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 چکیده 
از    یکی .  کنند ی م   یفا کشورها ا   ی در توسعه اقتصاد   یرگذاری کشور  نقش تاث   یت از جمع   ای عنوان بخش عمده زنان به 
عوامل مختلف    یر هاست که تحت تاث آن   ی نرخ مشارکت اقتصاد   ی، اقتصاد   های یت حضور زنان در فعال   های شاخص 
بر نرخ مشارکت    یرگذار مهم تاث   یرهای از متغ   یگر د   یکی   ین قرار دارد. همچن   ی و فرهنگ   ی فرد   ی، اقتصاد   ی، اجتماع 

  فساد     شاخص   یر معادالت همزمان، تاث   یستم مطالعه با استفاده از س   ین در ا   رو، ین . از ا باشد ی فساد م   یده زنان، پد 
-  2018 ی در بازه زمان   ی اسالم  ی منتخب عضو سازمان همکار   ی و کشورها  یران کار زنان در ا   نیروی  مشارکت  نرخ  بر 

کار    یروی نرخ مشارکت ن   ین دوطرفه ب   ی که اوالً رابطه عل   دهند ی نشان م برآورد مدل    یج .  نتا است مطالعه شده  2005
  ی منف  یر تاث  یکاری درصد، باال بودن سطح فساد و نرخ ب   5 ی در سطح معنادار  یاً فساد وجود دارد. ثان  یر زنان و متغ 

زنان    ی نرخ باسواد    یرهای است. متغ   شته منتخب دا   ی و کشورها   یران کار زنان در ا   یروی و معنادار بر نرخ مشارکت ن 
ن   یر تاث   یز ن   ی و رشد اقتصاد  زنان و    ی نرخ بارور   ین کار زنان دارند. همچن  یروی مثبت و معنادار بر نرخ مشارکت 
ن   ی منف   یر تاث   یب ترت به   ینی نسبت شهرنش  ا   یروی و مثبت بر نرخ مشارکت  منتخب    ی و کشورها   یران کار زنان در 

 باشد. ی معنادار نم   ی درصد به لحاظ آمار   5  ی ار در سطح معناد   شینی نسبت شهرن   یر داشته اما تاث 
 ارجاع به مقاله: 

بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت  (.  1401. )فرزاد  ،زادهرحیمو  نادر  ،  مهرگان  ،.رویا،  عمرانآل ،  .سیامک،  فردشکوهی 
  ( 2)19،  سابق(  اقتصادیهای  رسیی اقتصاد مقداری )بر فصلنامه .  نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادالت همزمان

، 185-151 . 
10.22055/JQE.2020.32884.2228 
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 مقدمه   -1
می مردان  همانند  فعالیتزنان  در  مشارکت  توانند  باشند.  داشته  مشارکت  اقتصادی  های 

باشد زیرا  برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می نیروی کار زنان
ح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد  باعث افزایش سط

باشد که عبارتند  طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی باالی زنان نشانگر دو مطلب میداشت. به
های اقتصادی و اجتماعی. ب( توانمندسازی زنان. این  از: الف( پیشرفت زنان در موقعیت

گردند که  ش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می موارد باعث افزایش عدالت و افزای
اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند  می توانند در ایجاد ظرفیت باالتر برای رشد 

Fatima & Sultana, 2009; Mujahid, 2014)کار  بازار  در  زنان (. با وجود این، حضور 
و   بوده متفاوت کشور هر سیاسی  و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، محیطی، اوضاع برحسب

 جهت تقویت در دولت هایسیاست زنان، تحصیالت سطح جمله از گوناگونی عوامل به
 شرایط نرخ باروری،  بیکاری، نرخ خانوار، هزینه  و درآمد توزیع زنان، اشتغال و  آموزش  سطح

 کشورهای در دارد. برای نمونه اجتماعی بستگی و فرهنگی عوامل سایر و خانواده محیطی
اما   یافته، افزایش چشمگیری پیشرفته کسب و کارهای و اشتغال در زنان سهم توسعه یافته

 خانگی بدون دستمزد کشاورزی، کارهای بخش در زنان نقش توسعه حال در کشورهای در
 (Komaee & Afshari, 2017).  باشدپررنگ می غیررسمی هایفعالیت و

به طور کلی در    ،(ILO)  1المللی کار زمان بینبر اساس آمار منتشر شده از سوی سا
دو دو دهه گذشته نرخ مشارکت اقتصادی روند کاهشی داشته است. در دنیا نرخ مشارکت  

درصد در سال    1/76درصد کاهش به    8/3با    1995درصد در سال    9/79اقتصادی مردان از  
درصد    6/49،  2015رسیده است. از سوی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال    2015

درصد کاهش داشته است. این ارقام بیانگر این    8/2حدود    1995باشد که نسبت به سال  می
که شکاف جنسیتمی با  ی  باشند  برابر  مردان  و  زنان  اقتصادی  نرخ مشارکتی  میان  موجود 

باشد. بر اساس این گزارش، در کل فاصله جنسیتی میان مشارکت اقتصادی زنان  می  -5/26
رسد که این  های اخیر کاهش یافته اما با توجه به ارقام موجود به نظر مین طی دههو مردا

کاهش بیشتر به دلیل کاهش مشارکت نیروی کار مردان در سراسر جهان بوده و ناشی از  

 
1 International Labour Organisation  . 
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 ,International Labour Office  باشد ان نمیافزایش در میزان مشارکت نیروی کار زن

2016) ). 
درصد    49/ 584، زنان حدود  2019، در سال  2بانک جهانی  همچنین براساس گزارش
درصد از نیروی کار جهان    851/38دهند، در صورتی که فقط  از جمعیت جهان را تشکیل می

   .  (World Bank, 2019)یابدبه زنان اختصاص می
بررسی روند نرخ مشارکت زنان در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری   
، نرخ مشارکت زنان در ایران و  2004-2018دهد که در دوره زمانی  نشان می C)(OI 3اسالمی 

در مقایسه با کشورهای منتخب همواره پایین بوده و یک روند کاهشی دارد. الزم به ذکر  
  (. 1نمودار بیشتر شده و سپس کاهش یافته است )  2008-2014است این اختالف در بازه زمانی  

دهد که  همچنین نسبت نرخ مشارکت نیروی کار زنان به مردان در ایران نشان می
درصد متغیر بوده و در سال    25تا    20تقریبا بین    2006-  2020این نسبت در دوره زمانی  

 4(.2نمودار  ت. )درصد رسیده اس  4/24به  2020
 
 
 

 

 
2 World Bank. 

این کشورها عبارتند از:  پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده    3
 عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق.

 اند: ها و اطالعات مربوطه از آدرس اینترنتی زیر استخراج شده داده  4
 -https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators#. 
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 نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب.  1نمودار 
 2019پایگاه اطالعاتی بانک جهانی، خذ: أم

Figure 1. Female Labor Force Participation Rates in Iran and Selected Countries  
Source: World Bank, 2019 

 

 
 نرخ مشارکت نیروی کار زنان به مردان در ایران  نسبت .  2نمودار  

 2020پایگاه اطالعاتی بانک جهانی، خذ: أم
Figure 2. Ratio of female to male labor force participation rate in Iran 

Source: World Bank, 2020 

 
زنان و مشارکت   اشتغال وضعیت به توان گفت که توجهبا عنایت به مطالب بیان شده می

 و بالقوه نیروی  از این جامعه گیری بهتربهره  زمینه تواندمی کار بازار در  دادن بیشتر آنان
اند که  عوامل متعددی بیان شده کار، بازار متون علمی آورد. در فراهم را توسعه به دستیابی

می کار نیروي مشارکت نرخ بر تاثیرگذار  بهزنان  که  عبارتندباشند  کلی  الف( طور   از: 
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سطح  سن، مانند  فردي مشخصات  مشخصات ب( کاري. درآمدهاي آموزش،  جنس، 
 اشتغال تاهل، وضعیت ها،آن تحصیالت سطح  خانواده، اعضاي سایر درآمد  مانند  خانوادگی

 (Moshiri, Taee &  Pashazadeh, 2015). خانوار  بعد و
تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار   عالوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می 

فساد پدیده  باشد،  تاثیرگذار  از طریق تشویق فعالیتیم  5زنان  فساد  اقتصاد باشد.  در  ها 
وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق  )اقتصاد زیرزمینی(، کاهش بهره 6پنهان 

پس بین  مبادله  کار   -اندازتغییر  نیروی  مشارکت  و  عرضه  کاهش  به  منجر   مصرف، 
فساد از موانع اصلی رشد اقتصادی، کاهش   .  (Cooray & Dzhumashev, 2018)گرددمی

است   زمان  در طول  ثباتی کشورها  بی  و  دولت  به  (Khodapanah, 2015). مشروعیت 
جهت اهمیت پدیده فساد در دنیا، تاکنون چندین شاخص برای اندازه گیری آن ارائه شده  

