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و واردات به ارزش افزوده تأثیر مثبت و معناداري بر سهم اشتغال زنان دارند .بهعبارت ديگر،
نيروي كار زن با سرمايه تكنولوژيكي رابطه مكمل و با سرمايه فيزيكي رابطه جانشيني دارد.

طبقهبندی J16, J21, J31, J74 :JEL
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مقدمه
در تمام دنيا نيروي انساني يكي از ذخاير مهم و با ارزش محسوب ميشود ،بهطوريكه

اگر جامعه با وجود برخورداري از منابع طبيعي سرشار ،فاقد توان الزم و مديريت باكفايت

در بهرهگيري از كليه نيروهايش باشد ،به موفقيتهاي اقتصادي و اجتماعي دست نمييابد.

در اين ميان ،نميتوان توانايي بانوان برای راهاندازی چرخهاي رشد و توسعه اقتصادي

كشور را ناديده انگاشت .هرچند يكي از شاخصهاي كليدي بازار كار ،عدم تعادلهاي
جنسيتي در بازار كار بوده و با اختالف نرخ بيكاري زنان و مردان اندازهگيري ميشود
(از  4/9درصد در سال  1375به  12/5درصد در سال  1385افزايش يافته) و بهرغم روند
افزايشي سهم اشتغال زنان از  12/1درصد به  13/6درصد ،اما نرخ بيكاري آنها بهدليل

باال بودن فشار عرضه نيروي كار ،افزايش زيادي يافته است .در برنامه چهارم توسعه مقرر
شده است كه اين فاصله از  6/5واحد درصد در سال  1383به  1/1واحد درصد در سال

 1388كاهش يابد .عملكرد چهار سال اول برنامه نشان ميدهد فاصله نرخ بيكاري زنان و

مردان از  12/9درصد در  1383به  14/2درصد در سال  1387افزایش يافته است .1همچنين

در دهه  1375-85نرخ بيكاري زنان داراي تحصيالت عالي از  4/7درصد به  16/7درصد

افزايش يافته و سپس در سال  1387به  18/2درصد رسیده است که به روشني بيانکننده

محدودیت فرصتهاي شغلي براي زنان عليرغم افزايش سريع سهم پذيرفتهشدگان دختر

در دانشگاهها است.

با توجه به افزايش نرخ بيكاري زنان در ایران از  13/3درصد در سال  1375به 23/3

درصد در سال  1385و افزايش فاصله نرخ بيكاري بين زنان با مردان از  4/9درصد در
سال  1375به  12/5درصد در سال  1385و سپس به  14/2درصد در سال  ،1387اهميت
بررسي اين مسأله بهعنوان يكي از معضالت و مشكالت ايران كام ً
ال نمايان ميشود .با عنايت

به اينكه آمارهاي بيشتري در زمينه عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در كارگاههاي بزرگ
صنعتي وجود دارد (بهويژه آمارهاي دستمزد به تفكيك زنان و مردان) اين بخش انتخاب

شده است تا بتوان راهكارهاي مؤثر براي افزايش اشتغال زنان را شناسايي کرد .همچنین،
بخش صنعت بيش از بخشهاي ديگر از آزادسازي تجاري تأثير ميپذيرد و شناسايي اين

 .1گزارش اقتصادی و نظارتی سال .1387
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آثار از اهميت زيادي برخوردار است .با توجه به اینکه صادرکنندگان میکوشند بهمنظور

رقابتپذیر بودن در بازارهای جهانی ،هزینههای تمامشده تولید را کاهش دهند و با عنایت
به اینکه دستمزد زنان نسبت به مردان کمتر است ،میتوان این فرضیه را مطرح کرد که
تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان مثبت است.

