فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال دهم ،شماره نخست ،بهار 9318

309

بررسی اثر توسعه فضای مجازی بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران
(مطالعهی موردی اشتغال زنان و نرخ باروری)
امیرحسین مزینی 1،بهرام سحابی 2و مهرفام ممالکی3
تاریخ دریافت92/04/22:

صص301-330
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چکیده
جامعهی ایران طی دهههای گذشته تحت تأثیر جهانی شدن و گسترش فناوریهای نوین
قرار گرفته است .در جریان این تأثیرگذاریها ،دگرگونیهایی در ابعاد زندگی مردم بهوجود آمده
است که مواردی چون کاهش شکاف جنسیتی ،افزایش نرخ مشارکت زنان ،کاهش نرخ باروری از
تبعات آن دانسته شده است .در این راستا ارتباط فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) و شدّت
تغییرات آن بر جامعه جهت سیاستگذاریهای آینده میتواند بسیار مهم باشد که میتوان به
ارتباطات میان باروری-فاوا و اشتغال-فاوا (در ارتباط با زنان) اشاره نمود .در این مطالعه به بررسی
اثر توسعهی فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در ایران ،با استفاده از دادههای استانی و
روش دادههای ترکیبی (تلفیقی) در چارچوب معادالت همزمان به روش حداقل مربعات دو
مرحلهای برای دورهی زمانی  1332-1393پرداخته شده است .نتایج نشان میدهد که بین
نرخهای باروری و مشارکت زنان رابطهای معکوس وجود دارد و با گسترش فضای مجازی ،نرخ
مشارکت زنان افزایش مییابد؛ اما گسترش فضای مجازی بر خالف انتظار ،بر نرخ باروری تأثیر
مثبت و معناداری داشتهاست .در علتیابی این موضوع میتوان به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و
قابلیتهای فاوا در تسهیل فرزندآوری اشاره نمود.
کلید واژهها :فضای مجازی ،اشتغال زنان ،نرخ باروری ،اقتصاد ایران.

 - 1دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس.
 -2د انشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس.
 - 3دانشآموخته ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
* -نویسنده مسئول مقالهmozayani@modares.ac.ir:
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مقدمه
یکی از عوامل مهمّی که رشد اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد ،میزان جمعیت و
نرخ زاد و ولد است؛ چرا که نیروی انساتی و کیفیت آن یکی از مهمترین نهادههای فعالیتهای
اقتصادی به حساب میآیند ) .(Fukao and et al, 2009تغییرات جمعیت تأثیر قابل توجهی بر
جنبههای مختلف زندگی ،مانند بازارها ،محیط زیست ،آموزش ،اشتغال و در نهایت رشد اقتصادی
دارد .هرچند که اثر رشد و توسعهی اقتصادی بر جمعیت و نرخ باروری در اکثر مطالعات بهصورت
معکوس نشان داده شده است ) (Ziaaee Bigdeli and et al, 2006و (Haami & Taghavi
).Jelodar, 2016

برخی از مطالعات انجام شده در ادبیات موضوع حکایت از آن دارند ارتباط بین جمعیت و
عملکرد اقتصادی میتواند مثبت فرض شود .بدین دلیل که رشد جمعیت ،گسترش و توسعهی
بازارها را بهدنبال خو اهد داشت و این عاملی است که موجب رونق و رشد کسب و کارهای جدید و
رشد اقتصادی میشود ) .(Pour Ehtesham & Mohaddesifard, 2018برعکس ،برخی دیگر مدعی
شدهاند که ارتباط بین رشد جمعیت و عملکرد اقتصادی یک کشور ممکن است منفی باشد و این
پدیده زمانی اتفاق میافتد که اقتصاد نتواند جمعیت کشور را بهکار گرفته و جمعیت افزایش یافته
به نیروی کار غیر مولد تبدیل شوند) .(Mehrabian & Sedghi, 2011به همین دلیل در خصوص
ارتباط بین نرخ زاد و ولد ،جمعیت و رشد اقتصادی ،بررسیها و تحقیقات بسیاری تاکنون انجام
شده است.
در ارتباط با بحث فوق ،زنان نقش بسیار مهمّی ایفا مینمایند؛ چراکه از یک سو به عنوان
بخشی از نیروی کار با ورود به فضای کسب و کار و احراز مشاغل مختلف میتوانند به صورت
معناداری عرضه ی نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهند و از سوی دیگر بهعنوان منشأ باروری در
جامعه میتوانند با تغی یر در نرخ باروری موجب نوسانات جمعیتی و عرضهی نیروی کار
شوند) .(Musai and et al, 2010این موضوع زمانی اهمیت مضاعف مییابد که زنان بهعنوان نیروی
کار کیفی در جامعه به ایفای نقش بپردازند ) .(Nuria and et al, 2014حال نکتهای که وجود دارد
آن است که افزایش نرخ باروری در یک اقتصاد بهدلیل نقش کلیدی زنان در مدیریت خانواده و
پرورش فرزندان میتواند به کاهش مشارکت آنها در بازار کار منجر شود و از سوی دیگر افزایش
اشتغال زنان در جامعه می تواند به کاهش فرزندآوری ایشان منجر گردد .این در حالی است که این
دو مقوله (اشتغال زن ان و نرخ باروری) خود تحت تأثیر عوامل متعدد دیگری هستند که وارد نمودن
آنها در تحلیلها پیچیدگی بحث را دو چندان می نماید .بهویژه زمانی که مالحظات حاکمیتی نیز
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در این بحث وارد گردد .مثالً در شرایط موجود ایران که حاکمیت مقولهی توانمندسازی زنان و
افزایش مشارکت اجتماعی ایشان (مثالً در زمینه اشتغال در فعالیتهای اقتصادی) را دنبال
مینماید ،همزمان افزایش جمعیت و فرزندآوری را نیز تشویق مینماید که به نظر میرسد اجرای
این دو سیاست ،تعارضاتی را در خود دارد .یا زمانی که توسعهی زیرساختهای تحصیل در
دانشگاهها که همزمان زمینهی تحصیل زنان و مقولهی کاریابی ایشان را تسهیل مینماید ،میتواند
فرزندآوری ایشان را به تأخیر انداخته و کاهش دهد .در این میان یکی از عواملی که میتواند بر
ارتباط این دو مقوله مؤثر باشد ،بحث (گسترش) فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) 1و قابلیتهای
آن است) . (Nikulin, 2017گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات از یک سو از مجرای انتقال
فعالیتها به فضای مجازی و حذف محدودیتهای مکانی منجر به خلق فرصتهای جدید در بازار
کار (از جمله برای زنان) و رشد اقتصادی میشود ) (Mićić, 2017که این قابلیت ،جدای از
توانمندسازی زنان و افزایش زمینههای اشتغال ایشان باعث کاهش شکاف جنسیتی میشود (ILO,
) 22017و از سوی دیگر انتظار میرود با ارتقاء حقوق زنان و افزایش زمینههای تحصیل و مشارکت
ایشان در جامعه ،تمایل و زمینهی فرزندآوری ایشان کاهش یابد ) . (Nourozi, 1998بدیهی است،
بسته به تفاوتهای موجود میان کشورها ،همچون :ساختار فرهنگی ،توسعهیافتگی اقتصادی ،توسعه
جامعه اطالعاتی و  ...این موضوع میتواند در کشورهای مختلف به انحاء متفاوتی ظاهر شود
) .(Cummings & O’Neil, 2015بحث فوق (بررسی تأثیر گسترش فضای مجازی بر اشتغال زنان و
نرخ باروری در ایران) با استفاده از دادههای استانی در دستور کار مطالعهی حاضر قرار دارد .در این
راستا میتوان فرضیههای مد نظر در تحقیق حاضر را به شرح زیر برشمرد:
فرضیهی اول :رابطهی منفی معناداری بین گسترش فضای مجازی و نرخ باروری در ایران وجود
دارد.