ان  هایی است که توسط سازمترین شاخصیکی از مهم (CPI)  7است. شاخص ادراک فساد 
ها در کشورهای مختلف  گیری فساد و مقایسه آنارائه شده و به اندازه  8بین المللی شفافیت 

المللی شفافیت از شاخص ادراک فساد در سال  ترین گزارش سازمان بینمی پردازد. در تازه
قرار گرفته است. در این    138کشور موجود در این شاخص در رتبه    180، ایران در میان  2018
سال  ندی،برتبه مانند  ایران  اسالمی  نمرهجمهوری  گذشته  پایینهای  متوسط  ای  حد  از  تر 

ای بسیار نازل در سطح منطقه و جهان قرار گرفته  در رتبه  30است و با نمره    کرده  کسب 
ای ایران به هیچ عنوان وضعیت  به لحاظ رتبه و نمره منطقه است. همان طور که عنوان شد

که در میان کشورهای منطقه تنها کشورهایی چون عراق،  طوریبه  قابل قبولی نداشته است.  
اند. کشورهای امارات متحده عربی  ای پایین تر از ایران کسب کردهلیبی، یمن و سوریه نمره

 Transparency). باشندو قطر بهترین نمره و رتبه را در میان کشورهای این منطقه دارا می
International, 2018) 

ساختار پژوهش حاضر نیز بدین صورت است که ابتدا مبانی نظری مربوط به موضوع 
با موضوع تحقیق  پژوهش ارائه شده و به دنبال آن مطالعات تجربی انجام شده در رابطه 

 
5 Corruption . 
6 Shadow Economy. 
7 Corruption Perceptions Index.   
8 Transparency International. 



 

 زاده فرزاد رحیم  ،عمران، نادر مهرگان، رویا آلفردسیامک شکوهي 157
 (   2)19   1401ستان تاب   های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

نتایج برآورد  بیان می گردند. در ادامه، مدل تحقیق و متغیرهای آن معرفی شده و سپس 
 شوند. گیری و پیشنهادات تحقیق بیان میر پایان نیز نتیجهگردند. دمدل ارائه و تحلیل می

 ادبیات موضوع  -2
اساساً بیانگر تصمیمات زنان برای   مشارکت اقتصادی نیروی کار زنان چارچوب نظری در مورد

اند با تجزیه و  اقتصاددانان سعی کرده مشاركت یا عدم مشارکت فعال در بازار كار است.
عوامل اقتصادی و جمعیت شناختی، تمایل زنان برای مشارکت یا عدم  تحلیل تأثیر برخی  

های اصلی که عرضه نیروی کار زنان را مطالعه  مشارکت در بازار کار را توضیح دهند. تئوری
  9کار"  -ها شامل "نظریه انتخاب فراغتاین تئوری است.  ارائه شده  1960اند، در دهه  کرده

 14شولتز و بکر  13و "نظریه سرمایه انسانی" 12مینسر و بکر  11" ، "تئوری تولید خانواده10مینسر 
و    1960ترین تحلیل انتخاب زنان درباره مشارکت در بازار کار به اوایل دهه  ساده   .باشند می

کار    -گردد که به مدل انتخاب فراغت( برمی1962)  15مدل اقتصاد خردی نئوکالسیک مینسر 
کننده نیروی کار در اقتصاد بوده،  فرض می شود خانوارها تأمین  . در این مدلمعروف است

کردهعقالیی   دنبال حداکثرسازی مطلوبیت خود می  عمل  به    .(Mincer, 1962)  باشندو 
تزاناتوس  و  کار  1989)  16ساخاراپولوس  فراغت و  بین  انتخاب  تئوری  براساس  و  ادامه  در   )

باشد، جذابیت فراغت کمتر شده و جذابیت  مینسر نشان دادند که هرچه نرخ دستمزد باالتر  
دنبال نظریه انتخاب  به    .(Psacharopoulos & Tzannatos, 1989)  گرددکار بیشتر می

بکر در مورد سرمایه   کار  -فراغت براساس تحقیقات مینسر و  مینسر، تئوری تولید خانوار 
تخصیص زمان خانوار  انسانی شکل گرفت. تئوری تولید خانوار صرفاً مطالعه تولید، مصرف و  

کننده کاال  باشد. در این تئوری آمده است که خانواده ها هم تولیدکننده و هم مصرف می
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برای حداکثرسازی مطلوبیت، خانواده ها تالش می می بنابراین  نه تنها زمان،  باشند.  کنند 

هند.  صورت کارا تخصیص دکنند را، بهبلکه درآمد، کاالها و خدماتی که مصرف و تولید می 
تولید خانوار را به صورت تولید کاالها و خدمات توسط اعضای خانواده تعریف  این تئوری 

کند که با استفاده از سرمایه و نیروی کار خانوار، تولید شده و همگی برای مصرف خود  می
    (Ehrenbergand & Smith, 2012). باشند خانوار می

ا سرمایه  تئوری  خانوار،  تولید  نظریه  از  گرفت نسانی  بعد  بکرشکل  گفته  طبق   .17 
های مولد که در افراد تبلور می یابد، تعریف  گذاری( سرمایه انسانی به عنوان سرمایه1975)

میمی نشان  بیشتر  تئوری  این  برای  گردد.  بیشتری  تمایل  کرده،  تحصیل  افراد  که  دهد 
مشارکت در بازار کار دارند تا بتوانند از رابطه مثبت بین تحصیالت و نرخ دستمزد استفاده  

تحلیل رابطه بین مشارکت نیروی کار    و کنند. در ادامه از تئوری سرمایه انسانی برای تجزیه  
كنند كه این  است. اقتصاددانان استدالل می  ویژه برای زنان متاهل استفاده شدهو آموزش به

شکل باشد. بدین صورت که میزان مشارکت     U رابطه ممكن است نسبت به مقوله تحصیالت
سواد باال، برای زنان در مقطع ابتدایی و متوسطه پایین و برای فارغ التحصیالن  برای زنان بی

تواند وجود و میزان دستمزد می  دانشگاه نیز دوباره باال باشد. رابطه مثبت بین تحصیالت 
    (Schultz, 1961). شکلی را توضیح دهد   Uچنین رابطه

که    هستندعوامل دیگری نیز بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در اقتصاد تاثیرگذار  
 عبارتند از: 

 

 سطح توسعه اقتصادی   -
با توسعه اقتصادی افزایش می این رابطه    یابد، امااگرچه مشارکت نیروی کار زنان همگام 

 دهند که المللی نشان میدیگر، مقایسه های بین عبارتباشد. بهبرای هر کشور متفاوت می
مشارکت نیروی کار زنان در کشورهای کم درآمد و در کشورهای بسیار توسعه یافته باال بوده  

ید  شکل بین درآمد ملی ) تول   Uنسبتاً کم است و یک رابطهو در کشورهای با درآمد متوسط 
عنوان نمونه    به  .Sinha, 1967))  گرددمشارکت نیروی کار زنان ایجاد می ناخالص داخلی( و 

با بررسی شواهد بین2009)  18فاطیما و سلطانا  المللی از کشورهای مختلف توانستند یک  ( 
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میزان مشارکت زنان و توسعه اقتصادی را در کشور پاکستان تأیید کنند   شکل بین U رابطه
(Fatima & Sultana, 2009) . 

 

 سطح تحصیالت   -
شکل بین رشد   U گیری ارتباطهای ارائه شده، آموزش نقش اساسی در شکل براساس تئوری

گردد تا انگیزه  دارد. دستاوردهای آموزشی زنان باعث میمیزان مشارکت زنان   اقتصادی و 
یابد   افزایش  کار  بازار  در  مشارکت  برای   ,Tsani, Paroussos, Fragiadakis)زنان 

Charalambidis &  Capros, 2013). سیاست دیدگاه  از  اقتصادی،  بنابراین  گذاران 
به زنان  دآموزش  بلندمدت  توسعه  برای  اصلی  استراتژی  یک  میعنوان  گرفته  نظر    شودر 

.(Lincove, 2008) 

می  نشان  زنان  کار  نیروی  مشارکت  به  مربوط  مهممطالعات  که  عامل  دهند  ترین 
بر زنان تأثیرگذار  مشارکت  می  میزان  برنکهآموزش  نمونه  عنوان  به  ( سهم  2014)  19باشد. 