 .1مبانی نظری
آزادسازي تجاري که بهعنوان حرکت بهسوی تجارت آزاد از طريق کاهش تعرفهها و

ساير موانع تجاري تعريف ميشود ،مهمترين نيروي پيشبرنده جهانيشدن محسوب ميشود.
درجه باز بودن اقتصاد براساس مطالعات تجربي ،از جمله عواملی است که بر اشتغال

مؤثر است ،زیرا تولیدکنندگان بهمنظور برخورداری از مزیت نسبی سعی میکنند از نیروی

کار زن که دستمزد نسبی کمتری دارد ،بیشتر استفاده کنند تا قیمت تمامشده محصول
خود را کاهش دهند .معيارها و روشهاي متعددي نظير شاخص باز بودن ساچ و وارنر 1براي
تعيين درجه باز بودن اقتصاد وجود دارد كه با لحاظ کردن اثرات عواملي نظير نرخ تعرفهها،

محدوديتهاي غيرتعرفهاي ،حاشيه نرخ ارز حاصل ميشود .این شاخص بين صفر تا يك
است و هرچه بهسمت  1برود اقتصاد بستهتر ميشود .از جمله روشهاي مرسوم براي تعيين

درجه باز بودن اقتصاد ،معيار سهم تجارت در  GDPاست كه در اين حالت ،هرچه سهم

تجارت در  GDPبزرگتر باشد ،بيانگر بازتر بودن آن است.

جنسيت 2عاملي است كه بازار كار را به دو دسته تقسيم میکند .نيروي كار مردان و

نيروي كار زنان .همچنین ،تفاوتهاي جنسيتي سبب تفاوتهاي ديگري در شرايط كار و
پرداخت دستمزدها از سوي كارفرمايان شود.

تبعيض دستمزد به اين معنا است که در ازاي کار مساوي و گاهی کار بيشتر ،دستمزد

کمتري پرداخت ميشود .قطعنامه شماره  100سازمان بينالمللي کار ( )1951به مسأله
تبعيض در پرداخت و لزوم اجرت مساوي در برابر کار مساوي اختصاص دارد.

1. Sachs and Warner Index.
2. Gender.
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1ـ .1مفهوم تقاضاي نيروي كار
تقاضاي نيروي كار به رابطه میان نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از

نيروي كار محسوب میشود) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل است آن را بهكار

گيرد ،اطالق ميشود.

2ـ .1مروري بر تئوریهای تقاضاي عامل كار
بهطورکلی در اقتصاد خرد دو رویکرد مهم برای استخراج تابع تقاضای نیروی کار

وجود دارد؛ یکی روش حداكثر كردن تابع سود توليدكننده و دیگری روش حداقل كردن
هزينه توليدكننده است .در روش حداکثرسازی سود ،تقاضای نیروی کار تابعی است که

از قیمت محصول و قیمتهای عوامل تولید بهدست میآید .در روش حداقلسازی هزینه،
تابع تقاضای نیروی کار با استفاده از لم شپارد و با مشتقگیری از تابع هزینه کل بنگاه نسبت
به قیمتهای عوامل تولید بهدست میآید .تقاضای نیروی کار در این حالت تابعی ست که
از سطح تولید و قیمتهای عوامل تولید بهدست میآید .گفتنی است ،این رویکرد برای

تحلیلهای سطح بخشی مناسبتر است؛ زیرا متغیر تولید در تابع تقاضای نیروی کار وجود

دارد که از جنبه برنامهریزی اقتصادی حائز اهمیت است .افزون بر این ،روش حداقلسازی
هزینه با شرایط رقابت ناقص نیز هماهنگی دارد؛ در نتیجه ،برای تحلیل اشتغال در دنیای

واقعی مناسبتر است .1براساس مزایای ذکرشده ،در مطالعه حاضر روش حداقل هزینه برای

بررسی و تحلیل اشتغال استفاده میشود .شايان ذكر است ،در روش حداقلسازی هزینه

میتوان به موضوع ناهمگني نيروي كار توجه کرد كه در اين ارتباط ميتوان مدل ون رنن

2

را نام برد.