)1. Information and Communications Technology (ICT
 .2آمارهای جهانی نشان میدهد که بیشترین نابرابری جنسیتی در نرخ مشارکت اقتصادی زنان را کشورهای نوظهور
اقتصادی (با درآمد متوسط) ،به میزان  3003درصد و بعد از آن کشورهای توسعهیافته (با درآمد باال) به میزان 1301
درصد دارا میباشند .طی دو دههی گذشته بیشتر از  5درصد این شکاف کاهش یافته و پیشبینی میشود که این روند
ادامه یابد .در سال  2012نرخ بیکاری برای زنان  ،به میزان  302درصد بوده است که نشاندهنده شکاف  002درصدی
نسبت به نرخ بیکاری مردان با نرخ  505درصد میباشد .در کشورهای نوظهور اقتصادی ،اختالف نرخ بیکاری بین زنان و
مردان از  005درصد در سال  2002به  002درصد در سال  2012افزایش یافته است .در مقابل ،از سال  ،1992این
اختالف هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعهیافته به ترتیب 002 ،و  003کاهش یافتهاست
). (ILO, 2017
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فرضیهی دوم :رابطهی مثبت معناداری بین گسترش فضای مجازی و اشتغال زنان در ایران
وجود دارد.
انتظار میرود مطالعهی حاضر بتواند نتایج و یافتههای الزم جهت قضاوت در خصوص دو
فرضیهی فوق را فراهم نماید .بدین منظور پس از مقدمهی حاضر در ادامه ،در پیشینهی پژوهش و
مبانی نظری ،با نیم نگاهی به مطالعات انجام شده در این حوزه عوامل مؤثر بر متغیرهای اصلی
پژوهش یعنی نرخ باروری و اشتغال زنان مورد بررسی قرار میگیرند .سپس روش و ابزار پژوهش و
متعاقب آن یافتههای پژوهش مطرح میگردند و در آخر بحث و نتیجهگیری ارائه میشود.
پیشینهی پژوهش
می توان منتخبی از مطالعات انجام شده را در جهان و ایران ،در زمینهی موضوع مطالعه به شرح
زیر خالصه نمود:
الف -مطالعات انجام شده در عرصهی بین المللی:
اسپراگ ) (Sprague, 1998ارتباط بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و نرخ باروری آنها را در
گروههای سنی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که نرخ باروری زنان ،رابطهی معکوس با
نرخ مشارکت آن ها در بازار کار دارد .او با توجه به آثار درآمدی و آثار جانشینی دربارهی دستمزدها
به این نتیجه رسیده که با افزایش متوسط درآمد مردان ،نرخ مشارکت زنان کاهش و نرخ باروری
آنها افزایش می یابد .ولی با افزایش متوسط درآمد زنان ،نرخ مشارکت آنها افزایش و نرخ باروری
کاهش مییابد و نتیجه گرفته است که در دورههایی که دستمزد زنان نسبت به مردان افزایش
مییابد ،مشارکت آنها افزایش و نرخ باروری کاهش مییابد .همچنین پژوهشهای اسپریگ نشان
میدهد که متغیر آموزش ،عامل بسیار مهمی در افزایش اشتغال زنان است .اگر زن کار بیشتر را بر
فرزند بیشتر ترجیح دهد ،سطح آموزش خود را ارتقا میدهد ،زیرا احتمال یافتن شغل مناسب با
افزایش میزان آموزش و سطح تحصیالت ،بیشتر میشود و نرخ مشارکت افزایش و نرخ باروری
کاهش مییابد.
آن و میرا ) (Ahn & Mira, 2002به بررسی باروری کل و بازار کار در کشورهای عضو سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه ،1با استفاده از دادههای تلفیقی بین سالهای  1920-1995پرداختند.
نرخ باروری کل و نرخ مشارکت زنان مطابق با یک روند بلندمدت به ترتیب کاهش و افزایش
یافته است .از بُعد مقطعی ،ارتباط بین نرخ باروری کل و نرخ مشارکت زنان در طول دورهی 1920و
)1- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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تا اوایل دههی  1930منفی و معنادار بودهاست ولی از اواخر دهه  1930به بعد ،رابطهی بین آنها
مثبت شدهاست.
آرون و همکاران ) (Arun & et al., 2004در مطالعهای با رویکرد تحلیلی–توصیفی ،اثر فاوا بر
کارآفرینی زنان در کشورهای در حال توسعه را بررسی کردهاند .نتایج مطالعه نشان میدهد که فاوا
با افزایش دسترسی به هر یک از انواع سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی بهویژه سرمایههای
انسانی و اجتماعی میتواند نقش بسزایی در افزایش مشارکت زنان داشته باشد.
نوه و یو ) (Noh & Yoo, 2008در مطالعهی خود به بررسی اثرات گسترش دسترسی به اینترنت
و نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی پرداختهاند .در این مقاله ،از دادههای تابلویی برای  30کشور
طی دوره  1995 -2002استفاده شده و نتایج ،بیانگر تأثیر منفی گسترش اینترنت بر رشد
اقتصادی برای کشورهای با ضریب جینی باالست؛ زیرا شکاف دیجیتالی ،رشد اقتصادی که از طریق
گسترش اینترنت ایجاد میشود را کاهش میدهد.
هیلبرت ) (Hilbert, 2011با تمرکز بر نقش فاوا بر اشتغال زنان تالش کرده این فرضیه را آزمون
کند که زنان بهنوعی از فناوری ترس دارند و متقابالً مردان ،استفادهکنندگان بهتری از فناوری
هستند .بدین منظور از مجموعهای از اطالعات مربوط به اشتغال زنان در  12کشور آمریکای التین
و  13کشور آفریقایی طی دوره  2005 - 2003بهره گرفته است .نتایج حکایت از آن دارد که
اساساً تفاوت موجود میان زنان و مردان در بهرهگیری از فاوا ریشه در ساختار اشتغال ،تحصیالت و
درآمد کشورها دارد و چنانچه این متغیرها به صورت مجزا کنترل شوند ،مشاهده میشود که زنان
به صورت مؤثرتری از ابزارها و قابلیتهای دیجیتال استفاده میکنند ،به عبارت دیگر ،وجود پدیده-
ی شکاف دیجیتال میان مردان و زنان ،ریشه در ویژگیهای شخصیتی این دو گروه نداشته ،بلکه
ناشی از تفاوت در ویژگیهای ساختاری کشورها در اعطای فرصتهای برابر میان زنان و مردان
میباشد.
محمودی ( ،)Mahmudi, 2012به بررسی نقش فناوری ارتباطات و اطالعات در ارتقای برابری
جنسیتی در بنگالدش میپردازد .یافتههای این مقاله نشان میدهد که فاوا با قدرت دادن به زنان
در زمینههای اجتماعی و فرهنگی در بنگالدش نقش بالقوهای در برابری جنسیتی دارد .فاوا
همچنین زنان را برای بهدست آوردن آموزش و پرورش ،دانش و مهارت برای سازماندهی مجدد
اجتماعی قادر ساخته و استقالل و تصمیمگیری برای مشارکت اقتصادی در خانواده را به همراه