داند که باعث  روزافزون زنان در بازار کار آلمان را ناشی از سطح تحصیالت عالی زنان می
   .(Brenke, 2014) تر باشند ها برای ورود در بازار کار واجد شرایطشده آن

 
 سایر متغیرهای جمعیت شناختی   -

( تزاناتوس  و  بین(  1989ساخاراپولوس  شواهد  كشور براساس  برای  مختلف،  المللی  های 
دریافتند كه جدا از آموزش و بدون در نظر گرفتن كشور تحت بررسی، عواملی همچون سن،  

 Psacharopoulos)  باشندگذار میمشارکت اقتصادی زنان تأثیر  نرخ باروری و مذهب بر
& Tzannatos, 1989) .  مشارکت اقتصادی زنان در   همچنین بانك جهاني نشان داد كه

باشد. این عوامل  اجتماعي و فرهنگي می،  و تحت تاثير عوامل اقتصاديتركيه چندبعدي است  
شامل مسئولیت در خانه، مراقبت از کودکان و سالخوردگان، نرخ شهرنشینی و وضعیت  

نتیجه  (  2009)  20و همکاران  فریدیعالوه بر این،    .(World Bank, 2010)باشند  تاهل می
های خانواده، مشارکت همسر در  خویشاوندان نزدیک، داراییوضعیت تحصیلی  گرفتند که  

در  فعالیت شوهر  دستمزد  و  حقوق  و  فرزندان  سن  فرزندان،  تعداد  اقتصادی،  های 

 
19 Brenke 
20 Faridi et al. 



 

 

سیستم   رویکرد  زنان:  کار  نیروی  مشارکت  نرخ  بر  فساد  تاثیر  بررسي 

 160 معادالت همزمان 

 
 Faridi)باشند  گیری زنان درباره شرکت یا عدم مشارکت در بازار کار تأثیرگذار میتصمیم

et al, 2009) ه اکرم .  و  در مطالعه2013)  21مچنین خادم  در    (  پاکستان  برای کشور  خود 
های اقتصادی را ذکر  حالت کلی، سه دسته از عوامل مؤثر برای مشارکت زنان در فعالیت

کردند که عبارتند از: عوامل فردی و جمعیت شناختی )سن، تحصیالت و وضعیت تأهل(،  
اقتصادی وضعیت  با  مرتبط  افرا  -عوامل  تعداد  خانواده،  سرانه  )درآمد  خانوار  د  اجتماعی 

نوع خانوار( و  مربوط   وابسته  عوامل  در منطقه    و  موقعیت جغرافیایی خانوار )سکونت  به 
 . (Khadim & Akram, 2013) ( شهری و روستایی

تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار  نیز می  عالوه بر این متغیرها، فساد
تاثیر آن بر نرخ    ترین متغیری است که در اینعبارت دیگر، فساد مهمباشد. به پژوهش، 

توان، مبانی  گیرد. در کل می عنوان نوآوری تحقیق، مورد مطالعه قرار می مشارکت زنان، به
 نظری تاثیر فساد بر نرخ مشارکت اقتصادی را به شرح زیر ارائه نمود. 
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 های اثرگذاری فساد بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان کانال  .  3نمودار  

 های تحقیقیاقته  خذ:أم
Figure 3. Channels of the Impact of Corruption on Female Labor Force Participation Rates 

Source: Research Findings 
( تقویت  1در ادبیات مربوط به فساد، دو رویکرد مخالف در مورد تأثیر فساد وجود دارد:  

بهره (  2کارآیی.   افزایش  کارآیی. طرفداران رویکرد  مانند لف کاهش   23(، نی1964)  22وری، 
های  کنند که فساد چرخ( استدالل می 1972)  25( و  فردریش 1968)  24(، هانتینگتون 1967)

کند. بنابراین، فساد گذاری را تسهیل میکند و رشد اقتصادی و سرمایه تجارت را چرب می
شود. طرفداران رویکرد کاهش کارآیی، مانند مک  قتصاد میباعث افزایش کارآیی در یک ا 
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  30(، مائورو 1993)  29(، شلیفر و ویشن 1974)  28(، کروگر 1968)  27(، میردال 1961)  26موالن 

کند.  های تجارت را کند میکنند که فساد چرخ( ادعا می 2000)  31( و تانزی و داوودی1995)
اقتصادی می از رشد  نتیجه، مانع  نتیجه  خصیص منابع را منحرف می شود و ت در  کند. در 

 . (Akcay, 2006) فساد تأثیر مخربی بر کارآیی دارد

 توانمي  پردازي، نظريه حوزه در فساد مكتب كارآمدي شدن بي اعتبار با ديگر اكنون
 نشان تحقيقات  اقتصادي يافت.  توسعه و  رشد  فساد بر مخرب آثار  بر  دال را  فراواني  شواهد 

 شمار به اقتصادي توسعه هايشاخص از يكي كه رشد را نرخ  فساد، باالي سطوح دهندمي
كاهشمي   & Heidari, Alinazhad, Mohseni Zonozi ).  دهد مي رود، 

Jahangirzadeh, 2014)  رو، می توان انتظار داشت که فساد با کاهش رشد و سطح  از این
 منفی داشته باشد )کانال اول(. فعالیت های اقتصادی بر نرخ مشارکت زنان تاثیر 

دهند  همچنین مطالعات تجربي صورت گرفته براي کشورهاي مختلف جهان نشان مي
های  دهد، لذا موجب کاهش فعالیتهای تولید و نااطمینانی را افزایش میکه فساد هزینه

سرمایه و  میاقتصادی  سرمایهگذاری  بر  منفی  اثر  بر  عالوه  بر  شود.  داخلی،  گذاری 
توان  بنابراین، می  (Amarandei, 2013).گذاردگذاری خارجی نیز اثری نامطلوب میایهسرم

گذاری داخلی و خارجی بر نرخ مشارکت زنان انتظار داشت که فساد با کاهش سطح سرمایه
   تاثیرگذار باشد )کانال دوم(.

منجر به  ها در بخش غیررسمی اقتصاد  فساد از طریق تشویق فعالیت عالوه بر این،  
می اقتصاد  رسمی  بخش  در  کار  نیروی  مشارکت  و  عرضه   & Cooray)  گرددکاهش 

Dzhumashev, 2018 ).    تاثیرگذار زنان  کار  نیروی  نرخ مشارکت  بر  نیز  این موضوع  که 
عبارت دیگر، سطح مشارکت اقتصادی زنان در بخش رسمی اقتصاد در صورت  باشد. بهمی

 باشد. )کانال سوم(. متفاوت می وجود فساد و یا عدم وجود آن از هم

 
26 McMullan 
27 Shleifer and Vishny 
28 Krueger 
29 Myrdal 
30 Mauro 
31 Tanzi and Davoodi 



 

 زاده فرزاد رحیم  ،عمران، نادر مهرگان، رویا آلفردسیامک شکوهي 163
 (   2)19   1401ستان تاب   های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

رخ   محلی استانی و ملی، جهانی، قدرت اعم از سطوح تمام به طور کلی فساد در
 وکارها، کسب   صاحبان افراد، هرعاملی نظیر ناخواسته توسط یا و داده و ممکن است خواسته

 ,Seifzadeh)پذیرد غیردولتی صورت یا و دولتی بازیگران  سیاستمداران، دولتی، مقامات
 چشم به آن مختلف هایشکل در فساد مسأله دنیا جای همه در  تقریبا امروزه  . (2016

 کشوری هیچ که است آن از  حاکی المللیبین شفافیت سازمان ساالنه هایخورد. گزارش می
 نوعی اقتدارگرا  چه و  دموکراتیک  چه  جوامع تمامی در و  مالی نیست فساد از  عاری دنیا در

ای  رو یکی از دالیل عمدهاز این  (Shaghaghi Shahri, 2016).  است  شده مشاهده فساد
و سیاست شده کار  بازار  وارد  مردان  از  کمتر  زنان  نرخ  که  باعث کاهش  نتیجه  در  که  اند 

های فساد و نحوه  باشد که آنان با شبکهشود، این موضوع میها میمشارکت اقتصادی آن
های فساد مالی و اداری  ها و شبکهد. در نتیجه کمتر وارد گروهانجام آن آشنایی کامل ندارن

می با (Rivas, 2013)  شوندموجود  همچنین   پديده يك مالي  فساد اينكه  به توجه . 
 ورود افرادي حوزه  اين در لذا است، پذيرش ريسك نيازمند آن  انجام و باشدمي آميز مخاطره

 از آمده  به دست نتايج  طبق  باشند.  باال برخوردار پذيري ريسك ويژگي از كه كنندمي پيدا
 ,Dollarبرخوردارند كمتري پذيري ريسك از توان  مردان به نسبت زنان گروه تجربي  مطالعات 
 برمال خطر  با موجود همواره نادرست و  های فاسد جا که فعالیتبنابراین از آن .( (2001

شوند  مي ترغيب رانت جويانه هايفعاليتانجام  به كمتر زنان، است، روبرو مجازات و شدن
به جهان  کشورهای  اکثر  در  فساد  که،  موضوع  این  به  توجه  با  نتیجه  در  در  و  خصوص 

کشورهای در حال توسعه وجود دارد، نتیجتا این موضوع )فساد موجود( موجب کاهش نرخ  
   رم(.)کانال چها (Rivas, 2013) شودمشارکت اقتصادی زنان در مقایسه با مردان می

تاثیر قرار داده و می تواند مخارج  فساد، درآمد و رشد اقتصادی در کشور را تحت 
دولت در بخش آموزش و بهداشت را منحرف کرده و باعث تخصیص غیر بهینه منابع در این  