1ـ2ـ .1كاربرد مدل ون رنن 3براي در نظر گرفتن ناهمگني نيروي كار برحسب جنسيت

ون رنن ( )1999با استفاده از روش حداقلسازي هزينه به موضوع ناهمگني نيروي كار

برحسب مهارت و تخصص پرداخته است .در اين قسمت ،اين ناهمگني را به جنسيت تغيير
 .1برای اطالع از جزئیات بیشتر به مطالعه امینی( )1380مراجعه شود.

2. Van Reenen (1997).
3. Ibid, no 1 (1997).
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یافته و فرض ميشود نيروي كار زن و مرد متفاوت هستند .با توجه به این فرض ،نيروي كار
زن و مرد بهصورت مجزا وارد تابع توليد میشوند .تابع توليد معرفيشده ،داراي بافتي از
يك مدل نئوكالسيك است .در اين مدل ،سه مورد از عوامل متغير شامل نيروي كار زنان

( ،)Fنيروي كار مردان ( )Mو مواد اوليه ( )Bو دو نوع از عوامل شبهثابت شامل سرمايه

فيزيكي ( )Kو سرمايه تكنولوژيكي ( )Rدر نظر گرفته شده است .تابع توليد برگرفته از تابع

هزينه در قالب تابع هزينه شبهثابت ترانسلوگ است و تابع هزينه ترانسلوگ 1بهصورت زير

تعریف میشود:
)1

βijlnpi lnpj+βqlnq+
βirlnpilnR

i=B, F, M

i=B, F, M j=B, F, M

βiklnpi lnK+βRlnR+

i=B, F, M

αi lnpi+

i=B, F, M

Ln C = α0+

βiqlnpi lnq+βklnK+

i=B, F, M

متغيرها لگاريتمي هستند .متغير  Cنشاندهنده هزينه ،انديس  Fبراي كارگران زن و

انديس  Mبراي كارگران مرد و  Bانديس مواد اوليه است .پارامتر  αاثر قيمتي را منعكس

ميكند و پارامتر  βنشاندهنده اثر قيمتهاي ساير عوامل ( )Pبر هزينه كل استlnq .

لگاريتم توليد و  lnRلگاريتم تكنولوژي يا فنآوري است .از آنجا كه تابع هزينه همگن از

درجه يك برحسب قيمتها است ،يك رشته از محدوديتها وجود دارد که عبارتاند از :
)2

βik

i=B, F, M

= βiR

i=B, F, M

= βij

i=B, F, M j=B, F, M

=βij

i=B, F, M

=βij

j=B, F, M

معادله ( )1بهوسيله قيمت يكي از عوامل نرماليز ميشود .اگر قيمت مواد اوليه برحسب

یک نرماليز شود ،در آن صورت ،تابع هزينه ترانسلوگ نرماليزهشدهای كه در آن هزينه
(نسبت به قيمت مواد اوليه) تابعي است از قيمتهاي نسبي عوامل توليد ،سرمايه ،تكنولوژي

و توليد ،بهدست میآید .با استفاده از لم شفارد ،سهم هزينه ( )Siهر عامل بهصورت زير
محاسبه ميشود:

3ـ الف)

βFln (pi/pB)+βFqlnq+βFKlnK+βFR lnR

i=F, M

SF=αF+

1. Translog
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3ـب)

βM ln(pi/pB)+βMqlnq+βMk lnK+βMRlnR

i=F, M

SM=αM+

در توابع فوق ،سهم هزينه نيروي كار زن و مرد ،تابعي از هزينه سرمايه تكنولوژي (،)R

سرمايه فيزيكي ( ،)Kتوليد ( )qو نسبت دستمزد كارگران مرد و زن به هزينه مواد اوليه است.
براي آزمون همگن بودن ساختار توليد ،محدوديت زير تحميل میشود (با توجه به

اينكه سهم هزينهها از سطح توليد و عوامل شبهثابت مستقل است):

βiq= - (βiR+βik), i = F, M

اگر اين محدوديت پذيرفته شود ،معادله سهم هزينه بهصورت زير ساده ميشود:
4ـ الف)

)βF ln(pi / pB)+βFKln(K/q)+βFRln(R/q

i=F, M

SF=αF+

4ـ ب)

)βM ln(pi/pB)+βMKln(K/q)+βMRln(R/q

i=F, M

SM=αM+

در توابع ( ،)4نسبتهاي سرمايه تكنولوژي و سرمايه فيزيكي به توليد و نسبت دستمزدها

بر سهم اشتغال نيروي كار زنان و مردان تأثير دارد.

