظار می
).1389(عزیزي، باشد

کشور، میزان ي توسعه یافتگی هر یکی از معیارهاي مهم براي سنجش درجه
عنوان نیمی از منابع انسانی، موضوع و اهمیت و اعتبار زنان آن کشور است. زنان، به

ي گیرند و اهرم موثري در پیشبرد اهداف توسعهاي قرار میهدف هر نوع توسعه
اجتماعی مشارکت مولد -اقتصادي و اجتماعی نیز هستند. ضرورت و الزام اقتصادي

و پیشرفت جوامع بشري همیشه مطرح بوده است. اما هنوز هاي توسعهزنان در برنامه
يي زن و مرد و استفادهدر جوامع، تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادالنه

هاي مشارکت و بروز خالقیت و استعداد برتر برقرار نشده است منصفانه از فرصت
).1369(باقریان، 

بر نابرابري ICT(1(عات و ارتباطات هاي اخیر بررسی اثر فناوري اطالدر دهه
تحــوالتشــکبــدونICT. جنسیتی مورد توجه اقتصاددانان بوده است

وداشتهدنبالبهبشریتاقتصاديواجتماعیهايتمــامی عرصهدرراايگســترده
تبدیلدرحالسرعتبهامروزجهانکهاي استگونـهبـهبشـريبرجوامـعآنتاثیر
دسترسیمیزانوداناییآنکه درايجامعهاست.اطالعاتیيجامعهیکبهشدن

- و گسترهاي استکننـدهتعیـینومحـورينقـشدارايدانـش،ازمفیدياستفادهو

بشـريجوامـعيآینـدهوامروزيزندگیمختلفابعاددرآنتاثیراتوکاربردي
کشورهايازبسیاريتوجهوشدهمبدلجهانروزمباحثترینمهمازبـه یکی

واقعیت آن است که نابرابري جنسیتی حضور .استکردهخـود معطوفبـهراجهـان
اي تکنولوژیک مانند رود پدیدهدیرپایی در اکثر جوامع بشري داشته و انتظار می

هایی براي برابري جنسیتی داشته همراه خود فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات به
.)1393باید به آن پراخته شود (اصغري و هنردوست، باشد که

1 Information Communication and Technology
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 وري، سبب شکستن انحصارات، رشد بهرهICTکه انتظار بر این است نظر به این
اي شدن اقتصاد، کارآمدتر کردن انتقال علم، افکار و عقاید، ي دانش، شبکهاشاعه

جغرافیاییها و درنوردیدن مرزهايسرعت بخشیدن به فرآیند ابداعات، کاهش هزینه
ي برخوردار امالحظهقابلشده؛ لذا سنجش اثر آن بر نابرابري جنسیتی از اهمیت 

سیجامعه آماري مورد بررایم. پرداختهاین تحقیق به بررسی اثر فوق بنابراین دراست.
باشد. توسعه مییافته و درحالاي از کشورهاي توسعه، مجموعهدر تحقیق حاضر

هاي مورد نیاز براي کشوري با توجه به دسترسی به داده57انتخاب نمونه آماري 
هاي محدودي از آنجا که مقادیر متغیرهاي مورد نیاز، براي سالتحقیق بوده است. 

هاي مورد مطالعه انتخاب عنوان سالبه2005-2012هاي باشد، سالدر دسترس می
، صندوق 2اتی بانک جهانیدر این تحقیق، از پایگاه اطالعازیمورد نهاي دادهاند.شده
آوري شده جمع5برنامه توسعه ملل متحد4و گزارشات توسعه انسانی3المللی پولبین

. است

تحقیقادبیات-2
گرفتهتجربی انجاممطالعاتدومبخشدرونظريمبانیقسمتایناولدربخش

.شوندمیبررسیکشورو داخلخارجدر
بینانه که وجود دارد: در دیدگاه خوشICTي از بعد نظري دو دیدگاه درباره

)2009(8) و واجسمن2008(7)، الگسن1999(6توسط گاجاال و ممیدي پوادي
ي اجتماعی رود که فناوري اطالعات و ارتباطات بر توسعهشود، انتظار میمطرح می

اي هبراي کشورهاي در حال توسعه از راهژهیوبهو اقتصادي و بهبود برابري جنسیتی، 
) و ایجاد 10،2002، ستیرو2002، 9وري (جاالوا و پژوالمختلف از جمله افزایش بهره