مطالعات مختلف    (Karimi Petanlar, Babazadeh &  Hamidi, 2012).  ها گرددبخش
گذارد.  فساد بر منابع هزینه شده برای آموزش و بهداشت تأثیر میدهند که  تجربی نشان می

های دولت برای آموزش و بهداشت  ( دریافت که فساد باعث کاهش هزینه1998)  32مائورو 
برای آموزش و بهداشت  خواهند بیشتر  کند که مقامات دولتی نمیشود. مائورو ادعا میمی

برنامه این  رانهزینه کنند. زیرا  همین ترتیب، گوپتا و  جویی کمتری دارند. بهتها، فرصت 
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های اجتماعی را کاهش داده، نابرابری ( نشان دادند که فساد سطح هزینه1998)  33همکاران 

نابرابر زمین   باعث توزیع  و  پایین آورده  در آموزش را تقویت کرده، تحصیالت متوسطه را 
دهد. گوپتا و  ی درآمدی را افزایش میها دریافتند که فساد نابرابرشود. عالوه بر این، آنمی

كنند كه فساد از دو طریق خدمات بهداشتی و درمانی را تحت  ( استدالل می2000همکاران )
فساد ممکن    -2فساد ممکن است هزینه این خدمات را افزایش دهد.    -1دهد:  تأثیر قرار می

( 2001همکاران )است کیفیت این خدمات را کاهش دهد. تجزیه و تحلیل تجربی گوپتا و  
دهد که فساد میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان، درصد تولد نوزادان با  کمبود  نشان می

 34دهد. همچنین کرای و همکارانابتدایی را افزایش می  وزن و میزان ترک تحصیل در دوره

ان  ( دریافتند که فساد باعث کاهش امید به زندگی و سواد و افزایش مرگ و میر نوزاد1999)
بهداشتی و آموزشی  می با کاهش مخارج  نتیجه گرفت که فساد  توان  این رو می  از  شود. 
تواند تاثیری منفی بر سطح آموزش و بهداشت زنان داشته و در نتیجه از این طریق بر  می

 )کانال پنجم(.  (Akcay, 2006) نرخ مشارکت اقتصادی زنان تاثیرگذار باشد

 پیشینه تحقیق  -3
 مورد مطالعه موضوع زمینه در ایران،  و جهان در شده انجام مطالعات از منتخبی توانمی
ای که مستقیما  نمود. البته در حیطه جست و جوی محقق، مطالعه خالصه  زیر  شرح به

تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان را مطالعه کند، انجام نشده است. تنها مطالعات  
پژوه تحقیق،  موضوع  به  )شنزدیک  همکاران  و  صمیمی  جعفری  و  2013های  کریمی  و   )

 اند. باشد که در بخش مطالعات داخلی ارائه شده ( می1396همکاران )

 مطالعات خارجی  -1-3
 با تا است كرده تالش بارسلون آتونوماي دانشگاه در ميداني پژوهشي  ( در2013ريواس )

 كه زنان فرضيه  اين شرايط  ساير داشتن نگه  ثابت و مشابه شرايط  در  مردان و زنان دادن قرار 
 دهد. قرار بررسي مورد شوند رامي فساد مرتكب كمتر مردان، با برابر سطح و موقعيت در

 درصد  65 كه در شرایط مشابه دهد مي نشان  هابازي تئوري روش از آمده دست  به نتايج

 
33 Gupta et al.   
34 Croy et al. 
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 درصد  80 مردان در نسبت اين كهدرحالي دهند،رشوه مي ادارات پيشنهاد كاركنان به زنان
در زنان كندمي تأكيد  ريواس  نهايت  است.   و شوندمي  فساد مرتكب مردان  از  كمتر  كه 

 فساد ضد سياست يك  صورت به تواند مي  گوناگون هايدر فعاليت زنان  مشاركت افزايش 
 . (Rivas, 2013) نماید عمل

ای، رابطه بین  های پرسشنامهدادهآوری  ای از طریق جمع( در مطالعه2014)  آگربرگ 
  200پرسشنامه از    8500جنسیت و سطح فساد را بررسی کرده است. بدین منظور اطالعات  

اروپا جمع اتحادیه  در  نشان  منطقه مختلف  این مطالعه  نتایج  و تحلیل شده است.  آوری 
تلقی کرده، همچنین رشوهندهمی ناپسند  اداری را  به طور کلی زنان، فساد  کمتری    د که 

  باشند پرداخت نموده و در مقایسه با مردان تحمل کمتری نسبت به رفتارهای فسادزا دارا می

(Agerberg, 2014  .) 

 كه هستند سوال اين به پاسخ  دنبال يافتن به ايمطالعه در  (2015) همكاران و برين
 سوال اين به پاسخ  يافتن منظور ها به آن شوند.مي  فساد به مرتكب كمتر  كار بازار در زنان  آيا
حاصل نمودند.  استفاده كشور  105 آماري  هايداده از  تابلويي هايداده روش از نتايج 

 بين منفي رابطه و كنندمي كمتري پرداخت رشوه كار بازار در زنان كه دارد اين از حكايت
 باالي سطوح  در كه هنگامي همچنين زنان دارد. وجود فساد و  كار بازار در زنان مشاركت
 ,Breen, Gillanders)  گيرندمي فساد قرار انجام  معرض  در كمتر  دارند حضور مديريتي

Mcnulty &  Suzuki, 2015) . 

( در پژوهشی رابطه بین فساد و عرضه نیروی کار را برای  2018کورای و دژیماشف )
زمانی    132 بازه  در  دیتا مورد    1996  - 2012کشور  پانل  از روش  استفاده  با  قرار  و  مطالعه 
اند که فساد تاثیر منفی و معناداری بر عرضه نیروی کار دارا  اند. مولفان نتیجه گرفتهداده
اند که افزایش سطح دستمزد، سطح مصرف و کیفیت  باشد. همچنین مولفان نتیجه گرفتهمی

می کاهش  را  کار  نیروی  عرضه  بر  فساد  منفی  تاثیر   & Cooray)  دهدقوانین، 
2018Dzhumashev, .)   

ای تاثیر مشارکت نیروی کار زنان و همچنین حضور  ( در مطالعه2018جا و سرنگی )
اند.  کشور اروپایی مورد مطالعه قرار داده  17زنان در مجلس )پارلمان( بر سطح فساد را در  

حضور زنان   اند کهها بدین منظور از روش متغیرهای ابزاری استفاده کرده و نشان دادهآن
باشد در حالی که مشارکت زنان در سایر  مجلس تأثیر علی و منفی بر سطح فساد دارا میدر  

   (.Jha & Sarangi, 2018) باشدهای اقتصادی تاثیری بر سطح فساد دارا نمیفعالیت
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ای با موضوع جنسیت و فساد، رابطه بین نرخ  ( در مقاله2018دبسکی و همکاران )

مطالعه    2014تا    1998کشور طی دوره    177فساد را برای    مشارکت زنان در بازار کار و سطح
دهند که با در نظر گرفتن ناهمگنی خاص هر کشور )از  اند. نتایج مطالعه نشان مینموده

طریق اثرات ثابت(، ارتباطی منفی بین میزان مشارکت زنان در بازار کار و سطح فساد وجود  
توان نشان داد  مدل مربوطه لحاظ گردد، می ندارد. اما اگر ابعاد خاص فرهنگی هر کشور در  

 ,Debski)   باشندکه فساد و میزان مشارکت زنان به طور سیستماتیک با هم دارای ارتباط می
Jetter &  Mosle, 2018 .) 

کار ناهمگن، بیکاری  زا با فرض نیروی  ای، یک مدل رشد درون( در مطالعه2019لیم )
است. در این مطالعه، پویایی فساد و بیکاری    ظ نمودهزا و فساد در بخش دولتی را لحادرون
سیاستدرون تجربیات  از  استفاده  با  عددیزا  با  در    35گذاری  آفریقایی  اقتصاد کشورهای 

و با سطح باالی فساد و بیکاری، مطالعه شده است. یافته اصلی تحقیق نشانگر  درآمد متوسط  
اجتماعی  این موضوع می های  اگر سیاست  تغییرات  باشد که  موفقیت  با  و ضد فساد که 

اند، در الویت قرار داده شوند، در افزایش رشد اقتصادی موثر خواهند  ساختاری را ایجاد کرده
 .(Lim, 2019) بود

 مطالعات داخلی  -2-3
ای اثرات مشارکت زنان در بازار کار بر فساد  ( در مطالعه1392جعفری صمیمی و همکاران )

برای این منظور از روش پانل دیتا و از   اند.اسالمی مطالعه کردهرا در کشورهای منتخب  
کشور منتخب اسالمی استفاده شده است.    27و برای    2010تا    2003های  اطالعات آماری سال

می نشان  مطالعه  در  نتایج  فساد  کار،   بازار  در  زنان  مشارکت  میزان  افزایش  با  که  دهند 
است یافته  کاهش  منتخب   ,Jafari Samimi , Monfared &  Hoseni)  کشورهای 

2013 .) 