اگر  βFR<0و  βMR>0باشد ،تكنولوژي مورد استفاده در فرايند توليد به كاهش سهم

اشتغال زنان منجر ميشود .اغلب براي سادهسازی بيشتر در فرموله كردن ،بهجاي توليد از

ارزش افزوده ( )VAاستفاده میشود .در اين مورد ،متغير وابسته ،سهم نيروي كار زنان در
صورتحساب دستمزد است و معادله قبلي بهصورت زير بيان ميشود:

)5

)SF=αF+βFln(PF/Pβ)+βFKln(K/VA)+βFRln(R/VA

همچنين ،تغيير تكنولوژي ميتواند بر مبناي يك ضريب مثبت ( )βFRنشان داده شود.

بهنظر ميرسد اختصاص يك اندازه عددي مشخص به سرمايه فيزيكي يا سرمايه تكنولوژي
مشكل باشد (بهويژه آنكه بهصورت برونزا بين واحدهاي خرد اقتصادي متفاوت باشد).
گاهی عامل سرمايه فيزيكي تغيير ميكند و تنها اجزای سرمايه تكنولوژي ثابت است

(داگرت و گرين.)1997 ،

براساس الگوي فوق ،اشتغال نيروي كار مردان و زنان در قالب يك مدل هزينه
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نئوكالسيك ،قيمت عوامل توليد را برونزا و در شرايط رقابتي در نظر ميگيرد كه يك

فرض مبتني بر انگيزه سودآوري است.

شايان ذكر است ،اگر پيشرفت تكنولوژي به افزايش شدت استفاده از نيروي كار زن

منجر شود ،يك افزايش برونزا در موجودي سرمايه تكنولوژي (شوك تكنولوژيكي)،

تقاضای بهکارگیری نيروي كار زن را نسبت به مرد افزايش خواهد داد؛ بهطوريكه منحني

تقاضاي نيروي كار زن به بيرون انتقال یافته و در نقطه تعادل ،هم افزايش در دستمزد نسبي و
هم افزايش در اشتغال نسبي براي گروه زنان ايجاد ميشود .اين امر موجب كاهش نابرابري

دستمزدهاي نسبي نيروي كار زن و مرد ميشود .فرم قابل برآورد معادله كه يك جمله
اختالل دارد ،بهصورت زير است:

)6

SF=αF+βFln(WF/WM)+βKV ln(K/VA)+βRVLN(R/VA )+u

كه متغير  uجزء خطاي تصادفي است و میتواند بهوسيله تصادفي بودن  αFتوجيه شود و

يا بهخاطر خطاي ناشي از اندازهگیری است αF .اثر ثابت معادلهها را در الگو برآورد ميكند.
اثر ثابت ميتواند ناشي از تفاوتهاي كيفي در متغيرهاي مورد بررسي يا ساير عواملی باشد

كه بر متغير وابسته اثر ميگذارند ،اما بهنوعي در الگو منظور نشدهاند.