، سازمان همکاري و اقتصادي 2004، 11هاي شغلی جدید (کمیسیون اروپافرصت

2 World Bank
3 IMF ( International Monetary Fund)
4 Human Development Reports
5 United Nations Development Programme
6 Gajjala and Mamidipudi
7 Lagesen
8 Wajcman
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، ICTه کند کبگذارد. از سوي دیگر دیدگاه بدبینانه تاکید میریثات) 2010، 12توسعه
آرون دهد (ابري اجتماعی و اقتصادي افزایش مینابرابري جنسیتی را با توجه به نابر

). این دیدگاه بر پایه این 2010، 15، کوتسیروس2004، 14، گیگلر2004، 13و همکاران
در بسیاري از کشورها ICTاستدالل است که برخی از عوامل دسترسی زنان به 

شود شکاف جنسیتی در مناطق روستایی؛ و این باعث میخصوصبهمحدود است 
توانمندسازي زنان اثر بگذارد. با توجه به وجود ندیبر فرآافزایش پیدا کند و 

هاي کاربردي به هاي نظري متفاوت و متضاد در این زمینه، انجام بررسیدیدگاه
در کشورهاي مورد بررسی از اهمیت باالیی برخوردار خواهد ICTمنظور سنجش اثر 

بود.
جمله خانواده علت اصلی نابرابري است. نابرابري جنسیتی منجر ساختار اجتماعی از 

شود و پس از آن به کاهش دسترسی زنان به بازار و خدمات آموزشی و بهداشتی می
دهد (گزارش اختصاصی خود سالمت کودکان و رشد اقتصادي را کاهش میبه نوبه

).2007، 16سراسري بانک جهانی
ات در هر دو زمینه نظري و تجربی این است اساسی مهم در ادبیسؤاالتیکی از 

تواند به بهبود برابري جنسیتی در جامعه کمک که آیا فناوري اطالعات و ارتباطات می
آوري مانند تلفن، رادیو و اینترنت تعریف ابزار و فنبه عنوانرا ICTتوانیم کند. ما می

آوري اطالعات و برقراري گذاري و توزیع و جمعکنیم که مردم آن را براي به اشتراك
کنند. رابطه جنسیت و فناوري در مطالعات متعدد تحت ارتباط با دیگران استفاده می

.شوندبندي میدو عنوان گسترده طبقه
طرف کنند که فناوري از لحاظ جنسیتی خنثی و بیدر دیدگاه اول فرض می

فاده شده است (لوهان آوري استمهم است این است که چگونه از فنواقعاًاست و آنچه 
هاي اقتصادي هاي محدود براي شرکت در برنامه). زنانی که فرصت17،2004و فوالکنر

هایی مثل زمان و هنجارهاي اجتماعی و به دلیل محدودیتآن همو اجتماعی دارند 
تر ، فعالICTو ابزار ICTهاي کاربردي فرهنگی، ممکن است با استفاده از برنامه

پذیرفته و ریتأثآوري از جامعه کنند که فنم از محققان فرض میباشند. گروه دو

12 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
13 Arun et al.
14 Gigler
15 Koutsouris
16 World Bank Global Monitoring Report
17 Lohan and Faulkner
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 عه توسط جامگرفتهشکلیافته و آنکه توسعهلیبه دلاي جنسیتی است پدیده
گذارد میریتحت تأثباشد؛ با این حال تکنولوژي به خودي خود، جامعه را نیز می

).2009، واجسمن، 2000، 18(هادکینسن
این است که ابزار موثري در جهت بهبود ICTیکی از مزایاي منحصر به فرد 

باعث بهبود ICTهاآناز طریق کهمجاري متعدديشود.برابري جنسیتی قلمداد می
از:اندعبارتشوندیمبرابري جنسیتی 

افکار عمومی در خصوص برابري جنسیتی: از آنجا که یکی قرار دادنریتأثتحت 
آداب و رسوم، توانیمآن قیطراست، از ICTي انتقال دانش و اطالعات، هاهاراز 

خوديبه نوبهو جوامع را ارائه کرد که این امر هافرهنگهنجارها و عملکرد سایر 
ابزارICTبنابراین، ؛ ی از مباحث مرتبط با نابرابري جنسیتی را در پی داردآگاه