دارد.
کامینگز و اونیل ) (Cummings & O’Neil, 2015در مطالعهی خود به بررسی اثر فاوا بر شنیده
شدن صدای زنان در جامعه پرداختهاند .ایشان مشاهده نمودند که بهرهگیری از فاوا و افزایش
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ضریب نفوذ آن در میان زنان باعث افزایش آزادی و استقالل ایشان در تصمیم گیریهای شخصی و
ایفای نقش در جامعه میشود و از این حیث باعث میشود نقش سنتی زنان و دختران در خانوادهها
شدیداً دستخوش تغییر گردد .این وضعیت میتواند پارهای از وظایف و نقشهای ذاتی زنان
همچون فرزندآوری را نیز متأثر سازد.
نیکولین ) (Nikulin,2017در بررسی خود به بررسی اثر فاوا بر توانمندسازی اقتصادی زنان با
استفاده از دادههای  30کشور در حال توسعه برای دوره زمانی  2000-2014پرداخته است .نتایج
مطالعهی وی حکایت از تأثیر معنادار و مثبت بهرهگیری از فاوا بر نرخ مشارکت زنان در بازار کار و
متقابالً تأثیر معنادار و منفی نرخ باروری بر مشارکت زنان دارد .الزم به ذکر است در این مطالعه اثر
دیگر متغیرها همچون درآمد سرانه ،نابرابری درآمد ،درجه شهرنشینی و  ...نیز بر نرخ مشارکت زنان
بررسی شده است ،اما در خصوص ارتباط فاوا و نرخ باروری صحبتی نشده است.
سانگ و همکاران ) (Song & et al, 2018در مطالعهی خود به بررسی عوامل مؤثر بر پایین
بودن نرخ فرزندآوری در میان زنان کرهای پرداختهاند .این بررسی با استفاده از دادههای جمعآوری
شده از  3432زن ( 19-29ساله) انجام شده است .وجه تمایز این مطالعه نسبت به دیگر مطالعات
آن است که در این مطالعه به بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر نرخ باروری (پائین) زنان کرهای
پرداخته شده و مشاهده شده که در کنار عوامل مؤثری چون وضعیت سکونت ،اعتقادات مذهبی و
درآمد خانوار ،با استفاده از رسانههای اجتماعی به عنوان یکی از مظاهر فضای مجازی میتوان اثر
معناداری بر تصمیم به فرزندآوری (بیش از یک فرزند) بر زنان کرهای بهجای گذاشت .در واقع در
این مطالعه ،رسانههای اجتماعی (و فضای مجازی) بهعنوان ابزاری در دست سیاستگذاران جهت
تحریک نرخ فرزندآوری معرفی شدهاند.
ب -مطالعات انجام شده در ایران:
نوروزی ) (Nowruzi, 1998به بررسی عوامل مؤثر بر میزان باروری زنان در ایران ،براساس
معادلههای رگرسیون چند متغیره میپردازد .نتایج بهدست آمده ،نشانگر آن است که افزایش سطح
تحصیالت والدین ،به ویژه مادران ،و کاهش مرگ و میر فرزندان ،از مؤثرترین عوامل در کاهش
میزان باروری زنان در ایران میباشد .عالوه بر آن ،باال رفتن سن ازدواج زنان ،شهرنشینی ،اشتغال
زنان در خارج از منزل ،نوگرایی و بهبود وضعیت زندگی ،از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش باروری زنان
در ایران میباشد.
صادقی و عمادزاده ) (Sadeghi & Emadzadeh, 2004در مقالهی خود برای شناخت عوامل
مؤثر در اشتغال زنان ،تعیین نقش هر یک از متغیرها در جذب زنان تحصیل کرده به بازار کار ،از
یک الگوی اقتصاد سنجی استفاده کردهاند .نتایج نشان میدهد بین میزان موالید و اشتغال زنان و
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نیز بین درصد دختران ثبتنام شده در دوره متوسطه عمومی از کل ثبتنام و میزان اشتغال ،رابطه-
ی منفی وجود دارد .افزایش تولید ناخالص داخلی ،اثر مثبتی بر اشتغال زنان دارد .رابطهی
تحصیالت عالی با اشتغال مثبت است و با افزایش تحصیالت ،فرصتهای شغلی مناسبتری پیدا
میشود.
افشاری و رمضانی ) (Afshari & Ramezani, 2006تأثیر فاوا بر اشتغال زنان در سال  2001را
بررسی کرده و مشاهده نمودند که فاوا تأثیر معناداری بر نرخ فعالیت زنان نداشتهاست ،اما تأثیر آن
بر میزان درآمد و افزایش توانمندی ایشان معنادار بودهاست .با این تفاوت که تأثیر فاوا بر درآمد
زنان که در کوتاه مدت مثبت بوده با گذشت زمان کاهش مییابد.
مهرگان و همکاران ) (Mehregan & et al., 2010به تبیین رابطهی علّی بین نرخ باروری و
نیروی کار زنان در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،طی دوره  1930-2004پرداختهاند.
برای این منظور از آزمون علّیت هیسائو استفاده شدهاست .نتایج نشاندهندهی یک رابطهی علّی دو
طرفه است؛ بدین معنا که افزایش در نرخ باروری موجب کاهش مشارکت زنان در نیروی کار
شده است .از سوی دیگر ،با افزایش اشتغال زنان و حضور بیشتر آنان در عرصههای اقتصادی ،نرخ
باروری نیز کاهش یافتهاست.
مزینی و مرادحاصل ) (Mozayani & Moradhassel, 2013در مقالهی خود اثر نسبی فاوا را در
مقایسه با منتخبی از متغیرهای مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار ،در قالب یک الگوی اقتصاد
سنجی برای دو گروه از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه (از جمله ایران) ،برای دو دوره
زمانی  1990-1999و  2000-2003و با استفاده از روش دادههای تلفیقی ،آزمون کردهاند .نتایج
مطالعه نشان میدهد ،به رغم اثر معنادار فاوا بر کاهش نابرابری جنسیتی در قالب افزایش سهم زنان
در بازار کار ،این اثر در هر دو گروه از کشورها در مقایسه با اثر عوامل ساختاری ،در رتبهی دوم قرار
دارد.
معینی و همکاران ( )Moeeni & et al., 2014به بررسی عوامل اقتصادی تعیینکنندهی نرخ
باروری در ایران ،در سطح خرد با استفاده از دادههای بودجه خانوار میپردازند .نتایج نشان میدهد
که احتمال افزایش نرخ باروری با نابرابری جنسیتی ،افزایش سهم هزینهی تحصیالت و افزایش
سهم اجاره در بودجهی خانوار کاهش مییابد .احتمال افزایش نرخ باروری با افزایش درآمد خانوار
در طبقات باال و پایین افزایش و در طبقهی متوسط کاهش مییابد.
مهربانی ( ،)Mehrabani, 2014با ارائهی الگوی بهینهیابی که در آن مطلوبیت والدین تابعی از
مصرف کاالها و تعداد فرزندان است ،نشان میدهد که افزایش درآمد خانواده بدون تغییر قیمت به
افزایش تقاضا برای فرزند منجر میشود ،اما اثر کل افزایش درآمد میتواند منفی باشد .به منظور