براي برآورد اين مدل ،معموالً به دادههاي ادغامشده نياز است كه بايد در سطح بنگاهها

آزموده شوند .با توجه به اينكه هزینههای تحقيق و توسعه ( )R&Dدر بسياري از كشورها

با يك روش استاندارد و معقول محاسبه ميشود ،ميتوان از مخارج تحقيق و توسعه بهعنوان
متغير جانشين فناوري در الگو استفاده کرد .عالوه بر اين ،در برخي مطالعات ،متغيرهايي نظير

بهرهوري عوامل توليد نيز بهعنوان جانشين تكنولوژي در الگوي برآوردي منظور شدهاند.
3ـ .1مروري بر تئوریهای حاكم بر بازار كار زنان

بازار كار مانند بسياري از مسائل اقتصادي بهدليل داشتن رابطه با انسان ،پيچيدگيهاي

فراواني دارد .ناهمگوني افراد در بازار كار با سرمايه انساني يكسان و تفاوت در دستمزدهاي
جنس زن و مرد قابل بررسي است .يكي از داليل ذكرشده در ادبيات تئوريهاي جنسيتي
بازار كار ،مربوط به تفكيك بازار كار به مشاغل زنانه و مردانه است .افزون بر اين ،تفاوت

ناریا رد نانز لاغتشا و یراجت یزاسدازآ هطبار لیلحت

191

سرمايه انساني زنان و مردان نيز میتواند در اين مسأله نقش داشته باشد .همچنين ،ميزان

غيبت از كار و حضور متناوب زنان در بازار كار از جمله داليل كمتوجهی كارفرمايان به
زنان است .گفتني است ،براساس نظريه تفكيك بازار و نظريه بازار كار دوگانه و با اشاره به

شغلهای بخش اول (تأمين بيشتر ،فرصت پيشرفت بيشتر و مزد بيشتر) و بخش دوم (مزد

كمتر ،تأمين كمتر و محدوديت امكان پيشرفت) ،به توجيه نظر كارفرما در بهكارگرفتن
نيروي كار مرد ميپردازد ،يعني ثبات كارگر در كار براي كارفرما مهم است و با توجه به
جابهجايي بيشتري كه در نيروي كار زن مشاهده ميشود ،احتمال جذب آنها در شغلهاي
بخش دوم افزايش میيابد .بررسي نظريات مختلف اقتصادي نمايان ميسازد كه در توجيه

فرصتهاي شغلي بانوان ،آميختهاي از تئوریهای مربوط به آن ،ابعاد مسأله را روشن ميکند

و بنابراین ،هريك از نظريات مطرحشده ،گوشهاي از ابعاد مشكالت جذب نيروي كار زنان
را آشكار خواهد کرد.

4ـ .1فرصتها و چالشهاي جهانيشدن برای اشتغال زنان
در مجموع ،روند جهانی شدن موجب تشدید نابرابری توزیع درآمد و ثروت در سطح

جهانی و کشوری شده است .با وجود این مسأله ،دورنمای کلی جهانیشدن ،تصویر مثبتی

است .صندوق بینالمللی پول ( )IMFآزادسازي را «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها
در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادالت کاال و خدمات و جریان سرمایه
در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گستردهتر و سریعتر تکنولوژی» میداند .با
توجه به تعریفهای گفتهشده ،آزادسازي تجارت را میتوان فرایندی در نظر گرفت که

در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگتر شده و تحرک روزافزون منابع،
تکنولوژی ،کاال ،خدمات ،سرمایه و حتی نیروی انسانی ،در ماوراء مرزها ،آسانتر میشود؛

در نتیجه ،تولید و مصرف کشورها افزایش مییابد.

آزادسازی تجاری منجر به جابهجایی نیروی کار و سرمایه از صنایع جایگزین واردات

بهسمت صنایع صادراتی میشود و انتظار میرود سهم استخدام زنان در کل اقتصاد افزایش

یابد ،زیرا صنایع صادراتی با شدت بیشتری از نیروی کار زنان استفاده میکنند .در جریان
آزادسازی تجاری ،بهرهوری زنان در پی روزآمد شدن صنایع و حرکت بهسمت تولیداتی
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با ارزش افزوده باالتر و استفاده از تکنولوژی باالتر ،افزایش یافته و به این ترتیب ،فاصله

دستمزدها کاهش مییابد ،زیرا زمانی که صنعت بهسمت تولیدات با ارزش افزوده باال
میرود ،استخدامها کمتر از تبعیضات جنسیتی تأثیر گرفته و درآمد نسبی زنان افزایش

مییابد.