خود زنان) براي رفع مخصوصاًجامعه (ي جهت تغییر مثبت طرز تلقی افرادارزشمند
ي تحصیلی یا برابري جنسیتی است. هابرنامهتبعیض 

ي تحصیلی براي زنان: تحصیل زنان عامل مهمی در جهت رفع هافرصتافزایش 
ي زنان هامهارتي متعددي را براي کسب و ارتقاء هاراهنابرابري جنسیتی است و 

د. ي در جامعه داشته باشنترفعالرکت بیشتر و تا آنان قادر باشند مشاکندیمفراهم 
که یکی از کندیمامکان آموزش از راه دور را براي زنان فراهم ICTمثال به طور

زنانی که با موانع و نیهمچني مطالعه است. هازماني ریپذانعطافمزایاي آن 
از این امکان توانندیمي اجتماعی براي حضور در کالس مواجه هستند، هاتیمحدود

استفاده کنند.
ي اقتصادي براي زنان: زنان در برخی از جوامع، از موانع و هافرصتافزایش 

ي مردانه و برخورد هامکانیی براي مشاغلی که مستلزم حضور در هاتیمحدود
از طریق تلفن، توانندیممستقیم با مردان است، برخوردارند. در این صورت زنان 

مشاغلی را بدون برخورد مستقیم با مردان و در کنار حضور در خانه رایانه و اینترنت،
ي خانوادگی و ایفاي نقش همسري و مادري به مشارکت هاتیمسئولو انجام وظایف و 

). 2003، 19(دالیتصادي و اجتماعی نیز مبادرت کنند اق
دو ICTبه کاهش نابرابري جنسیتی منجر شود. براي توسعه ICTپس توسعه 

و ICTي در صنایع مرتبط به گذارهیسرماراهکار اول، منوط به وجود دارد:راهکار

18 Hodgkinson
19 Daly
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ه بکاربري آن (يتوسعهي مرتبط است. راهکار دیگر، مبتنی بر هارساختیزنهادها و 
ي ربردابهرهدر بین اقشاري است که از آن کمتر مخصوصاًهمگانی و فراگیر) صورت

ي فرهنگی، اجتماعی هاتیمحدودبه دلیل که زنان دهدیم. شواهد نشان ندینمایم
تالش .دسترسی کمتري به فناوري اطالعات و ارتباطات دارندو اقتصادي همواره

جهانی، مستقیم کاهش دهد (بانک به طورشکاف جنسیتی را تواندیمهادولت
2003.(

ده و متنوعی برخوردار است. در فناوري اطالعات و ارتباطات از کارکردهاي گستر
هاي انجام شده درباره تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر روي نابرابري مطالعهادامه

دهیم.انجام شده را مورد بررسی قرار میو داخلخارج جنسیتی که در 
ارتباطات در واطالعاتفناورينقشبه بررسیي خودمطالعهدر)،4200(20درك

تواند منجر به افزایش رشد اقتصادي ارتقاء برابري جنسیتی پرداخته است، که می
IVهاي تابلوییو رگرسیونOLSارگیري روش کشود. این مطالعه با بهبلندمدت 

کشور 209تا تمام بر آن استدر اثرات ثابت کشوري انجام شده است. این تحقیق 
را در برگیرد اما با توجه 2002تا 1960ي توسعه جهانی، در سال هاشاخصدر بانک 

ي رگرسیون واقعی به مشاهدات از دست رفته، تعداد کشور و سال موجود در نمونه
ي هاترساخیزی کمتر است. نتایج نشان داد که افزایش در سطح توجهقابلبه میزان 

ICTکه در نهایت این. شودمنجر به بهبود برابري جنسیتی در آموزش و اشتغال می
.شودقتصادي منجر به بهبود برابري جنسیتی در بازار کار میي اتوسعه

و اندپرداختهICTي جنسیت و )، به بررسی رابطه2009(21صغیر و همکاران
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که جنسیت یک الگوي اجتماعی و فرهنگی 

ي ارتباطات نقش کلیدي در پیشرفت یک توسط جامعه است و مداخلهشدهیطراح
. فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) شامل اینترنت، فضاي مجازي، کندیمملت بازي 

قابلي هافرصتICTي کامپیوتري، تلفن همراه و تلفن خط ثابت است. هادستگاه
، نندکیمی براي زنان و دختران، از جمله کسانی که در مناطق روستایی زندگی توجه