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بررسی میزان تطبیق نظریه با واقعیت ،شواهدی از تهران ارائه میشود که حکایت از آن دارد که اثر
درآمدی (خالص) در تقاضا برای فرزند از لحاظ آماری بیمعناست هرچند اثر کل (اثر درآمدی
ناخالص) افزایش درآمد خانواده منفی و معنادار است .همچنین درآمد مردان و زنان تا حدودی
رفتار متفاوت بر باروری دارند.
همانگونه که مالحظه میگردد مطالعات انجام شده در ایران و جهان حکایت از آن دارند که با
گسترش روزافزون فاوا ،میزان دسترسی به فرصتهای فعالیت اقتصادی افزایش یافته و به نوبهی
خود به ارتقاء ضریب مشارکت زنان در بازار کار و کاهش نابرابری جنسیتی منجر شده است.
بهرهگیری از فاوا ،ریشه در ساختار اشتغال ،تحصیالت و درآمد کشورها داشته و چنانچه این
متغیرها به صورت مجزا کنترل شوند ،مشاهده میشود که زنان به طور مؤثرتری از ابزارها و
قابلیتهای فضای مجازی استفاده میکنند .فاوا بر روی درآمد و افزایش توانمندسازی زنان نیز
تأثیرگذار بودهاست .همچنین مطالعات نشان میدهند که وضعیت درآمدی مردان و زنان اثرات
متفاوتی بر روی اشتغال زنان میگذارد .با پیشرفت فاوا و افزایش سطح توسعه جامعه ،فرصتهای
یادگیری زنان افزایش یافته و سبب تمایل آنها به تحصیالت بیشتر ،یافتن شغل با درآمد باالتر و
افزایش مشارکت ایشان شدهاست .همچنین مطالعات نشان میدهد که بین باروری و مشارکت
نیروی کار زنان رابطهی دو سویه وجود دارد.
مبانی نظری
برای درک بهتر موضوع ،مبانی نظری بر حسب ارتباط دو به دو سه حوزه فاوا ،اشتغال (زنان) و
باروری به سه بخش به شرح زیر تقسیم شدهاست:
الف -فاوا و اشتغال زنان
بر پایهی نظریههای رشد اقتصادی ،افزایش عوامل تولید تنها میتواند تا زمانی به افزایش تولید
و اشتغال بیانجامد و پس از آن ،در صورت نبود پیشرفت فناوری ،تولید بازدهی کاهنده خواهد
یافت .بنابراین افزایش عوامل تولید (سرمایه) نمیتواند به تنهایی تولید را افزایش دهد؛ ولی
پیشرفت فناوری پیرو قانون بازده کاهنده نیست و با انتقال تابع تولید میتواند رشد تولید و اشتغال
و درنتیجه ،کاهش بیکاری را در پی داشته باشد .بنابراین ،بیشتر نظریهها بر این باور هستند که
بیکاری حاصل از پیشرفت فناوری ،گذرا میباشد و بهکارگیری فناوری ،نیروی کار را باز خواهد
گرداند ).(Afshari & Ramezani, 2006
ظهور فناوری ارتباطات و اطالعات در عرصهی جهانی چنان تحول عظیمی را در پی داشته است
که از آن به عنوان انقالب فناوری ارتباطات و اطالعات نام برده میشود .افزایش و استفاده از
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محصوالت فاوا ،اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد .پیشرفتهای فناوری و افزایش رقابت ،منجر به
کاهش قیمت کاالها و خدمات فاوا شدهاست و انگیزهی قوی برای جایگزینی سایر انواع سرمایه و
نیروی کار با تجهیزات فناوری اطالعات را فراهم کردهاست ) .(Qiang & et al., 2003فاوا میتواند
تولید و رشد اقتصادی و به تبع آن اشتغال را به سه طریق تحت تأثیر قرار دهد:
 -1تولید کاالها و خدمات فناوری ارتباطات و اطالعات بخشی از ارزش افزوده اقتصاد هستند،
بنابراین با افزایش اشتغال در بخش فاوا ،اشتغال در کل افزایش مییابد.
 -2بهکارگیری سرمایهی فناوری ارتباطات و اطالعات ،بهعنوان نهاده در تولید همهی کاالها و
خدمات سبب ایجاد رشد اقتصادی میشود.
 -3فناوری ارتباطات و اطالعات می تواند رشد اقتصادی را از طریق مشارکت صنایع فناوری
ارتباطات و اطالعات در تغییر فناوری گسترش دهد ،یعنی رشد سریع تولید فاوا ،موجب بهبود
کارایی و بهرهوری در این صنایع شده و در نهایت رشد بهرهوری کل اقتصاد را به دنبال خواهد
داشت .این بخش از تحوالت با بخش تغییر فناوری مرتبط است ،که معموالً به صنعت فناوری
ارتباطات و اطالعات نسبت داده میشود ).(Pohjola, 2002
از سوی دیگر در خصوص ارتباط میان فاوا و اشتغال ،فناوری ارتباطات و اطالعات میتواند از
راههای زیر بر سطح اشتغال تأثیر بگذارد ):(Vivarelli, 2007
 -1استفاده از فاوا ،اتوماسیون 1بخش های اقتصادی را به همراه دارد .برای ایجاد اتوماسیون
نیاز به نیروی متخصص است ،از این نظر ،تقاضا برای نیروی کار متخصص افزایش مییابد.
 -2استفاده از فاوا ،کاهش قیمتها را به دنبال دارد .فاوا ،موجب کاهش هزینهی تولید و در
یک بازار رقابتی ،این امر موجب کاهش قیمتها میشود .کاهش قیمتها ،تقاضا برای محصول،
تولید و اشتغال بیشتر را به همراه دارد.
 -3استفاده از فاوا ،موجب ایجاد سرمایهگذاریهای جدید میشود .هنگامی که استفاده از
فاوا ،کاهش هزینه و قیمتها را به وجود میآورد ،افزایش سود برای سرمایهگذاران را به همراه دارد،
که سرمایهگذاریهای جدید ناشی از این افزایش سود ،محصول و شغلهای جدید خلق میکند.
 -4استفاده از فاوا ،موجب خلق محصوالت جدید میشود .گسترش فاوا ،شاخههای اقتصادی
جدیدی را به وجود میآورد که به نوبه خود ،شغلهای جدید را به همراه دارد.
البته برخی از صاحب نظران نیز ،اثر فاوا بر اشتغال را قابل پیشبینی نمیدانند .کلینگر
) ،(Koellinger, 2006معتقد است که اثر فاوا بر اشتغال در هر کشوری ،با توجه به دو رویکرد زیر
میتواند مثبت یا منفی باشد:
Automation
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 -1استفاده از فاوا ،نوآوریهای جدید را به دنبال دارد که موجب افزایش رشد و اشتغال
میشود.
 -2استفاده از فاوا ،موجب می شود تولید با نیروی کار کمتری انجام گیرد و به موجب آن،
اشتغال کاهش یابد.
در کنار موارد فوق ،فاوا میتواند یک ابزار برای افزایش مشارکت زنان در جامعه و نیروی کار به
حساب آید ،چرا که فاوا باعث می شود که زنان بتوانند در هر مکان و یا در هر زمان به فعالیتهای
مرتبط با کسب و کار مورد عالقه خود پرداخته و به کسب درآمد و یا افزایش آن بپردازند تا از
لحاظ مالی مستقلتر و توانمندتر گردند .شکل  1نقش فاوا در قدرتبخشی و توانمندی زنان را
نشان میدهد.