گفتني است ،آزادسازي تجارت در كشورهاي فقير در مناطق ويژه اقتصادي شروع

شده است كه در آنجا توليدكنندگان ميتوانند مواد اوليه خود را بدون تعرفه وارد کرده و

كاالي نهايي را برای صادرات آماده كنند .البته با توجه به فلسفه تأسيس و اداره مناطق ویژه
اقتصادی در جهان كه اهداف عمده آن ايجاد اشتغال ،جذب سرمايهگذاري و به تبع آن،
انتقال فناوري و افزايش درآمدهاي ارزي است ،لزوم تصويب و اجراي مقررات جامعي در

اين زمينه ضروري بهنظر میرسد.

مقررات كار در این مناطق يكي از مقرراتی است كه به دقت بيشتري نیاز دارد؛ زيرا

در تصويب مقررات كار مناطق آزاد ،از سويي باید سعي شود منافع سرمايهگذاران تا
حد معقولي مدنظر قانونگذار قرار گيرد و در جريان اين تصويب نبايد راه افراط پيمود

بهطوريكه نيروي كار كشور ،توسط سرمايهگذاران خارجي استثمار شود و از سوي
ديگر ،در تصويب مقررات كار مناطق آزاد نبايد در حمايت از كارگران زيادهروي كرد

زيرا در اينصورت ،سرمايهگذارانی كه بهدنبال نيروي كار ارزان هستند ،جذب مناطق
نخواهند شد.

در مناطق آزاد یا مناطق ویژه صادراتي ،اغلب صنايع سبك مانند پوشاك ،كفش ،صنایع

الكترونيكی و اسباببازي مورد توجه قرار ميگيرد و اين نوع صنايع توسط زنان تولید
میشوند .بنابراين ،اگر تحول مثبتي در اين راستا رخ دهد ،زنان از آن بهرهمند ميشوند.

تجارت در كشورهاي با درآمد پایين نشان ميدهد كه صنعتيشدن همانگونه كه به صادرات
وابسته است ،به زنان نيز وابسته است.

 .2مروری بر مطالعات تجربی
1
كمي و كيفي
سفيري ( )1373در پاياننامه دكتراي خود با عنوان «بررسي جنبههاي ّ

 .1سفيري ،خديجه (.)1373
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اشتغال زنان در رابطه با توسعه اقتصادي» ،فرضيه تبعيض دستمزد ميان مردان و زنان را
بررسی کرده است .وقتی تفاوت دستمزد با تعداد زنان در سطوح مختلف تحصيلي در
يك رابطه قرار ميگیرد ،رابطه معكوس بين آن دو ظاهر ميشود و نشان میدهد با باال

رفتن سطح تحصيالت ،تفاوت دستمزد با مردان كمتر ميشود؛ يعني زنان در سطوح باالتر
تحصيلی با مردان همسطح خود ،تفاوت دستمزد کمتری دارند.

اميني ( 1)1383در مقاله خود با عنوان «رويكرد جنسيتي به عدم تعادلهاي بازار كار»

شاخصهاي نشاندهنده عدم تعادلهاي جنسيتي در بازار كار ايران را ارائه ميكند .در اين
مطالعه با مرور بر نظريههاي بازار كار دوگانه و موضوع تمايز شغلهاي بخش اول و دوم،
پيدايش شغلهاي پرتراكم و پيامدهاي آن براي زنان بررسي ميشود .شاخصهاي مورد

نياز با استفاده از اطالعات و آمار موجود در گزارشهاي رسمي كشور محاسبه شده است.

يافتهها حاكي از نرخ پايين مشاركت زنان بهرغم افزايش آن نسبت به دهه گذشته ،تمركز
اشتغال زنان در معدودي از فعاليتهاي اقتصادي و سطح باالتر نرخ بيكاري زنان بهويژه
جوانان در مناطق شهري نسبت به نرخ بيكاري مردان است.