در کشاورزي، سالمت، بهداشت و آموزش و پرورش از توانندیمهاآن. کندیمایجاد 
ICTي از برداربهرهحال زنان در استفاده کنند؛ با اینICT ي بسیاري هاتیمحدودبا

ي دولت بر این موانع غلبه کرد.هاياستراتژاز طریق توانیممواجه هستندکه 

20 Derek
21 Saghir et al.
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 روستاهاي جنوب غربی نیجریه به بررسی روند ) در 2010(22اویمی و الواتیو
این مطالعه به اند.پرداختهICTهاي اصلی حاکم بر جنسیت، با استفاده از پروژه

بررسی چگونگی استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي تقویت و توسعه یک 
که در آن هم مرد و استپرداختهگراتوسعهجامعه اطالعاتی مردم محور، فراگیر و 

وه خود ي بالقهاییتوانابه منظور بهبود کیفیت زندگی و رسیدن به توانندیمهم زن 
ي اطالعات و دانش بپردازند. این گذاراشتراكي و به برداربهرهبه ایجاد، دسترسی، 

ي شده از طریق بحث گروهی متمرکز، مصاحبه و مشاهده آورجمعمطالعه با اطالعات 
زنان ازازشتریبدهند که مردان کلی نشان میطوربهم شده است. نتایج فیزیکی انجا

ICT و این حاکی از تهدیدي بزرگ براي دستیابی به اهداف توسعه کنندیماستفاده
است.2015هزاره در دستیابی به برابري جنسیتی در سال 

بررسیهاي مقطعی بین کشوري به)، با استفاده از داده1383افشاري و شیبانی (
طور اخص بر موقعیت زنان با کاربرد ی و فناوري اطالعات بهطور کلاثر فناوري به

اند. متغیرهاي مستقل مدل شامل: هاي رگرسیون خطی و غیرخطی پرداختهمدل
، 25، اشاعه فناوري جدید24هاي انسانی، مهارت23هاي دسترسی به فناوريشاخص

هاي موقعیت و متغیرهاي وابسته شامل: شاخص27، ابداع فناوري26اشاعه فناوري قدیم
Uزنان، توانمندي زنان و نابرابري جنسیتی است. نتایج مدل از وجود یک رابطه 

هاي موقعیت زنان و وارونه بین شاخص دسترسی به فناوري و اجزاي آن و شاخص
هاي دسترسی به فناوري و ي بین شاخصکند؛ ولی رابطهتوانمندي زنان حمایت می

فناوري اطالعاتطور خالصهبرابري جنسیتی، خطی منفی و ضعیف بوده است. بهنا
ي توسعه قادر به ارتقاي موقعیت زنان و توانمندي آنان نبوده، تنها در مراحل اولیه

اثر یطور کلها را بهبود بخشد ولی بهولی در مراحل بعد توانسته است این شاخص
ده است.آن بر کاهش نابرابري جنسیتی ناچیز بو

براي نابرابري جنسیتی با نگاه به ICTتوسعه آوردره) به بررسی 1383دهقان (
و تهدیدها در آموزش و پرورش ایران پرداخته است. هدف این مقاله بررسی هافرصت
و تهدیدهاي فناوري ارتباطی و اطالعاتی در ارتباط با نابرابري جنسیتی هافرصت

22 Awoyemi and Oluwatayo
23 Technology Achievement Index (TAI)
24 Human Skill Index
25 Diffusion of Recent Innovation Index (DRI)
26 Diffusion of Old Innovation Index (DOI)
27 Technology Creation Index (TCI)
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صورت با توجه ویژه به دختران بهICTکه آموزش داد. این تحقیق نشان باشدیم
تاًعمدي را که انهیزمي هاينابرابري آنان شده و ارسانهمستقیم موجب افزایش سواد 

باز ي توسط نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش ساخته و ریپذجامعهدر فرآیند 
نان و دختران دري زریکارگبه. در صورتی که امکان دینمایم، تعدیل شودیمدیتول

ي هاحوزهنباشد و مادامی که دسترسی به آموزش در ICTامور مختلف مربوط به 
ي هافرصتنشود، احتمال اینکه شکاف نابرابري ترافزونعلمی و فناوري ارتباطی 