شکل  -9نقش فاوا در قدرتبخشي و توانمندی زنان )(Nath, 2001

در این راستا میتوان فاوا را یکی از ابزارهای ایجاد عدالت جنسیتی نیز به حساب آورد .فاوا
مکانیزم انتقال و ابزار ایجاد ارتباط است و میتواند به زنان در فراهم آوردن خدمات ،آگاهسازی آنان
 ،پایان دادن به انزوای زنان که ریشه در فرهنگها دارد ،کمک کند .به بیان دیگر ،با استفاده از فاوا،
زنان ضمن حضور فیزیکی در خانه و انجام وظایف خود در قبال خانواده ،میتوانند فعالیت اجتماعی
و اقتصادی داشتهباشند .این امر سبب میشود که حتی در جوامعی که از نظر فرهنگی موانعی برای
مشارکت زنان در عرصههای اجتماعی  -اقتصادی وجود دارد ،زمینهی حضور آنان فراهم شود
) .(Azizi, 2010در این رابطه دالی ) (Daly, 2003بیان میکند که در برخی از جوامع ،مشاغلی که
فقط مستلزم حضور در مکانهای مردانه هستند ،محدودیتهایی را برای زنان بهوجود آوردهاند که با
پیشرفت فناوری ،فاوا این فرصت را برای زنان از طریق تلفن ،رایانه و اینترنت فراهم کردهاست که
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می توانند با حضور در خانه و بدون رو در رویی با مردان و انجام مسئولیتهای خانوادگی ،به
مشارکت اقتصادی و اجتماعی نیز بپردازند.
ب -اشتغال زنان و باروری
در رابطه با متغیرهای تأثیرگذار بر مشارکت زنان ،عوامل فراوانی در زمینههای فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی ذکر شدهاند ،اما در این میان میتوان از نرخ باروری به عنوان عاملی مهم و
تأثیرگذار بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان نام برد .با افزایش نرخ باروری ،زنان ،ناگزیر به صرف وقت
بیشتر در خانواده و نگهداری از کودکان میشوند که عالوه بر اثر مستقیم در کاهش مشارکت آنان
در نیروی کار ،از طریق کاهش در میزان تحصیالتشان نیز موجب کاهش فرصتهای شغلی و در
نتیجه کاهش میزان مشارکت آنان در بازار کار میشود.
مطالعه ی آمارها و روندهای تاریخی نشانگر حرکت مخالف نرخ باروری و مشارکت زنان در
نیروی کار است؛ به طوری که همواره نرخ باروری باالتر با اشتغال پایین زنان همراه بودهاست .پس از
مقالهی مینسر ) (Mincer, 1985و یافتههای او مبنی بر تأیید رابطهی معکوس میان نرخ باروری و
مشارکت زنان در نیروی کار ،بسیاری از اقتصاددانان به تحلیل این رابطه پرداختند ،بهطوری که
وجود این رابطه ی منفی توسط بسیاری از محققان به اثبات رسیده است .اما مک کالمروچ
) (McClamroch, 1996در تحلیلی که برای  21کشور انجام داد ،اینطور نتیجه گرفت که مشارکت
زنان در نیروی کار ،به طور مستقیم با نرخ باروری آنان در ارتباط است در حالی که میانگین
سال های تحصیل آنان به طور غیرمستقیم با نرخ باروری ارتباط دارد .در تحلیلی دیگر ،بامپس و
وستوف ) (Bumpass & Westoff, 1970اینطور بیان میکنند که با وجود اینکه برنامهها و
فعالیتهای زنان در نیروی کار ،پیشبینیکنندههای خوبی برای باروریهای مورد انتظار بودهاست،
اما این وابستگی از لحاظ آماری ضعیف است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که بسیاری معتقدند که با افزایش رفاه خانوادهها ،نرخهای
باروری کاهش مییابد .در این راستا کار کردن زنان در بیرون از خانه نقشی مهم در ارتقای سطح
درآمد و در نتیجه افزایش رفاه خانوادهها خواهد داشت .از اینرو افزایش اشتغال زنان میتواند از
طریق افزایش سطح رفاه مادی خانوادهها موجب کاهش در نرخهای باروری نیز شود .از سوی دیگر
نتایج مطالعات ریدلی ) ،(Ridley, 1959ریدر و وستاف ) (Ryder & Westoff, 1965نشان میدهند
که زنان به دلیل تجربه ی کار طوالنی و عالقه به کار کردن ،انتظار داشتن فرزندان کمتری دارند.
کالور ) (Collver, 1968نتیجه گرفت که مشارکت زنان در نیروی کار و تمایل به کاهش در نرخهای
تولد در کالنشهرها ،به علت تقاضای افزایشیافته برای استخدام توسط کارفرمایان است .همچنین
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هاروی و جیمز ) (Harvey and James, 1996دریافتند که مشارکت زنان در نیروی کار ،تأثیری
بسزا در فواصل زمانی بارداری دارد ).(Mehregan & et al., 2010
ج -باروری و رشد اقتصادی
گروهی از کالسیکها معروف به کالسیکهای خوشبین مثل آدام اسمیت و ژان باتیست سی ،
معتقد بودند که رشد جمعیت ،علت رشد اقتصادی در بلندمدت است .در طرف مقابل ،کالسیکهای
بدبین مثل مالتوس 3و ریکاردو 4معتقد بودند که رشد جمعیت ضد رشد اقتصادی عمل میکند و
به نوعی کاهندهی رشد اقتصادی است .از سویی دیگر عدّهای معتقد بودند که رشد جمعیت
می تواند منجر به افزایش نیروی کار خالق در یک جامعه گردیده و زمینهی تولید و رشد بیشتر را
فراهم کند .به طوریکه در بسیاری از کشورهایی که در مرحلهی گذار اقتصادی بوده و
زیرساخت های الزم را ایجاد کرده باشند ،رشد جمعیت و به تبع آن افزایش جمعیت نیروی کار،
موجب سرعت رشد اقتصادی خواهد شد (.)Mahmudi & Ahrari, 2013
یکی از وجوه تمایز مهم اندیشههای اقتصادی قدیم و جدید به مفهوم ثروت و منشأ آن مربوط
میشود .در اندیشه قدیم ،عرضه ی ثروت منحصراً در اختیار طبیعت است ،ولی در اندیشهی مدرن،
مقدار ثروت تابعی از کار و صنعت انسانها است .کنت آرو و همکارانش (Kenneth Arrow & et al.,
) 2003در خصوص رشد جمعیت اظهار نظر دقیقی دارند .بر طبق نظر ایشان ،جمعیت یک متغیر
وضعیتی 5است و نه یک متغیر کنترلی .3در این نظریه ،جمعیت شکلی از سرمایه است و بنابراین
باید آن را به صورت یک متغیر وضعیتی در مدل برنامهریزی وارد کرد .بر این اساس ،با کنترل
جمعیت ،رشد اقتصادی کنترل و محدود میشود .به این ترتیب ،برنامهریز اقتصادی باید اقتصاد را
متناسب با جمعیت تنظیم کند (و نه عکس آن) .آرو و همکارانش ،فرض برونزا بودن جمعیت را
کنار گذاشته و کوشیدهاند تغییرات ایجاد شده در سیستم ،به دلیل تغییرات رشد جمعیت را بررسی
کنند ) .(Mahmudi & Ahrari, 2013از سوی دیگر برخی معتقدند که رشد باال از راه سرمایهگذاری
در سرمایهی انسانی در جوامعی که انگیزهی فراوانی برای این امر دارند ،میتواند بر اساس مدلهای
رشد درونزا قابل دستیابی باشد).(Park, 2006
1

2

)1. Adam Smith (1723-1790
)2. Jean Baptiste Say (1767-1832
)3. Thomas Robert Malthus (1766-1834
)4. David Ricardo(1772-1823
1- State Variable
6
- Control Variable
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یافتههای بسیاری از مطالعات انجام شده در بررسی نوسانات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ باروری
و کنشهای آن با متغیرهای اقتصاد کالن نشان دادهاست که شدت و جهت این ارتباط در تمام
جوامع یکسان نیست و در برخی موارد شوکهای مختلفی مانند شوکهای ناشی از سطح اشتغال در
جامعه ،عامل مهمی در پیشبینی نرخ باروری به شمار میرود .برخی نیز بر این باورند که نرخ مرگ
و میر در نوزادان ،وضعیت بازار کار و رشد اقتصادی دالیل عمده ی تغییر در نرخ باروری کل به شمار
میآیند ).(Hondroyiannis & Papapetrou, 2002
بنابراین با توجه به مبانی نظری گفتهشده میتوان نتیجه گرفت که ظهور فناوری ارتباطات و
اطالعات تحوالت عظیمی را در پی داشتهاست .رشد فاوا منجر به افزایش رشد اقتصادی و
پیشرفتهای فناوری شدهاست که در واقع با پیشرفتهای فناوری ،قیمت کاالها و خدمات فاوا
کاهش یافتهاست و منجر به جایگزینی انواع سرمایه با تجهیزات فاوا شدهاست .فاوا میتواند نقش
مهمّی بر ماهیت مشاغل موجود و خلق فرصتهای شغلی جدید داشته باشد و در نتیجه امکاناتی را
برای زنان فراهم کند که منجر به افزایش درآمد و مستقل شدن آنها میشود.
با توجه به آمارهای روند اشتغال جهانی ،هم اکنون میزان مشارکت نیروی کار زنان کمتر از
مردان است ولی شکاف بین آنها کاهش یافتهاست ،با این حال ،نرخ بیکاری زنان همچنان از مردان
بیشتر است و همچنین آمارها نشان میدهد که سطح دستمزد زنان همراه با سطح توسعهی
اقتصادی کشور ،تمایل به افزایش دارد .بنابراین میتوان مشاهده کرد که تأثیر فاوا بر پیشرفت زنان
بستگی به فرایندی دارد که در آن فناوری توسعه یافته است .فاوا میتواند به زنان در زمینهی کسب
و کار جدید ،فرصتهای اشتغال جدید ،دسترسی به آموزش رسمی و غیررسمی و  ...کمک کند.
روش و ابزار پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینهی پژوهش بررسی شده ،اشتغال زنان به عنوان یک عامل
مستقل بر نرخ باروری تأثیرگذار میباشد و همچنین نشان داده شد که فناوری ارتباطات و اطالعات
در میزان مشارکت زنان در بازار کار نقش بسزایی دارد .جهت بررسی روابط تعاملی بین این سه
متغیر ،در چارچوب الگوی دادههای ترکیبی (تلفیقی) 1با استفاده از دادههای استانی ،معادالت
همزمان 2و روش حداقل مربعات دو مرحلهای ( 3)2SLSدر دستور کار قرار میگیرد؛ چرا که این
روش میتواند به خوبی تأثیرات متقابل متغیرهای وابسته و مستقل را در برآورد ملحوظ نماید .الزم
به توضیح است در این روش ،میبایست دو و یا چند متغیر وابسته را به صورت همزمان توسط
1