امینی و غنیزاده ( 2)1389در پژوهشی با عنوان «تحليل عوامل مؤثر بر اشتغال

زنان :مطالعه موردي كارگاههای صنعتي ایران» ،ابتدا روند اشتغال زنان در سالهای

 1373-85را تحلیل کرده و سپس نقش عوامل مؤثر بر اشتغال آنها در کارگاههای صنعتی

کشور را شناسایی کردهاند .الگوي استفادهشده از نوع نئوکالسیک بوده و اشتغال زنان
تابعی است از ارزش افزوده به قیمت ثابت ،دستمزدهای زنان و مردان به قیمت ثابت و
هزینه واقعی استفاده از سرمایه .براساس نتایج بهدستآمده از برآورد الگوي تقاضاي

نيروي كار زنان بهروش پانل ديتا ،ارزش افزوده بيشترين تأثير مثبت را بر اشتغال زنان
دارد .بنابراین ،رفع موانع رشد تولید در صنایع ،بیشترین کمک را به افزایش اشتغال زنان
میکند .همچنین ،فرضيه جانشيني نيروي كار زنان با سرمايه فيزيكي و نیروی کار مردان
تأیید ميشود .درنهایت ،اگرچه دستمزد واقعی زنان بر اشتغال آنها تأثیر منفی دارد اما این
تأثیر معنادار نیست.

 .1اميني ،عليرضا ()1383؛ صص .133-146
 .2امینی ،علیرضا و غنیزاده ،فهیمه (.)1389
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ليونز ( 1)1992معتقد است كه تجربيات تحصيلي زنان براي گسترش دامنه شغلي آنها

در آينده ضروري است .براساس اين رويكرد ،موقعيت شغلي و حرفهاي زنان در گرو كسب

تجربيات تحصيلي است .همچنين ،برخورداري زنان از آموزش عالي به شانس برخورداري
بيشتر آنان در بازار كار كمك ميكند.

محمود و كبير ( 2)2000در مقاله خود ،وضعيت زنان بنگالدشي در صادرات و بازارهاي

داخلي را بررسی کردهاند .حدود  1/5ميليون نفر در صنايع صادراتي اين كشور استخدام
شدهاند كه بیشتر آنها زن هستند.

مارینا و آرباچه ( 3) 2005به بررسی اثر آزادسازي تجاري بر تبعيض دستمزدي پرداختهاند

و از مدل اقتصادسنجي سادهاي براي بررسي اثر باز بودن اقتصاد بر روي دستمزدهای بخش

صنايع استفاده کردهاند .نويسنده ،شواهدي بر اثر افزايش باز بودن اقتصاد به كاهش شكاف
دستمزدها ،بهخصوص در رابطه با دستمزد مردان پي برده و خاطرنشان ميكند كه اين مسأله

با قضيه بكر 4كه «رقابت ،تبعيض را در بازار كار كاهش ميدهد» سازگار است .حقيقت

اين است كه اصالحات تجاري ،هزينههاي توليد ــ كه دستمزد هم جزيي از آن است ــ را
كاهش ميدهد.

مقاله بسمن ( 5 )2009در  134کشور جهان ،به تجزيه و تحليل این موضوع میپردازد

که آيا زنان بازنده جهانیشدن هستند يا برنده آن .نتايج نشان میدهد ادغام اقتصادی

بهطور مستقيم نمیتواند به بهبود اميد به زندگی زنان کمک کند ،بلکه میتواند
دسترسی زنان به آموزش ابتدايی و تحصيالت تکميلی را بهبود بخشد .اگرچه در

جريان ادغام اقتصادی ،به نظر نمیرسد رفاه زنان بيشتر از مردان بهبود یافته است،

اما يکپارچهسازی اقتصادی میتواند زندگی حرفهای زنان را تحتتأثير قرار دهد.
در کشورهای درحالتوسعه ،آزادسازی تجارت ،باعث افزايش مشارکت نيروی کار
زنان و در کشورهای صنعتی ،موجب کاهش سهم اشتغال آنها میشود .باز بودن