.ابدییمترمیم شود، کاهش ICTجنسیتی در حوزه 

) اثر فناوري اطالعات و ارتباطات بر نابرابري جنسیتی را مورد 1384قبادي (
ي پانلی مستخرج از پایگاه آماري هااز دادهمطالعه قرار داده است. این مقاله با استفاده 

(تعداد تلفن ثابت و همراه، تعداد ICTشاخص بانک جهانی، سعی در بررسی اثر سه 
رفع نابرابري جنسیتی در) GDP٢٨ز بصورت درصدي اICTکاربران اینترنت، مخارج 

(شامل نابرابري جنسیتی در کار و نابرابري جنسیتی در تحصیل) داشته است. نتایج، 
و برابري جنسیتی در اغلب موارد ICTدار بین شاخص حاکی از رابطه مثبت و معنی

است.

متغیرها و مدل تحقیق-3
ریح نابرابري جنسیتی به صورت زیر تص، مدلبا توجه به مبانی نظري و تجربی تحقیق

	=شده است: , , , , , )1 (

GDP PER CAPITA : تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی به قیمت ثابت سال
(واحد استگرفته شده در نظرعنوان متغیر نماینده رشد و توسعه اقتصادي ، به2005

آورده GDPPCباشد) و نام این متغیر در مدل به صورت پول مورد استفاده دالر می
شود.می

ICTدر نظر گرفته اطالعات و ارتباطاتيفناورعنوان جایگزین براي: دو متغیر به
:شده که شامل موارد زیر است

-MOBTEL میانگین نفر100: تعداد کاربران موبایل و تلفن ثابت به ازاي هر)
تعداد کاربران موبایل و تلفن گرفته شده است).

28 Gross Domestic Production
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 -INT نفر 100: تعداد کاربران اینترنت در هر
SEXRAITO: سال به پسران 0-14نسبت جنسی جوانان که از نسبت دختران بین

.شود (بانک جهانی)همان گروه سنی حاصل می

UNEMار و دنبال ک: نرخ بیکاري به درصدي از نیروي کار که بدون کار بوده اما به
تحقیق طبق برآورد باشند، اشاره دارد. نرخ بیکاري ارائه شده در ایناستخدام می
است (بانک جهانی).ILO(29(المللی کارسازمان بین

MEANدبیات اغلب در اهاي تحصیل در مدرسه از کل جمعیت که: متوسط سال
عنوان شاخصی براي میزان آموزش دریافت شده توسط مردم یک کشور در رشد به

).2001و 1993، 30نظر گرفته شده است (بارو و لی
MEANYEARهاي هاي تحصیل دختران تقسیم بر متوسط سال: متوسط سال

).2001شود (بارو و لی، عنوان درصد بیان میتحصیل پسران در مدرسه که به
GI31نابرابري جنسیتی است. از آنجا که شاخص توسعه انسانی: شاخص)HDI(32

توسعه شاخصدهد ودستیابی کلی کشورها به پارامترهاي توسعه انسانی را نشان می
توانکند، میزنان و مردان را ارزیابی مییمتوسط وزنی دستیابGDI(33(جنسیتی 

توجهی انجام داد. این اکتسابی کشورها مقایسه جالبGDIو HDIمیان مقادیر 
اي میان زنان و مردان یک جامعه تواند میزان انصاف در توزیع امکانات پایهمقایسه می

صورت گیرد که با رابطه )GI(را مشخص کند و بر اساس شاخص نابرابري جنسیتی 
شود: زیر محاسبه می

)2                                                                          (	GI =
به این معناست که زنان GI=0مقدار این شاخص بین صفر و یک در نوسان است. 

زنگی (اند یافتهدست در مقایسه با مردان، به آموزش، درآمد و امید به زندگی یکسانی
).       2000، 34، به نقل از سوس و همکاران3881آبادي و موسوي، 

29 International Labour Organization
30 Barro and Lee
31 Gender Inequality
32 Human Development Index
33 Gender Development Index
34 Sose et al.
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هاي ترکیبیدر داده35هاي ماناییآزمون-4
هاي ابتدا با استفاده از آزمون مناسب ریشه واحد، به بررسی ویژگی آماري پایایی سري

36هاي ترکیبی توسط بریتوني واحد دادههاي ریشهپردازیم. آزمونزمانی می

-). در این تحقیق از آزمون لوین1387زاده و مهرگان، (اشرافریزي شد) پایه1994(
هاي ترکیبی در جدولپایایی در دادهنتایج کمی آزمونلین و چو استفاده شده است.