- Pooled-Panel Data
- Simultaneous Equations
3
- Two-Stage Least Squares
2
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تعدادی متغیر مستقل تعیین نمود؛ به گونهای که متغیرهای وابسته در بیش از یک معادله ظاهر
شوند .یکی از مشخصههای سیستم معادالت همزمان این است که متغیر وابسته در یک معادله به
عنوان متغیری توضیحی در معادلههای دیگر از سیستم ظاهر میشود .چنین متغیر توضیحی ممکن
است با جمله پسماند معادلههایی که در آن به عنوان متغیر توضیحی وارد شدهاست ،همبسته باشد
و همبسته بودن متغیر توضیحی با جمله پسماند در یک معادله ،فرض کالسیک را نقض میکند،
بدین ترتیب تخمین زنندههای حداقل مربعات معمولی ،1نااُریب و سازگار نخواهند بود که آن را
مشکل درونزایی 2مینامند ،لذا به دلیل درونزا بودن ،از روش  2SLSاستفاده شدهاست ( Gujarati,
.)2014

بنابراین اشتغال زنان در کنار نرخ باروری از متغیرهای وابسته مدل هستند که اثر عوامل دیگر
بر این دو متغیر در جامعه بررسی شده است  .با توجه به عوامل تأثیرگذار بر مشارکت زنان و باروری
بررسی شده که اقتباسی از جمعبندی مطالعات بیان شده در قسمت مبانی نظری و پیشینه پژوهش
میباشند ،می توان عوامل مؤثر بر متغیرهای هدف را در قالب اشکال  2و 3و فرم ساختاری مدل
استفاده شده در این پژوهش را به صورت معادلههای  1و 2استخراج نمود:

)Ordinary Least Squares (OLS

Endogeneity Problem

1

2-
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شکل  -3الگوی مفهومي عوامل مؤثر بر نرخ باروری (منبع :اقتباس شده از مباني نظری و
پیشینهی پژوهش)
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زنان و نرخ باروری)

شکل  -3الگوی مفهومي عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان (منبع :اقتباس شده از
مباني نظری و پیشینهی پژوهش)

()1

()2

 :iاستانهای مورد نظر ( 30استان)
 :tسالهای مورد نظر
 :FERنرخ باروری عمومی
 :LFPنرخ مشارکت اقتصادی زنان ،درصد زنان شاغل هر استان
 :GRICAPرشد درآمد سرانه حقیقی
 :EDUآموزش عالی زنان ،درصد زنان تحصیل کردهی هر استان
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 :URBدرصد شهرنشینی ،درصد افراد ساکن در شهر هر استان
 :IDIشاخص توسعه یافتگی فناوری ارتباطات و اطالعات
 :AGEمیانگین سنی ازدواج زنان
دادههای مورد استفاده در این مطالعه از آمارنامه مرکز آمار ایران ،سالنامههای استانی برای 30
استان کشور طی سالهای  ،1332-1393وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،سازمان ثبت احوال
کشور و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری استخراج شدهاست .همچنین از آنجا که تعداد موالید یک
جامعه بستگی به تعداد زنان آن جامعه در سن باروری دارد .بنابراین اگر در تعیین میزان باروری،
زنان این گروه دخالت داده شوند ،میزان دقیقتری بهدست خواهد آمد .بنابراین از شاخص میزان
باروری عمومی استفاده میشود که عبارت است از تعداد کل نوزادان زنده به دنیا آمده به ازای هر
هزار جمعیت زنان در سن باروری ( 15تا  49سال) در یک سال معین .برای بررسی اثر فاوا از
شاخص توسعهیافتگی فناوری ارتباطات و اطالعات ( 1)IDIبه عنوان نماد توسعهیافتگی استانها
استفاده شدهاست .گفتنی است با توجه به محدودیتهای موجود در دادههای بخش  ICTاستانی در
سالهای قبل از  ،1333از وارد کردن سالهای ماقبل آن به دلیل حفظ دقت و صحت نتایج برآورد،
خودداری شدهاست.
با توجه به استانی بودن مطالعه در سطح کشور ،دادههای این مطالعه از نوع دادههای ترکیبی
است .برای تخمین معادالت همزمان ابتدا باید متغیرهای درونزا ،متغیرهای ابزاری و متغیرهای
برونزای هر معادله تعیین شوند .سپس معادالت باید شناسایی شود و در صورتی که معادلهها کمتر
از حد مشخص نباشند ،معادله قابل تخمین خواهد بود.
قبل از مدلسازی تحقیق ،ابتدا مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته که برای این منظور از
آزمون لوین ،لین و چو ( )LLCاستفاده میشود .نتایج آزمون ریشه واحد به روش  LLCدر جدول 1
گزارش شدهاست .بر اساس این نتایج ،فرضیهی صفر مبتنی بر ریشهی واحد یا نامانایی آنها در
سطح  %5اهمیت رد میشود.

جدول  -9نتیجهی آزمونهای ریشه واحد LLC
متغیر

آماره آزمون

احتمال

ICT Development Index

1-
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نرخ باروری ()FER

-3102

000000

نرخ مشارکت نیروی کار زنان ()LFP

-103

000000

شاخص گسترش فضای مجازی ()IDI

-9003

000000

رشد درآمد سرانه حقیقی ()GRICAP

-2209

000000

سطح تحصیالت زنان ()EDU

-202

000000

درصد شهرنشینی ()URB

-304

000000

میانگین سنی ازدواج زنان ()AGE

-2303

000000

منبع :یافتههای تحقیق

یافتههای پژوهش
آزمون چاو( 1لیمر) برای تعیین بهکارگیری مدل اثرات ثابت در مقابل تلفیق کل دادهها انجام
میشود .فرض صفر این آزمون بیانگر مدل دادههای تلفیقی است .نتایج بررسی آزمون لیمر برای هر
یک از معادالت در جدول  2ارائه شدهاست .این نتایج بیانگر رد شدن فرضیهی صفر و وجود
ناهمگنی مقاطع در سطح  5درصد میباشد و در واقع بیانگر مناسب بودن روش دادههای ترکیبی با
اثرات ثابت برای برآورد مدل میباشد:
جدول  -3نتایج آزمون چاو (لیمر)
آماره
آزمون

معادلهی نرخ باروری

93021

سطح
معناداری

000000

نتیجه آزمون

تأیید مدل اثر ثابت در برابر مدل
دادههای تلفیقی

Chow Test

1-
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معادلهی نرخ مشارکت نیروی
کار زنان

14030

000000

391

تأیید مدل اثر ثابت در برابر مدل
دادههای تلفیقی

منبع :یافتههای تحقیق
آزمون هاسمن 1برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل اثر تصادفی انجام میشود.
فرضیهی صفر آزمون هاسمن مبنی بر اثر تصادفی بودن دادههای آماری در مدل است .چنانچه
فرضیهی صفر رد شود و دلیلی برای پذیرش آن وجود نداشته باشد ،فرضیهی مقابل آن مبنی بر اثر
ثابت پذیرفته میشود .نتایج بررسی آزمون هاسمن برای دو معادله در جدول  3ارائه شدهاست .این
نتایج بیانگر رد فرضیهی صفر است که به معنی استفاده از روش اثرات ثابت در هر دو معادله
میباشد:
جدول  -3نتایج آزمون هاسمن
آماره
آزمون

معادله نرخ باروری
معادله نرخ مشارکت نیروی کار
زنان

سطح
معناداری

52032

000000

25029

000000

نتیجه آزمون

تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر
تصادفی
تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر
تصادفی

منبع :یافتههای تحقیق
پس از انجام آزمون های مذکور ،معادالت نرخ باروری و نرخ مشارکت زنان در نیروی کار را به
روش دادههای ترکیبی با اثرا ت ثابت و در قالب سیستم معادالت همزمان به صورت رگرسیون دو
مرحلهای ( )2SLSبرآورد شده است که نتایج برآورد مربوط به هر یک از معادالت به روش پانل
همزمان به ترتیب در جدولهای  4و  5ارائه شدهاست:

- Hausman Test
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جدول  -3نتایج حاصل از برآورد معادلهی نرخ باروری
روش پانل همزمان ()2SLS
متغیر توضیحی

آماره

ضریب

z

Pvalue

عرض از مبدأ

93033333

2022

00023

نرخ مشارکت نیروی کار زنان ()LFP

-005033142

-1022

00033

رشد درآمد سرانه حقیقی ()GRICAP

-000003321

-0031

00254

درصد شهرنشینی ()URB

-003323441

-0032

00533

میانگین سنی ازدواج زنان ()AGE

-00222234

-0033

00220

سطح تحصیالت زنان ()EDU

43093445

2032

00020

شاخص گسترش فضای مجازی ()IDI

2033514

3030

00001

آماره F

10049

000000

آماره LM

220215

000000
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جدول  -3نتایج حاصل از برآورد معادلهی نرخ مشارکت نیروی کار زنان
روش پانل همزمان ()2SLS
متغیر توضیحی
ضریب

آماره
z

Pvalue

عرض از مبدأ

13203433

2001

00000

نرخ باروری ()FER

-004155233

-3022

00000
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شاخص گسترش فضای مجازی ()IDI

10342149

3013

00002

رشد درآمد سرانه حقیقی ()GRICAP

000013959

1010

00220

درصد شهرنشینی ()URB

-10442943

-5002

00000

سطح تحصیالت زنان ()EDU

24002935

1024

00033

آماره سارگان

00233

003220

آماره F

9091

000000

آماره LM

440259

000000

منبع :یافتههای تحقیق
برای آزمون اعتبار مدل از آمارهی  LMاستفاده شدهاست .مقدار احتمال مربوط به آماره
برای هر دو معادله برابر با صفر است که نشان از رد فرضیهی صفر این آزمون دارد و بیانگر مشخص
بودن معادلهها و اعتبار مدل است .هم چنین برای آزمون معتبر بودن ابزارهای مورد استفاده در
مدل ،از آزمون سارگان 1استفاده شده است .این آزمون فقط برای آزمون معادالت بیش از حد
مشخص قابل انجام میباشد .از آنجایی که معادلهی نرخ باروری به صورت دقیقاً مشخص میباشد،
نتیجهی آزمون سارگان ذکر نگردیده است .آماره سارگان بهدست آمده برای معادلهی نرخ مشارکت
نیروی کار زنان با مقدار احتمال برابر با  ،003220بیانگر این موضوع است که نمیتوان فرضیهی
صفر این آزمون مبنی بر معتبر بودن ابزارها را رد کرد .بنابراین ،نتیجهی آمارهی سارگان نشان
دهنده ی معتبر بودن ابزارهای استفاده شده در مدل است .با استفاده از آمارهی  Fمیتوان معناداری
کل مدل را تعیین کرد .براساس نتایج تخمین ارائه شده برای دو معادله ،میتوان نتیجه گرفت که
مدل تحقیق معنادار است.
نتایج آزمون  2SLSدر جدول  4نشان میدهد که ضریب نرخ مشارکت نیروی کار زنان در
معادلهی نرخ باروری معادل  -0051است که بیانگر رابطه منفی و معنادار در سطح  10درصد بین
نرخ مشارکت زنان در اشتغال و نرخ باروری میباشد که این نتیجه بهدست آمده با نتایج حاصل از
مطالعات مطابقت دارد و بیانگر یک اثر جانشینی میباشد .ضریب رشد درآمد سرانه حقیقی در
LM