( در پژوهشی تأثیر اشتغال زنان در بخش عمومی بر فساد  1396کریمی و همکاران )
با استفاده از داده را مطالعه کردند. کشور منتخب شامل    45های آماری  برای این منظور 

اشتغال بخش  تأثیر سهم نسبی اشتغال زنان در کل    2013تا    2002ایران طی دوره زمانی  
زمان با دیگر متغیرهای تأثیرگذار از جمله حاکمیت قانون، درجه باز بودن و تولید  عمومی هم

 
35 Numerical Policy Experiments. 
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ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته فساد مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از  

هم  کند که در پی افزایش س های تابلویی منعکس میبرآورد الگو به روش اقتصاد سنجی داده
یابد. بنابراین به  نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی، فساد مالی کاهش می

در بخش   زنان  اشتغال  نسبی  افزایش سهم  فساد  و کنترل  برای مقابله  راهکار  عنوان یک 
دهند که تأثیر درجه باز بودن تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین نتایج نشان میعمومی می

فساد مالی منفی و تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و حاکمیت قانون  اقتصاد بر شاخص  
 Karimi, Gilak Hakim)  دار است و کاهش فساد را در پی داردبر آن مثبت و معنی

Abadi &  Nabati, 2018) .   
های متعددی وجود دارند که عوامل مختلف اثرگذار بر نرخ مشارکت  همچنین پژوهش 
   1جدول اند که برخی از این مطالعات به صورت خالصه در قالب  مودهاقتصادی زنان را بررسی ن

 ارائه شده است. 
 

 موثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان مطالعات تجربی انجام شده در مورد عوامل  .  1جدول 
 های تحقیقخذ: یاقته أم

Tabel 1. Emprical Studies about Effective Factors of Female Labor Force Participation 
Rate 
Source: Research Findings 

مدل   موضوع  محقق 
 پژوهش 

 نتایج 

 ( 2013خادم و اکرم )
(khadim &Akram 

2013) 

تاثیر عوامل موثر بر تصمیم 
زنان برای مشارکت در بازار  

 کار پاکستان

مدل  
رگرسیونی  

 36لجستیک

محل    - و  ازدواج  مانند  عواملی 
تأثیر   روستا(  یا  )شهر  زندگی 
مثبت بر مشارکت اقتصادی زنان  

 دارند. 
از جمله حضور    - سایر متغیرها 

سرپرست   و  خانواده  در  پسر 
تأثیر منفی  خانواده بودن زنا ن، 

زنان   اقتصادی  مشارکت  نرخ  بر 
 در بخش رسمی اقتصاد دارند. 

 
36 Logistics    
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اصلی   - زنان  برای  ترین آموزش 

مشارکت   برای  موجود  سیاست 
 باشد.بیشتر زنان در بازار کار می 

 (2017وارول )
(Varol, 2017 ) 

عوامل موثر بر نرخ مشارکت  
 اقتصادی زنان در ترکیه 

مدل  
رگرسیونی  
لوجیت 

 ای دوجمله

درآمد و آموزش تاثیر مثبت و    -
دار شدن   فرزند  و  بودن  متاهل 
مشارکت   نرخ  بر  منفی  تاثیر 

 اقتصادی زنان دارند. 
   (2018چه و  سانجو )

(Che & Sundjo, 
2018 ) 

عوامل تاثیرگذار بر نرخ  
مشارکت نیروی کار زنان در  

 کامرون، طی دوره 
 (2011-1991 ) 

مدل  
رگرسیونی  

 لوجیت

همچنین   - و  همسر  بیکاری 
و   مثبت  تاثیر  سن  افزایش 

از   کمتر  با سن  فرزند    5داشتن 
بودن   مسلمان  همچنین  و  سال 
مشارکت   نرخ  بر  منفی  تاثیر 

 اقتصادی زنان دارند. 
 

سرانو و همکاران  
(2019) 

(Serrano, 
Gasparini, 

Marchionni& 
Glüzmann, 2019 ) 

های اقتصادی بر  تاثیر چرخه
مشارکت اقتصادی زنان  نرخ 

در آمریکای التین، طی دوره    
(2014-1987 ) 

روش پانل  
 دیتا

ویژه زنان  نرخ مشارکت زنان به   -
متاهل و دارای فرزند دارای روند  

 باشد.ضد سیکلی می 

باستلو و همکاران  
(2019          )

(Bustelo, Flabbi, 
Piras &  Tejada, 

2019 ) 

رابطه بین نرخ مشارکت  
اقتصادی زنان و رشد  

اقتصادی در کشورهای پرو،  
مکزیک، کلمبیا، شیلی و  

- 2017آرژانتین، طی دوره )
2005 ) 

روش پانل  
 دیتا

های مراقبت از کودک  سیاست  -
بهره  افزایش  تاثیر  و  زنان  وری 

مثبت بر نرخ مشارکت اقتصادی  
در   اقتصادی  رشد  و  زنان 

 کشورهای مورد مطالعه دارد. 

  کالسن و همکاران
(2019) 

(Klasen, Pieters, 
Silva, &  Ngoc Tu,, 

2019)  

عوامل موثر بر نرخ مشارکت  
کشور در    8اقتصادی زنان در 

حال توسعه ) بولیوی،  
برزیل، هند، اندونزی، اردن،  

آفریقای جنوبی، تانزانیا و  
- 2018ویتنام( طی دوره، )

2000 ) 

روش پانل  
 دیتا

و    - زنان  تحصیالت  بین  رابطه 
اق در  مشارکت  آنان  تصادی 

برزیل و آفریقای جنوبی، مثبت 
و   اردن  هند،  در  خطی،  و 

بولیوی،    Uاندونزی   در  و  شکل 
دو   از  ترکیبی  تانزانیا  و  ویتنام 

 باشد.حالت قبلی می 
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و    - تحصیالت  سطح  افزایش 
باعث  باروری  نرخ  کاهش 
مشارکت   میزان  افزایش 
اقتصادی زنان در بازار کار شده  

خانوار درآمد  افزایش  نیز    و 
مشارکت   نرخ  بر  منفی  تاثیری 
دارا   کار  بازار  در  زنان  اقتصادی 

 .باشدمی
میال علمی و  

شلمانی روستایی
(1392)   

 (MilaElmi & 
RoustaeiShalman, 

2014) 

عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت  
اقتصادی زنان با تاکید بر  
سرمایه انسانی کشورهای  

اسالمی در حال توسعه، طی  
 دوره 

(2010-1990 ) 

پانل   روش 
 دیتا

تاثیر مثبت و معنادار    - آموزش 
زنان   اقتصادی  مشارکت  نرخ  بر 

 دارد. 
تاثیر    - بیکاری  و  باروری  نرخ 

منفی و معنادار بر نرخ مشارکت  
 اقتصادی زنان دارد. 

وجود    - بر  مدل  نتایج  همچنین 
نرخ     Uفرضیۀ بین  شکل 

رشد   و  زنان  اقتصادی  مشارکت 
          اقتصادی داللت دارد. 

 (  1395علیقلی )
(Aligholi, 2016) 

بررسی رابطه بین مشارکت  
زنان در نیروی کار و توسعه  
،  اقتصادی کشورهای اسالمی

 ( 1990-2013، )طی دوره

روش پانل  
 دیتا

تولید    - لگاریتم  متغیرهای 
و   بیکاری  نرخ  داخلی،  ناخالص 
و   منفی  تاثیر  باروری،  نرخ 
همچین متغیرهای لگاریتم مربع  

نرخ  ت داخلی،  ناخالص  ولید 
نام  ثبت  نرخ  شهرنشینی، 
مدارس   در  زنان  ناخالص 
ناخالص   نام  ثبت  نرخ  ابتدایی، 
زنان در مدارس متوسطه و نرخ  
در   زنان  ناخالص  نام  ثبت 
مدارس عالی تاثیر مثبت بر نرخ  
در   زنان  کار  نیروی  مشارکت 

 کشورهای اسالمی دارند.  
کار    - نیروی  مشارکت  نرخ  بین 

ت  و  اقتصادی  زنان  وسعه 
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کشورهای اسالمی یک رابطه غیر 

 شکل وجود دارد.  Uخطی و 
 ( 1399زعفرانچی )