) ارائه شده است.1(

هاي ماناییآزمون: 1جدول
متغیر

GILNGDPPCUNEMMEANYEARMEANSEXRAITOLNINTLNMOBTELآزمون

Levin,
Lin &
Chu

79/1-
)036/0(

63/2-
)004/0(

84/17-
)0000/0(

56/3-
 )0002/0(

14/17-
)0000/0(

39/18-
)0000/0(

42/7-
)0000/0(

95/25-
)0000/0(

مأخذ: نتایج پژوهش
هستند.p-valueاعداد داخل پرانتز * 

I(0)لین و چو -لویندرصد براساس آزمون5نتایج آماري فوق در سطح خطاي 

باشد و نیازي به بررسی هستند. از این رو امکان بروز رگرسیون کاذب منتفی می
همجمعی متغیرهاي الگو نیست. 

و نتایجبرآورد مدل-5
این مطالعه از یک مدل لگاریتمی براي بررسی عوامل موثر بر نابرابري جنسیتی با 

علت انتخاب مدل هاي فناوري اطالعات و ارتباطات پرداخته است. تأکید بر شاخص
اثیر گیري متغیرها را تحت تهاي اندازهلگاریتمی این بوده که تبدیل لگاریتمی مقیاس

تواند در اثر واحدهاي مختلف ها را که میدهد و اختالف عظیم بین دادهقرار می
دهد و از این طریق غالباً مشکل ناهمسانی واریانس وجود آید کاهش میگیري به اندازه

).1377کند (گجراتی،باشد را برطرف میهاي تلفیقی متداول میدهکه در دا
صورت تأخیري وارد مدل زایی، برخی از متغیرها بههمچنین براي رفع مشکل درون

اند.شده
در این بخش اثر هر کدام از متغیرهاي جایگزین فناوري اطالعات و ارتباطات 

دل، منظور تخمین مشود. به میطور جداگانه بر شاخص نابرابري جنسیتی بررسی به

35 Unit root test
36 Breitung
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 الزم است تا نوع روش تخمین پانل دیتا تعیین شود. بنابراین، ابتدا براي تعیین وجود
(چاو) استفاده Fها از آماره یا عدم وجود عرض از مبدأ جداگانه براي هر یک از مدل

رات اثگیري از روش اثرات ثابت یا که مدل با بهرهشده است. سپس، براي آزمون این
، Fتصادفی برآورد شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون

براي مدل اول (اثر کاربران اینترنت بر شاخص نابرابري جنسیتی) برآورد مدل به 
کند. همچنین نتایج آزمون هاسمن بیانگر تایید مدل اثر روش اثرات ثابت را تایید می

) نتایج آزمون چاو و هاسمن را براي مدل 2است. جدول (تصادفی در برابر اثر ثابت 
دهد.اثر کاربران اینترنت بر نابرابري جنسیتی نشان می

آزمون چاو و هاسمن براي مدل اثر کاربران اینترنت بر شاخص نابرابري جنسیتی نتایج : 2جدول 
)GI(

نتیجه آزمونسطح معناداريآماره آزموننوع آزمون

هاي تلفیقیتأیید مدل اثر ثابت در برابرمدل داده16/1030000/0آزمون چاو

تأیید مدل اثر تصادفی در برابر اثر ثابت57/72707/0آزمون هاسمن

مأخذ: نتایج پژوهش

همچنین براي بررسی اثر کاربران موبایل و تلفن بر نابرابري جنسیتی، نتایج حاصل 
کند. نتایج آزمون هاسمن را تایید می، برآورد مدل به روش اثرات ثابتFاز آزمون 

) نتایج آزمون چاو 3نیز بیانگر تایید مدل اثر تصادفی در برابر اثر ثابت است. جدول (
دهد.و هاسمن را نشان می

بر شاخص نابرابري موبایل و تلفنآزمون چاو و هاسمن براي مدل اثر کاربران نتایج : 3جدول 
)GIجنسیتی (