-Sargan Test
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معادله نرخ باروری معادل  -000002است که بیانگر رابطهی منفی و بیمعنی بین رشد درآمد سرانه
حقیقی و نرخ باروری میباشد .در مطالعات هر دو اثر مثبت و منفی مشاهده میشود ولی نتایج
مطالعه ی حاضر حکایت از آن دارند که بحث درآمد روی باروری تأثیری ندارد .ضریب درصد
شهرنشینی در معادلهی نرخ باروری معادل  -0033است که بیانگر رابطهی منفی و بیمعنی بین
درصد شهرنشینی و نرخ باروری میباشد .الزم به ذکر است که عالوه بر مطالعات تجربی بررسی
شده ،همبستگی بین این دو متغیر منفی بهدست آمد ،ولی این رابطه در الگوی برآورده شده ،تأیید
نمیشود و میتوان گفت که عامل مؤثری بر باروری نبودهاست .ضریب میانگین سن ازدواج در
معادلهی نرخ باروری معادل  -0023است که بیانگر رابطهی منفی و بیمعنی بین میانگین سن
ازدواج زنان و نرخ باروری میباشد .در اینجا نیز با وجود رابطهی منفی بهدست آمده از نتایج
مطالعات تجربی و آزمون همبستگی بین دو متغیر ،این رابطه مورد تأیید نتایج رگرسیون نمیباشد
و بر روی باروری تأثیر معناداری نداشتهاست .ضریب سطح تحصیالت زنان در معادلهی نرخ باروری
معادل  43092است که بیانگر رابطهی مثبت و معنادار بین سطح تحصیالت زنان و نرخ باروری
میباشد که این نتیجه خالف انتظار میباشد .شاید دلیل نتیجهی بهدست آمده غلبهی تأثیرات
عوامل دیگر نظیر تسهیالت ایجاد شده بهوسیلهی فضای مجازی در مقولهی تحصیالت نظیر آموزش
مجازی باشد .در کنار ضرایب بهدست آمده برای متغیرهای فوق مشاهده میشود که ضریب شاخص
گسترش فضای مجازی در معادلهی نرخ باروری معادل  2034برآورد شده است که بیانگر رابطه ای
مثبت و معنادار بین این دو متغیر است .این نتیجه بر خالف انتظار اولیه از پژوهش (در تدوین
فرضیه ها) میباشد .لذا فرضیهی اول پژوهش مبنی بر وجود رابطهای منفی و معنادار بین گسترش
فضای مجازی و نرخ باروری در ایران رد میشود.
از سوی دیگر نتایج آزمون  2SLSدر جدول  5نشان میدهد که ضریب نرخ باروری در معادلهی
نرخ مشارکت نیروی کار زنان معادل  -0042است که بیانگر رابطهی منفی و معنادار بین نرخ باروری
و نرخ مشارکت نیروی کار زنان میباشد که این نتیجهی بهدست آمده با نتایج حاصل از مطالعات
مطابقت دارد و بیانگر یک اثر جانشینی میباشد .ضریب رشد درآمد سرانهی حقیقی در معادلهی
نرخ مشارکت نیروی کار زنان معادل  00002است که بیانگر رابطهی مثبت و بیمعنی بین رشد
درآمد سرانه و نرخ مشارکت نیروی کار زنان میباشد .ضمن اینکه در مطالعات انجام شده ،هر دو
رابطه ی مثبت و منفی بین درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی مشاهده و تأیید شده است؛ ولی
در تحقیق حاضر ،رابطه ی معناداری بین درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی زنان بهدست نیامده
است .ضریب درصد شهرنشینی در معادلهی نرخ مشارکت نیروی کار زنان معادل  -1045است که
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بیانگر رابطهی منفی و معنادار بین درصد شهرنشینی و نرخ مشارکت نیروی کار زنان میباشد .طبق
نتایج به دست آمده ،مشارکت نیروی کار زنان در این بازه زمانی با وجود افزایش ناچیز شهرنشینی
در تمامی استانها ،کاهش یافتهاست .ضریب سطح تحصیالت زنان در معادلهی نرخ مشارکت نیروی
کار زنان معادل  24003است که بیانگر رابطهی مثبت و معنادار در سطح  10درصد بین سطح
تحصیالت زنان و نرخ مشارکت نیروی کار زنان میباشد .در واقع تحصیالت با ایجاد زمینههای بهتر
شغلی ،تأثیری مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان داشتهاست .ضریب شاخص گسترش فضای
مجازی در معادلهی نرخ مشارکت نیروی کار زنان معادل  1034است که بیانگر رابطهی مثبت و
معنادار میباشد .در نتیجه می توان گفت که فضای مجازی تأثیر معناداری بر روی نرخ مشارکت
نیروی کار زنان در استانهای ایران داشتهاست .این بدان معناست که فرضیهی دوم پژوهش مبنی
بر وجود رابطهای مثبت و معنادار بین گسترش فضای مجازی و اشتغال زنان در ایران رد نشده و
مورد پذیرش قرار می گیرد .لذا میتوان اینگونه نتیجهگیری نمود که فضای مجازی در ایران
توانسته به عنوان یک توانمندساز در افزایش مشارکت زنان در بازار کار مؤثر باشد.
بحث و نتیجهگیری
یکی از تحوالت معاصر در جهان ،گسترش فناوری و فضای مجازی است که کلیهی ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی را تحت تأثیر خود قرار داده است .ایران نیز از این قاعده
مستثنی نبوده است و گسترش روزافزون فضای مجازی ،تحوالت بسیاری را در زمینههای مختلف،
به خصوص در رشد اقتصادی و اشتغال داشته است .مسألهی باروری نیز از آنجا که جمعیت ایران
به سوی سالمندی پیش میرود و رشد جمعیت یکی از عوامل تأمین نیروی کار جامعه میباشد ،به
یکی از مسائل مهم در جامعهی ایران تبدیل شده است .در این تحقیق به بررسی تأثیر توسعهی
فضای مجازی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان و نرخ باروری برای استانهای ایران طی سالهای
 1332-1393با استفاده از برآورد الگوی دادههای پانلی به روش حداقل مربعات دو مرحلهای
پرداخته شد.
یافتههای متعددی ،ارتباط منفی بین باروری و مشارکت زنان را به اثبات رساندهاند .افزایش
نرخهای باروری ،نه تنها مشارکت زنان در بازار کار را کاهش داده ،بلکه به دلیل کاهش فرصتهای
تحصیلی ،فرصتهای شغلی آنان را نیز کاهش داده است .نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشان
میدهد که بین نرخ باروری و نرخ مشارکت نیروی کار زنان رابطهای معکوس وجود دارد و این یافته
میتواند ریشه در تحوالت زندگی خانوارها داشته باشد .به گونهای که در بسیاری از خانوارها ،مرد و
زن هر دو شاغل هستند و همین سبب میشود که فرصت کافی برای پرورش و نگهداری فرزندان
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نداشته باشند و میزان باروری کاهش یابد .از سوی دیگر ،زن شاغل باید برای داشتن فرزند ،از
عایدات حاصل از بازار کار صرف نظر کند و بنابراین باروری بر نرخ مشارکت زنان نیز تأثیر منفی
میگذارد .از طرفی پیشرفت فاوا ،فرصتهای یادگیری زنان را افزایش داده و سبب تمایل آنها به
تحصیالت بیشتر و پیدا کردن شغلی با درآمد باال شده است .ضمن اینکه افزایش اشتغال زنان که
افزایش سطح رفاه مادی خانوادهها را به همراه دارد ،به کاهش نرخهای باروری میانجامد .البته
نمی بایست از نظر دور داشت که پایین آمدن نرخ باروری نیز تبعات اجتماعی – اقتصادی خاص
خود را در پی دارد.
همچنین نتایج نشان داد که تحصیالت زنان میتواند به عنوان عاملی جهت افزایش استقالل
آنها کمک کند و برای کسانی که خواهان بهدست آوردن فرصتهای شغلی بودهاند ،تأثیر مستقیمی
در نرخ مشارکت نیروی کار زنان داشتهاست و با نتایج مطالعات انجام شده مطابقت دارد ولی
تحصیالت عامل تأثیرگذاری بر باروری نبودهاست و با وجود آنکه تعداد زنانی که خواهان ادامه
تحصیالت هستند ،افزایش داشتهاست؛ با این حال تأثیر منفی بر باروری نداشته و نرخ باروری
عمومی افزایش یافته است و یک تحلیل میتواند این باشد که فضای مجازی با فراهم کردن
تسهیالتی نظیر آموزش مجازی ،تمامی افراد جامعه از فرصتهای تحصیلی بیشتری برخوردار نموده
است.
نتایج بهدست آمده از تحقیق نشان داد که درصد شهرنشینی بر نرخ باروری تأثیر معناداری
نداشته و بر نرخ مشارکت زنان تأثیر منفی داشته است و تنها باعث افزایش نرخ مشارکت نیروی کار
مردان شده و نرخ مشارکت نیروی کار زنان در تمامی استانها کاهش یافته است .این موضوع می-
تواند ریشه در ساختار بازار کار کشور و بیکاری فزاینده طی سالهای اخیر داشته باشد که در کنار
فرصتهای شغلی از دسترفته ،معدود فرصتهای شغلی ایجاد شده نیز طبیعتاً نصیب مردان شده
است .همچنین مشاهده گردید که توسعهی فضای مجازی که میتوان از آن به افزایش ضریب نفوذ
فاوا نیز یاد نمود ،تأثیر معناداری بر افزایش مشارکت زنان و نرخ باروری در استانهای کشور داشته
است .این بدان معناست که در کنار سایر عوامل محدوده کننده و یا تقویت کنندهی اشتغال زنان،
فاوا توانسته بهعنوان یک توانمندساز حضور و مشارکت زنان را در بازار کار تسهیل نماید.
در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که نتایج فوق با استفاده از آمارهای رسمی موجود در
کشور و در قالب محاسبات اقتصادسنجی حاصل گردید .حال آنکه بهنظر میرسد رقم واقعی
اشتغال زنان در کشور بهویژه طی سالهای اخیر ،بیش از مقدار ذکر شده در آمارهای رسمی کشور
میباشد؛ چرا که بدون شک با توسعهی زیر ساختها و کاربردهای فضای مجازی بهویژه طی
سالهای اخیر ،مثالً از مجرای شبکههای اجتماعی بخش قابل توجهی از افراد از جمله زنان به-

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال دهم ،شماره نخست ،بهار 9318
333

صورت غیر رسمی (و در قالب رشته فعالیتهایی چون آشپزی ،امور هنری و صنایع دستی ،پوشاک،
محصوالت مربوط به زیبایی و مد و  )...وارد فضای کسب و کار شدهاند که تقریباً آماری از آنها و
گردش مالی آنها در مستندات رسمی آماری کشور منعکس نشده و نمیشود .لذا به نظر میرسد
چنانچه این بخش از قابلیتها و فرصتهای اشتغالزایی فضای مجازی در آمارهای رسمی کشور نیز
منعکس میگردید ،نتیجهی بهدست آمده در تحقیق حاضر مبنی بر تأثیر معناداری توسعهی فاوا بر
مشارکت زنان هر چه شدیدتر و از نظر آماری معنادارتر ظاهر میشد .همچنین با ارتقای فضای
مجازی ،زنان راحتتر به اطالعات روز در زمینههای باروری ،سالمتی ،نگهداری و پرورش فرزندان
دسترسی پیدا میکنند و باعث میشود که بر باروری تأثیر مثبتی داشته باشد .به عبارت دیگر،
فضای مجازی فرصتی را برای زنان فراهم کرده است که میتوانند هم مسئولیتهای خانوادگی خود
را انجام دهند و هم به مشارکت اقتصادی در جامعه بپردازند .لذا به نظر میرسد میتوان توسعهی
فضای مجازی را بر افزایش مشارکت زنان در جامعه و اقتصاد مؤثر و معنادار دانست .با توجه به
نتایج حاصله از پژوهش میتوان راهکارهای زیر را به منظور افزایش هر چه بیشتر مشارکت نیروی
کار زنان در کشور پیشنهاد کرد:
 -1با توجه به حجم باالی دولت در اقتصاد ایران ،بهرهگیری بیشتر دولت از فضای مجازی در
کنار فعالیتهای تصدیگری به بخش خصوصی میتواند فرصتهای شغلی در باالدست و
پاییندست ایجاد کند.
 -2افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی با هدف ایجاد زیرساختهای الزم میتواند تبعات
مثبت فاوا را هر چه بیشتر تقویت نماید.
 -3حمایت از خلق فرصتهای جدید مثالً در قالب شغلی استارتآپها که نیاز بیشتری به
فضای مجازی دارند ،میتواند یک راهکار منطقی در شرایط حاضر به حساب آید.
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