(Zafaranchi, 2020) 
  ( UM) آزمون الگوی واحد 

 عرضه کار خانوار 
 

روش  
گشتاورهای  

 37یافتهتعمیم

واحد   الگوی  قیود  آزمون  در 
UM))   خرد اطالعات  براساس 

خانوار   در  شاغل  هردو  زوجین 
درآمد   تجمیع   قید  ایرانی، 

زنان  غیرکاری   مورد    تاُهل مدر 
 ُ قید  تا برقراری  اما  نشده،  یید 

سکی در برآورد توابع  ت تقارن اسال
عرضه ساعات کاری زن و شوهر  

 ُ ُ مورد تا ثیر درآمد  یید است. لذا تا
شده   تفکیک  )متفرقه(  غیرکاری 

به   یا  درآمد  زنان  دیگر  عبارتی 
غیرکاری )متفرقه(، که خود آنان  

می  کاهش دریافت  بر  کنند، 
تر و قابل  ساعات کاری آنان بیش 

   تر است.مالحظه 

                
عبارت دیگر  توان بیان کرد که وجه تمایز این مطالعه با مطالعات قیلی و بهدر پایان نیز می

و جوی محقق، تاکنون در داخل و خارج    جست  حیطهباشد که در  نوآوری تحقیق در این می
از کشور، تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان مطالعه نشده است. الزم به ذکر است  

(  1396( و همچنین کریمی و همکاران )2013که در مطالعات جعفری صمیمی و همکاران )
اشتغال زنان در بخش عمومی بر  نیز به ترتیب اثرات مشارکت زنان در بازار کار بر فساد و  

نرخ   ترتیب  به  و  وابسته  متغیر  عنوان  به  فساد  مطالعات  این  در  )که  مطالعه شده  فساد 
مشارکت زنان و نرخ اشتغال به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است( که با مطالعه  

ت )در مطالعه  رو که در آن تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان مطالعه شده اسپیش
عنوان متغیر مستقل و نرخ مشاکت زنان به عنوان متغیر وابسته مطالعه  رو، فساد بهپیش

 .  باشد شده است( متفاوت می

 
37 Generalized Method of Moments (GMM). 
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 معرفی مدل و روش پژوهش      -4
توان عوامل متعددی را در نظر  براساس مطالعات ارائه شده در بخش پیشینه تحقیق، می

اقتصادی زنان تاثیرگذارند. در این مطالعه، متغیرهای نرخ بیکاری،  گرفت که بر نرخ مشارکت  
رشد تولید ناخالص داخلی )رشد اقتصادی(، آموزش، نرخ باروری و نرخ شهرنشینی با الهام  

(  1392(، میالعلمی و روستایی شلمانی )2019(، کالرسن و همکاران )2017از مطالعات وارول )
جه به دسترس بودن اطالعات مربوط به این متغیرها( در  ( )و همچنین با تو 1395و علیقلی )

رو در این مطالعه برای بررسی اثرات فساد بر نرخ مشارکت  اند. از اینمدل تحقیق لحاظ شده
 اقتصادی زنان می توان فرم تبعی زیر را در نظر گرفت. 

(1)  
𝐹𝐿𝐹𝑃𝑅 = 𝑓 (𝑈𝑁, 𝑈𝑅𝐵, 𝐹𝐸𝑅𝑇, 𝐹𝐸𝐷𝑈, 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻, 𝐶𝑂𝑅)  

 فرم تبعی باال را می توان به شکل معادله رگرسیونی زیر ارائه نمود:

(2)  
𝐹𝐿𝑃𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑈𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝐸𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝛽4𝐹𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 +
𝛽5𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽6𝐶𝑂𝑅𝑖𝑡 + 𝑈𝑡   

 که در آن: 
 FLFPRit    ،نرخ مشارکت نیروی کار زنانUnit    ،نرخ بیکاریURBit    ،نرخ شهرنشینی

FERTit    ،نرخ باروریitFEDU    نرخ آموزش زنان )نرخ باسوادی زنان( وGROWTHit    نرخ
باشد. در این  نیز جمله اخالل رگرسیون می  Uitباشد.  می  tام در زمان  iرشد اقتصادی کشور  

بین  CORitمطالعه   فساد موسسه  ادراک  با شاخص  و  بوده  فساد  ی شفافیت  المللمتغیر 
شود. شایان ذکر است تمامی متغیرهای لحاظ شده در مدل رگرسیونی تحقیق  سنجیده می 

از   تئوریکی هر یک  تاثیر  و  آورده شده  تجربی تحقیق  مطالعات  و  نظری  در بخش مبانی 
 متغیرها بر نرخ مشارکت زنان نیز بحث شده است. 

و   ایران  مطالعه شامل  مورد  نمونه  تحقیق  این  م  12در  سازمان  کشور  نتخب عضو 
باشد. این کشورها  )که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند( می 38همکاری اسالمی 

عبارتند از: پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات  
ه  های مربوط به این کشورها در باز متحده عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق. داده

 
38 Organisation of Islamic Cooperation . 
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بین  2005-2018زمانی   بانک جهانی و سازمان  پایگاه اطالعاتی  المللی شفافیت استخراج  از 

به کشورهای  می مربوط  اطالعات  بودن   دسترس  در  به  باتوجه  است  ذکر  به  الزم  گردند. 
شرایط   لحاظ  از  کشورها  این  شباهت  همچنین  و  اسالمی  همکاری  سازمان  عضو  منتخب 

توان به اسالمی بودن  ر )ازجمله وجه شباهت این کشورها میاقتصادی و اجتماعی به همدیگ
و همچنین در حال توسعه بودن این کشورها اشاره نمود(، در نتیجه این کشورها برای مطالعه  

    اند.انتخاب شده

 های پژوهش یافته  -5
ها  گونه که اشاره شد در مطالعات تجربی قبلی )که در بخش پیشینه تحقیق نیز به آنهمان

اشاره گردید( موضوع تاثیرگذاری نرخ مشارکت نیروی کار زنان بر فساد بررسی شده است.  
رو، برخالف این مطالعات، تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار  رو در پژوهش پیشاز این

نرخ   و  فساد  متغیرهای  بین  علیت  آزمون  انجام  لذا  است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  زنان 
 39گرنجر علیت توان از آزمونکند. در این راستا مین ضرورت پیدا میمشارکت اقتصادی زنا

 است که متغیره برداري دو رگرسیون خود آزمون نوعی رگرنج علیت  آزمون استفاده نمود. 
 این به پردازد. می دیگر متغیر معادله در متغیر یک هايوجود وقفه عدم یا وجود به بررسی

 گرنجري علیت باشند، صفر برابر معادله در وقفه با رایب تمامی ض اگر تنها و اگر  ،که صورت
وجود ندارد. در این پژوهش، از آزمون علیت گرنجر برای بررسی رابطه علی بین متغیر فساد  

گزارش شده است. براساس این    2  جدول و نرخ مشارکت زنان استفاده شده و نتایج آن در  
 رابطه علی دوسویه بین متغیر فساد و نرخ مشارکت زنان وجود دارد.  نتایج، 

 
 
 
 
 
 

  
 

39 Granger 
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 نتایج آزمون علیت گرنجر .2  جدول 
 خذ: محاسبات تحقیق أم

Tabel 2. Granger Causality Test Results   
Source: Research calculations 

آماره   F تعداد مشاهدات  فرضیه صفر  Prob 

FLFPR   نیست علیت گرنجری   COR    176 08/5  00/0 * 

COR  نیست علیت گرنجری     FLFPR   176 14/4  01/0* 

 باشد.درصد می   5داری : عدم پذیرش فرضیه صفر در سطح معنی *                    
 

مشارکت نیروی کار زنان، در  با توجه به وجود رابطه علی دو طرفه بین متغیر فساد و نرخ  
گردد که به قرار زیر  این پژوهش از سیستم معادالت همزمان برای برآورد مدل استفاده می

 باشند: می

(3)  
𝐹𝐿𝐹𝑃𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽1𝑈𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝐸𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝛽4𝐹𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 +
𝛽5𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽6𝐶𝑂𝑅𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡      

(4)  
𝐶𝑂𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽7𝐹𝐿𝐹𝑃𝑅𝑖𝑡 + 𝛽8𝑊𝑖𝑡 + 𝛽9𝑃𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽10𝑅𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝑉𝑖𝑡                     
 

 
 که در آن: 

 W  ،سرانه دستمزد  و    PGDP  نرخ  سرانه  داخلی  ناخالص    کیفیتREG تولید 
های مربوط به دستمزد سرانه و تولید ناخالص  باشد. شایان ذکر است دادهمی  40گذاری قانون

گذاری با  داخلی سرانه از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی استخراج شده و متغیرکیفیت قانون
   گردد.محاسبه می 41استفاده از شاخص کافمن و همکاران

 
40 Regulatory Quality. 
41 Kaufmann et al. 

mailto:daniel@kaufmanndata.net
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آزمون    گردد. برای این کار از برآورد مدل، مانا بودن متغیرهای مدل بررسی می  قبل از 

ارائه شده  3جدول گردد. نتایج این آزمون در  استفاده می  42یافتهریشه واحد دیکی فولر تعمیم
باشند.  مانا می سطح  در تمامي متغيرها درصد، پنج معناداری سطح در نتايج اين براساس و

به دست آمده از آزمون برای هریک از متغیرها کمتر    Probتر با توجه به این که  به بیان ساده
باشد، لذا فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد )نامانایی( متغیرها رد شده و  می  05/0از  