نتیجه آزمونسطح معناداريآزمونآماره نوع آزمون

هاي تلفیقیتأیید مدل اثر ثابت در برابرمدل داده91/1090000/0آزمون چاو

تأیید مدل اثر تصادفی در برابر اثر ثابت75/91353/0آزمون هاسمن

مأخذ: نتایج پژوهش

نتایج برآورد مدل اول، اثر کاربران اینترنت بر شاخص نابرابري جنسیتی و مدل دوم، 
اثر کاربران موبایل و تلفن بر شاخص نابرابري جنسیتی با اثرات تصادفی در جدول 

) نشان داده شده است. 4(
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ص تلفن بر شاخنتایج برآورد مدل اثر کاربران اینترنت و مدل اثر کاربران موبایل و مدت: 4جدول 
)GI(نابرابري جنسیتی

)GIسازي شاخص نابرابري جنسیتی (مدل

متغیرهاي توضیحی
مدل دوممدل اول

tProbيآمارهضریبtProbيآمارهضریب

LN GDPPC05/0-48/6-0000/005/0-60/6-0000/0
LNINT01/0-18/5-0000/0---

LNMOBTEL---02/0-61/5-0000/0
MEAN(-1)02/0-38/5-0000/002/0-94/5-0000/0

MEANYEAR(-1)05/0-85/0-3956/0003/0-05/0-9588/0
SEXRAITO40/198/20031/038/195/20033/0

UNEM0009/0-82/1-0681/0001/0-49/2-0130/0

7404/0-33/0-6325/015/0-47/0-22/0ضریب ثابت

Fآماره
44/78

)0000/0(
47/77

)0000/0(
2R53/053/0

مأخذ: نتایج پژوهش

د. از کنننتایج دو مدل فوق اثر عوامل موثر بر شاخص نابرابري جنسیتی را ارائه می
دارباشد، بنابراین معنیکوچکتر می05/0ي کل مدل از جا که مقدار احتمال آمارهآن

مدل ضریب برآورد شده براي متغیر در هر دو گیرد.بودن مدل مورد تایید قرار می
بنابراین، با افزایش دار است. رشد و توسعه اقتصادي منفی و از نظر آماري هم معنی

ري وقتی کشویابد.نابرابري جنسیتی کاهش میي اقتصادي، شاخص رشد و توسعه
از نظر اقتصادي در وضعیت خوبی قرار داشته باشد توانایی بیشتري در فراهم کردن 

زایی براي هر دو گروه زنان و مردان خواهد داشت که در آموزش و اشتغالامکان
شود.نهایت باعث کاهش نابرابري می

ت بر شاخص نابرابري جنسیتی) عالمت در مدل اول (برآورد تاثیر کاربران اینترن
دار است؛ در نتیجه با افزایش ضریب کاربران اینترنت منفی و از نظر آماري معنی

یابد. در مدل دوم (اثر کاربران نترنت میزان نابرابري جنسیتی کاهش میکاربران ای
موبایل و تلفن بر شاخص نابرابري جنسیتی) ضریب کاربران موبایل و تلفن منفی و 

دار است بنابراین با افزایش کاربران موبایل و تلفن، میزان نابرابري از نظر آماري معنی
ممکن براي اثرات مذکور این است که در یابد. یکی از دالیل جنسیتی کاهش می

با فراهم کردن ارتباط از راه دور زنان را قادر به کار در خانه ICTدسترس بودن 
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 جریان ICTکند. استفاده از سازد؛ همچنین امکان آموزش از راه دور را فراهم میمی
ی، عمومدهد و در نتیجه باعث تسهیل در تغییر افکاراطالعات و دانش را افزایش می
شود. همچنین جریان اطالعات در جامعه میزان آگاهی براي پذیرش اشتغال زنان می

ساز مشارکت دهد و زمینهزنان از موقعیت شغلی موجود در جامعه را افزایش می
شود.بیشتر زنان در بازار کار می

هاي تحصیل در مدرسه در هر دو مدل ضریب برآورد شده براي میانگین سال
دهد افزایش سطح آموزش عمومی در میان مردم دار است که نشان میمعنیمنفی و 

زیرا برابري جنسیتی در آموزش باعث برابري شودباعث کاهش نابرابري جنسیتی می
گذاري جنسیتی در اشتغال شده و برابري جنسیتی در بازار کار سبب افزایش سرمایه

برابري جنسیتی درآموزش شود که خود از عوامل ایجاد در آموزش دختران می
باشد.می

هاي تحصیل دختران به پسران در مدرسه در هر دو مدل ضریب متوسط سال
ضریب نسبت جنسی جوانان از لحاظ .دار نیستداراي عالمت منفی است ولی معنی

