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چکیده گسترده
معرفی:
در بین شاخصهای بازار کار ،نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدیترین شاخصهای بخش
عرضه بازار کار تلقی میگردد .میل به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی از یک سو ناشی
از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاهها را برای استخدام نیروی
انسانی تامین می نماید .هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش
نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند ،میتوان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ
مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد .در کنار مردان ،زنان نیز میتوانند در فعالیتهای
اقتصادی مشارکت داشته باشند .مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی
و اجتماعی یک کشور مهم میباشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت
اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت .بهطور کلی ،نرخ مشارکت اقتصادی باالی زنان
نشانگر دو مطلب می باشد که عبارتند از :الف) پیشرفت زنان در موقعیتهای اقتصادی و
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اجتماعی .ب) توانمندسازی زنان .این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از
پتانسیلهای انسانی جامعه میگردند که میتوانند در ایجاد ظرفیت باالتر برای رشد
اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند .شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت
اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاستها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقشآفرینی آن در
توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد .در متون علمی بازار کار،
عوامل متعددی بیان شدهاند که بر نرخ مشارکت نیروي کار زنان تاثیرگذار میباشند که
به طور کلی عبارتند از :الف) مشخصات فردي مانند سن ،جنس ،سطح آموزش ،درآمدهاي
کاري .ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضاي خانواده ،سطح تحصیالت آنها،
وضعیت تاهل ،اشتغال و بعد خانوار .عالوه بر این موارد ،یکی از عوامل مهمی که میتواند
بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار باشد ،پدیده فساد میباشد .فساد از طریق تشویق
فعالیتها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی) ،کاهش بهرهوری بخش خصوصی و افزایش
بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پسانداز -مصرف ،منجر به کاهش عرضه نیروی کار
می گردد .همچنین فساد عالوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد،
دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز میباشد .با توجه به پایین
بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین باال بودن شاخص فساد در ایران ،میتوان
بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاستها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل
فساد ،نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخشهای مختلف اقتصادی را افزایش دهد.
متدولوژی:
در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بازار کار ایران و کشورهای
منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی منطقه در بازه زمانی  2005-2018و با استفاده از
سیستم معادالت همزمان مطالعه شده است .در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران
و  12کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی (که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن
قرار دارند) میباشد .این کشورها عبارتند از :پاکستان ،جمهوری آذربایجان ،ترکیه ،مصر،
عربستان سعودی ،بحرین ،امارات متحده عربی ،عمان ،اردن ،قطر ،مراکش و عراق.
دادههای مربوط به این کشورها از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی و سازمان بینالمللی شفافیت
استخراج میگردند.
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یافتهها:

نتایج نشان میدهند که اوال ً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر
فساد وجود دارد .ثانیا ً باال بودن سطح فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت
نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری  5درصد
به لحاظ آماری معنادار میباشد .باال بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی
کار و مشارکت افراد در فعالیتهای اقتصادی را محدود مینماید .متغیرهای نسبت
شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر
نسبت شهرنشینی در سطح معناداری  5درصد به لحاظ آماری معنادار نمیباشد .تاثیر نرخ
باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر
در سطح معناداری  5درصد به لحاظ آماری معنادار میباشد .از این رو باال بودن نرخ باروری
در کشورهای مذکور ،مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد.
همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت
بوده و در سطح معناداری  5درصد به لحاظ آماری معنادار است.
نتیجه:
به طور کلی نتایج برآورد مدل نشان میدهندکه فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و
منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد ،مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای
منتخب را کاهش داده است .باال بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار
و مشارکت افراد در فعالیتهای اقتصادی را محدود مینماید .همچنین باال بودن نرخ باروری
در کشورهای مورد مطالعه ،مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد.
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