 شود. در نتیجه مانایی متغیرها پذیرفته می
 

 واحد  نتایج آزمون ريشه  .3جدول 
 خذ: محاسبات تحقیق أم

 Tabel 3. Unit Root Test Results 
Source: Research calculations   

 نتیجه Prob سطح متغیر متغیر
FLFPR 5/53  0/00* (0)I 
UN 1/52  0/00* (0)I 
URB 6/49  0/00* (0)I 
FERT 5/45  0/01* (0)I 
FEDU 2/48  0/00* (0)I 
GROWTH 7/41  0/03* (0)I 
COR 8/43  0/02* (0)I 

PGDP 1/50  0/00* (0)I 
W 3/43  0/02* (0)I 

REG 4/48  0/00* (0)I 
 باشد..درصد می  5داری دهنده مانا بودن متغیرها در سطح معنی: نشان *             

متغیرهای مدل، سیستم معادالت همزمان  از این رو با داشتن اطمینان نسبت به مانا بودن  
 شود. ارائه می 4جدول  برآورد شده و نتایج آن در  43با روش گشتاورهای تعمیم یافته 

 
 
 

 
42 ADF test Statistic.   
43 Generalized Method of Moments. 
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 تایج برآورد سیستم معادالت   . 4جدول  
 خذ: محاسبات تحقیق أم

Tabel 4. Equation System Estimation Results  
Source: Research calculations 

فساد(  مدل دوم )متغیر وابسته:   مدل اول )متغیر وابسته: نرخ   
 متغیر مشارکت نیروی کار زنان( 

11/0  
(64/0)  

65/0  
(28/1 )  C 

- 26/0-  
* (89/2-) UN 

- 21/0  
(86/0 ) URB 

- 12/0-  
 *(25/2-) FERT 

- 42/0  
* (68/2) FEDU 

- 23/0  
)2/09(* GROWTH 

- 18/0  
* (82/2 ) COR 

12/0  
* (42/2) 

- FLFPR 

18/0  
(98/1) 

- PGDP 

28/0  
 *(56/2) 

- W 

14/0  
* (23/2) 

- REG 

74/0  69/0  R2 
92/1  87/1  DW                     

 دهند. درصد را نشان می  5بوده و معنادار بودن ضرایب در سطح معناداری  t: اعداد داخل پرانتز مقدار آماره *             
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(، شاخص ادراک فساد تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی  4جدول  براساس نتایج برآورد مدل )

درصد به   5کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری  
ان دهنده پایین  باال بودن شاخص ادراک فساد، نش  از آنجا که  لحاظ آماری معنادار است.

باشد، لذا هر اندازه شاخص ادراک فساد بیشتر باشد )سطح  بودن سطح فساد در اقتصاد می
عبارت دیگر، فساد با فساد کمتر(، نرخ مشارکت نیروی کار زنان نیز بیشتر خواهد بود. به

تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرتولیدی و غیرمولد،  
نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. به عبارتی  
فضای   ایجاد  اقتصادی،  کارآیی  کاهش  اقتصادی،  رشد  بر  منفی  تاثیری  ایجاد  با  فساد 
اقتصاد   غیررسمی  بخش  در  فعالیت  گسترش  همچنین  و  تولید  کاهش سطح  نااطمینانی، 

مورد مطالعه، سطح نرخ مشارکت نیروی کار زنان در کشورهای  توانسته است در دوره زمانی  
با یافته  مدنظر را کاهش دهد. ( مطابقت 2018های مطالعه کورای و دژیماشف )این نتایج 

دارد. تاثیر نرخ بیکاری بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب منفی  
لحاظ آما  5بوده و در سطح معناداری   به  بودن نرخ  ری معنادار می درصد  باال  زیرا  باشد. 

 باعث شدن زنان گرفته کاربه کم یا باشد. بیکاریای از بیماری کل اقتصاد میبیکاری نشانه
 برای های کمتریفرصت و نباشند ملی توسعه در موثر مشارکت قادر به هاآن شود کهمی

وجوی  افزایش هزینه جست  به عبارت دیگر بیکاری با  .بیابند خود شهروندی حقوق  احقاق
شغل و دشوار کردن یافتن شغل در بازار کار، باعث کاهش نرخ مشارکت نیروی کار زنان  

منفی بودن تاثیر نرخ بیکاری بر نرخ مشارکت زنان در این مطالعه، با نتایج مطالعه    شود.می
روستایی و  علمی  )1392)شلمانی  میال  علیقلی  و  نس1395(  متغیر  دارد.  مطابقت  بت  ( 

سطح   در  تاثیر  این  اما  داشته،  زنان  کار  نیروی  مشارکت  نرخ  بر  مثبت  تاثیر  شهرنشینی 
باشد. این نتایج با یافته های مطالعه خادم  درصد به لحاظ آماری معنادار نمی  5معناداری  

تاثیر نرخ باروری زنان بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در  2013و اکرم ) ( متفاوت است. 
درصد به لحاظ آماری    5ای منتخب منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری  ایران و کشوره

عبارت دیگر، باال بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه، توانایی  باشد. بهمعنادار می
های اقتصادی را محدود کرده و در نتیجه  زنان برای عرضه نیروی کار و مشارکت در فعالیت 

های مطالعه میال علمی و  دهد. این نتایج با یافتهنان را کاهش مینرخ مشارکت نیروی کار ز 
( مطابقت دارد. تاثیر رشد اقتصادی بر  2019( و کالسن و همکاران )1392)  روستایی شلمان
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نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و این تاثیر در  

معناداری   آماری  5سطح  لحاظ  به  اقتصادی  معنادار می  درصد  رشد  بودن  باال  زیرا  باشد. 
)افزایش تولید ناخالص ملی( با افزایش رشد عوامل تولید )افزایش تولید( و در نتیجه افزایش  

های کاری ناشی از آن بستر مناسبی را برای کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه افزایش  فرصت
فراهم می زنان  کار  نیروی  بهنرخ مشارکت  به همراه خود  عبار کند.  اقتصادی  دیگر رشد  ت 

دنبال خود سطح  دهد و این امر نیز بههای اقتصادی را افزایش میارزش افزوده تمام بخش
دهد. این موضوع با نتایج مطالعات وارول  اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان را افزایش می

زنان بر مشارکت    ( مشابهت دارد. همچنین تاثیر آموزش2019( و سرانو و همکاران )2017)
درصد    5نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب  نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 

به لحاظ آماری معنادار است. زیرا هر اندازه سطح آموزش و تحصیالت افراد بیشتر باشد،  
عه،  یابد. همانند این مطالتمایل افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت اقتصادی افزایش می

(، وارول  2013تاثیر مثبت آموزش بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در مطالعات خادم و اکرم )
، ضریب  1( نیز تایید شده است. در مدل برآوردی شماره  2019( و  کالسن و همکاران )2017)

خوبی    دهندگی دهد مدل از قدرت توضیحکه نشان میباشد  می  R  69/0)2(تعیین رگرسیون  
  2باشد که نزدیک به عدد  می  87/1مدل نیز    (DW)آماره دوربین واتسون  برخوردار است.  

 بوده و بیانگر این است که در جمالت اخالل خودهمبستگی وجود ندارد.   
در مدل رگرسیونی دوم، نرخ مشارکت نیروی کار زنان بر شاخص ادراک فساد تاثیر  

معناد در سطح  تاثیر  این  و  داشته  می  5اری  مثبت  معنادار  آماری  لحاظ  به  باشد.  درصد 
نیز  به فساد  ادراک  شاخص  میزان  زنان،  کار  نیروی  مشارکت  نرخ  افزایش  با  دیگر  عبارت 

می میافزایش  کاهش  فساد  سطح  )یعنی  یافتهیابد  با  نتایج  این   و  ميشالوواهای  یابد(. 
( و کریمی و همکاران  2013جعفری صمیمی و همکاران )  (،2013(، ریواس )2009ملنيكوشكا )

( مطابقت دارد. تاثیر سطح دستمزد سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص  1396)
باشد. از این رو، هر اندازه سطح دستمزد سرانه و تولید ناخالص داخلی  ادراک فساد مثبت می

سطح    سرانه بیشتر باشد، شاخص ادراک فساد نیز بیشتر )سطح فساد کمتر( خواهد بود. در
گذاری نیز بر شاخص ادراک فساد  مثبت و  درصد، تاثیر متغیر کیفیت قانون  5معناداری  

عنوان یکی از بسترهای  گذاری بهعبارت دیگر، هر اندازه کیفیت قانونباشد. بهمعنادار می
بیشتر   نیز  فساد  ادراک  باشد، شاخص  بیشتر  فساد،  با  مبارزه  و  اقتصادی  رشد  برای  الزم 

یافته)سطح فساد ک با  نیز  نتیجه  این  بود. که  های مطالعه کریمی و همکاران  متر( خواهد 
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رگرسیون  1396) تعیین  نیز ضریب  دوم  برآوردی  رگرسیون  در  دارد.    R  74/0)2(( مطابقت 

آماره دوربین  دهندگی خوبی برخوردار است.  دهد مدل از قدرت توضیحکه نشان میباشد  می
بوده و بیانگر این است که در    2د که نزدیک به عدد  باشمی  92/1مدل نیز    (DW)  واتسون

 جمالت اخالل خودهمبستگی وجود ندارد.   