دار و داراي عالمت مثبت است، یعنی با افزایش نسبت دختران به پسران، آماري معنی
یابد. امکانات موجود در اختیار زنان در مقایسه با مردان افزایش مینابرابري جنسیتی

باشد و با افزایش جمعیت تعداد نسبی بیشتري از زنان از امکانات محروم محدودتر می
شوند. می

10همچنین این ضریب از نظر آماري در سطح عالمت نرخ بیکاري منفی است.
یابد چون زنان نابرابري کاهش می،بیکاريیعنی با افزایش دار است درصد معنی

آور دوم هستند؛ بنابراین با افزایش خصوص در کشورهاي در حال توسعه معموالً نانبه
کنند که این امر خود با افزایشها زنان را با دستمزد کمتر استخدام میبیکاري، بنگاه

گردداشتغال، باعث کاهش نابرابري جنسیتی می

پیشنهادهاگیري و نتیجه-6
-2012کشور براي دوره زمانی 57هاي مربوط به کارگیري دادهتحقیق با بهدر این
ي علیت بین متغیرهاي تحقیق نل به بررسی رابطهاگیري از روش پو با بهره2005

در نظر گرفته شد یکی تعداد کاربران ICTهایی که برايصخپرداخته شد. شا
ري ها بر شاخص نابرابوبایل و تلفن بود که اثر آناینترنت و دیگري تعداد کاربران م
نتایج آزمون مطابق با انتظارات تئوریک بود.جنسیتی مورد بررسی قرار گرفت.
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منجر به کاهش نابرابري جنسیتی ICTدهد افزایش استفاده از نتایج نشان می
اهش کشود. همچنین برابري جنسیتی در آموزش و برابري در نسبت جنسی باعث می

ي اقتصادي به خودي خود گرایش به گردد. در نهایت توسعهنابرابري جنسیتی می
به منظور بهبود برابري ICTرو استفاده از بهبود در نابربري جنسیتی دارد. از این

ي مداوم تقویت مثبت اثرات بازخورد بین برابري تواند یک چرخهجنسیتی می
ود.شه منجر به بهبود بیشتر هر دو میاقتصادي فراهم کند کجنسیتی و توسعه
هادهايیشنبا استفاده از پتوانیمیق،تحقینآمده در ادستبهیجبا توجه به نتا

کاهش يهدفمند در راستایزينگري و برنامه رمؤثري در جهت آیندهيهاگامیرز
برداشت:نابرابري جنسیتی

بر ایجاد برابري جنسیتی تاثیر ICTجا که هاي تحقیق از آنبا توجه به برآورد مدل-
ICTي زنان از براي استفادهیافتـهتخصـیصمثبت دارد، لذا الزم است امکانـات

کاربازاردرزنانسهمبرتاشودمیموجبامکاناتتخصیصایـنیابـد،افـزایش
بیشتريخدماتوکاالتولیدمنشأخود،خدماتيارائهبابتوانندزنانوشودافزوده
که در کاهش نابرابري جنسیتی تاثیرگذار کنندکسـببـاالتـريدرآمدهـايوباشند
است.

جا که آموزش در کاهش نابرابري جنسیتی نقش موثر دارد؛ لذا ضروري است از آن-
گذاري آموزشی و ارتقاء سطح مهارت مورد نیاز بازار منظور فراهم آوردن سرمایهبه 

هاي علمی و کاربردي براي زنان، مراکز الزم کیفی آموزشي کمی وکار و توسعه
ایجاد شود. 

نیزآنانوريبهرهبرآنمنفیتاثیرومتقابلهاينقشفشاراززنانرهاییبراي-
خـاطرآسـودگیباآنانتاشودارائهشاغلزنانبهايویژهخدماتاستالزم

ماننـد، حمایت کارفرمایان از بپردازنـد؛خودعالقهموردواصلیکاربهبیشـتري
فرزنـدان و امکان کار در ازایجاد مراکز نگهـداريزنان در دوران بارداري و زایمان،

.باشدپذیر میامکانICTمنزل که مورد آخر از طریق گسترش استفاده از 

.کارطیدر محیتیجنسي ، آزار و نابرابرضیبعکاهش ت-
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