 و پیشنهادها گیری  نتیجه  -6
از جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل می مشارکت   دهند. قشر زنان، تقریبا نیمی 

افزایش    تواند از طریق افزایش دادن عرضه نیروی کار، سببباالی زنان در نیروی کار می 
رو، افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل  رشد اقتصادی کشورها شود. از این

براساس مبانی   کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. 
های مختلف  نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته، نرخ مشارکت نیروی کار زنان تابع مولفه

گذاری در راستای افزایش این شاخص زمانی  اجتماعی و فرهنگی بوده و سیاستاقتصادی،  
توان گفت یکی  ها آگاه شد. می ها و نوع تاثیرات آنموفق خواهد بود که بتوان از این مولفه

مولفهاز مهم فساد میترین  زنان، متغیر  کار  نیروی  نرخ مشارکت  بر  تاثیرگذار  باشد.  های 
های  کاهش رشد اقتصادی و تغییر سهم عرضه نیروی کار در بخش  تواند از طریق فساد می 

این از  باشد.  تاثیرگذار  کار  نیروی  مشارکت  نرخ  بر  اقتصاد  غیررسمی  و  این  رسمی  در  رو 
فساد بر نرخ مشارکت نیروی    تحقیق، با استفاده از سیستم معادالت همزمان، تاثیر شاخص

 کار زنان در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکری اسالمی مطالعه شده است.  
دهند که فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر مشارکت  نتایج برآورد مدل نشان می

درصد    5نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری  
با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و  ه لحاظ آماری معنادار میب باشد. به عبارت دیگر فساد 

منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای  
منتخب را کاهش داده است. به عبارتی فساد با ایجاد تاثیری منفی بر رشد اقتصادی، کاهش  

، ایجاد فضای نااطمینانی، کاهش سطح تولید و همچنین گسترش فعالیت  کارایی اقتصادی
در بخش غیررسمی اقتصاد توانسته است در دوره زمانی مورد مطالعه، سطح نرخ مشارکت  

وجوی  نیروی کار زنان در کشورهای مدنظر را کاهش دهد. بیکاری نیز با افزایش هزینه جست
ار، باعث کاهش نرخ مشارکت نیروی کار زنان  شغل و دشوار کردن یافتن شغل در بازار ک
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معناداری   سطح  در  است.  شده  مطالعه  مورد  کشورهای  نسبت    5در  متغیرهای  درصد، 
شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما این تاثیر  

بارت دیگر، باال بودن عباشد. بهدر مورد متغیر نرخ شهرنشینی به لحاظ آماری معنادار نمی
رشد اقتصادی )باال بودن تولید ناخالص ملی( با افزایش رشد عوامل تولید )افزایش تولید( و  

های کاری ناشی از آن بستر مناسبی را برای کاهش نرخ بیکاری و  در نتیجه افزایش فرصت
می فراهم  زنان  کار  نیروی  مشارکت  نرخ  افزایش  نتیجه  بودندر  باال  همچنین  رشد    کند. 

بخشاقتصادی فرصت تمامی  در  را  افزایش  های شغلی  زنان  و  مردان  برای  اقتصادی  های 
دهد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب منفی  می

باشد. همچنین تاثیر  درصد به لحاظ آماری معنادار می  5بوده و این تاثیر در سطح معناداری  
رکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح  آموزش بر مشا

به  5معناداری   است.  معنادار  آماری  لحاظ  به  و  درصد  آموزش  سطح  اندازه  هر  عبارتی، 
تحصیالت افراد بیشتر باشد، تمایل افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت اقتصادی افزایش  

 کند.  پیدا می
م نیز تاثیر نرخ مشارکت نیروی کار زنان بر شاخص ادراک فساد  در مدل برآوردی دو 

برآورد شده است. براساس نتایج این برآورد، هر اندازه نرخ مشارکت نیروی کار زنان بیشتر  
باشد، میزان شاخص ادراک فساد بیشتر )سطح فساد کمتر( خواهد بود. همچنین تاثیر سطح  

سران داخلی  ناخالص  تولید  و  سرانه  میدستمزد  مثبت  فساد  ادراک  شاخص  بر  باشد.  ه 
عبارت دیگر، هر اندازه سطح دستمزد سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه بیشتر باشد،  به

گذاری نیز بر  شاخص ادراک فساد نیز بیشتر )سطح فساد کمتر( خواهد بود. کیفیت قانون
گذاری  زه کیفیت قانونشاخص ادراک فساد تاثیر مثبت و معنادار داشته و به عبارتی هر اندا

 باالتر باشد، شاخص ادراک فساد بیشتر )سطح فساد کمتر( خواهد بود.  
 

 گردد: در پایان و با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می
گردد با عنایت به تاثیر منفی فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان، پیشنهاد می -

یک، کاهش حجم دولت، بهبود  هایی نظیر توسعه دولت الکترونتا با اجرای سیاست
فرهنگ و سطح اخالق عمومی جامعه با ترویج تقبیح فساد و رشوه، جلوگیری از  

ها و مقررات زاید  های نظارتی و بازرسی، حذف دستورالعملنفوذ دولت در دستگاه
می افزایش  را  فساد  و  سوءاستفاده  امکان  سازمانی،  که  فرهنگ  اصالح  دهند، 
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ات و تشویق مردم به گزارش فساد، برقراری ثبات در  گسترش جریان آزاد اطالع

قوانین کسب و کار، اعمال قوانین و مقررات پیشگیرانه و همچنین مقابله جدی و  
کنترل   با  نتیجتا  و  کنترل شده  در کشور  فساد  اقتصادی، سطح  مفاسد  با  قاطع 

 )کاهش( فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان افزایش یابد. 
منفی بیکاری بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان، کنترل نرخ بیکاری  با توجه به تاثیر   -

می پیشنهاد  زنان  کار  نیروی  مشارکت  نرخ  افزایش  برای  آن  کاهش  لذا  و  گردد، 
نقش   منتخب،  کشورهای  اقتصاد  در  بزرگ  کارفرمای  عنوان  به  بایستی  دولت 

هبود محیط  زا و بهای اشتغالگذاری، ایجاد فعالیتتری در افزایش سرمایهپررنگ
 کسب و کار ایفا نماید. 

با توجه به تاثیر مثبت نرخ شهرنشینی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان، این نتیجه   -
تری در شهرها تمرکز داشته و یافتن  داللت بر این دارد که امکانات کاری مناسب

محتمل روستاها  با  مقایسه  در  و  شهرها  در  اقتصادی  مشارکت  لذا  و  تر  شغل 
هایی، پدیده مهاجرت  گردد که دولت با اجرای سیاستذا پیشنهاد میباشد. لمی

به شهرها را کنترل کرده و با ایجاد فضاهای اقتصادی مناسب و همچنین حمایت  
از روستاییان برای ایجاد کسب و کار در روستاها، ضمن کنترل پدیده مهاجرت،  

 سطح مشارکت نیروی کار زنان در روستاها را نیز ارتقا دهد. 
براساس نتایج به دست آمده، نرخ باروری تاثیر منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار   -

باشد. با عنایت به اهمیت بحث نرخ باروری و تاثیر آن بر جمعیت زنان دارا می
با سیاست مساله،  این  به  توجه  بایستی ضمن  دولت  نرخ  کشور،  ارشادی،  های 

 باروری را در حد بهینه کنترل نماید.  
ب - کار زنان، دولتبا عنایت  نیروی  بر نرخ مشارکت  اقتصادی  تاثیر مثبت رشد    ه 

های اقتصادی موثر و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار،  بایستی با اجرای سیاست
نتیجتا   و  تولید(  )افزایش  تولید  عوامل  رشد  برای  الزم  بستر  نمودن  فراهم  ضمن 

فرصت بخشافزایش  در  اشتغال(  )افزایش  مناسب  شغلی  مختلف  هاهای  ی 
 اقتصادی، فضا را برای فعالیت زنان در اقتصاد بیش از پیش مهیا نماید.  

با توجه به تاثیر مثبت آموزش بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان، توجه بیش از پیش   -
ای و کاربردی به خصوص  به آموزش زنان از قبیل: آموزش آکادمیک، فنی و حرفه
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وسطه و باالتر، که توانایی نیروی کار  در مناطق روستایی و همچنین در مقاطع مت 
 گردد. دهد، پیشنهاد میزنان برای ورود به بازار کار را افزایش می
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