اقتصاد در کشورهای توسعهيافته ،تعداد زنان شاغل در بخش خدمات را افزايش
1. Lyons, N.P. (1992).
2. Simin Mahmud and Nila Kabir (2000).
3. Helena, Marina and Jorge Saba Arbache (2005).
4. Becker's Proposition (1957).
5. Margit Bussmann (2009); pp.1027-1038.
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میدهد ،درحالیکه در کشورهای درحالتوسعه تعداد زنان شاغل در مشاغل صنعتی و
کشاورزی افزايش مییابد.

صدیقی ( 1 )2009در مقاله خود با استفاده از مدل تعادل عمومی (  ،)CGEابعاد

جنسیتی آزادسازی تجاری در دو بخش تولید و مصرف پاکستان را بررسی کرده است.
مدل برای اندازهگیری اثرات جنسیتی از شاخصهای مختلفی مانند فقر درآمد (شاخص

 ،)FGTفقر زمان (اوقات فراغت) ،قابلیت فقر (سواد و مرگومیر نوزادان) و رفاه
(  )EVاستفاده میکند .نتایج شبیهسازی نشان میدهد آزادسازی تجاری در پاکستان
سهم اشتغال زنان در مشاغل بدون مهارت را افزایش داده و در اکثر مشاغل دستمزد

واقعی آنها را بیش از مردان افزایش میدهد ،اما تقسیم کار تبعیضآمیز علیه زنان را
بدون تغییر نگه داشته است.

تلز ،آیروال و جان ( ،2)2010با استفاده از آمار خانوارها و بنگاههای دهه  ،1990اثر

آزادسازی تجاری بر نیروی کار زنان مکزیکی را بررسی کردهاند .آمارها حاکی از ثبات

دستمزد نسبی زنان در کنار افزایش اشتغال آنها است که به افزایش دستمزد اسمی زنان
منجر میشود .همچنین ،دگرگونیهای صنایع بر پایه تجارت تا  40درصد رشد دستمزد

زنان را در سالهای  1990تا  2000افزایش داده است .کاهش تعرفه صادراتی ،رابطه مثبت

و معناداری با رشد صنعت و میزان نفع زنان دارد .همچنین ،میزان بهکارگیری زنان در صنایع
صادراتی رشد چشمگیری داشته است .درنهایت ،شواهدی بر افزایش قدرت چانهزنی زنان
یافت شده است ،به اینترتیب که مخارج صرفشده از کاالهای مرتبط با اولویتهای

مردانه مانند لباس مردان ،الکل و تنباکو به کاالهایی که در ارتباط با زنان است مثل پوشاک

زنان و آموزش و پرورش منتقل شده است.

 .3بررسی روند اشتغال زنان و آزادسازی تجاري در صنايع ایران
براساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن

و بیشتر ،متوسط سهم اشتغال زنان در کل صنایع در سال  1373حدود  6/4درصد بوده
1. Rizwana Siddiqui (2009); pp. 287-321.
2.Ernesto Aguayo, Tellez; Jim Airola and Juhn Chinhui (2010).
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است که در انتهای دوره مورد بررسی به  9/3درصد افزایش یافته و بهرغم روند افزایشی آن
نشاندهنده مشارکت اندک زنان در فعالیتهای صنعتیاست (نمودار.)1
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نمودار 1ـ روند سهم اشتغال زنان در كارگاههای صنعتي
در سالهای 1373-85

همانطورکه در جدول ( )1مالحظه میشود ،سهم اشتغال زنان در صنایع مختلف،

تفاوتهای نسبتاً زیادی با یکدیگر دارند که حاکی از باال بودن استفاده از نیروی کار زن در

فعالیتهای مختلف است و نشان میدهد مشارکت کم زنان در فعالیتهای صنعتی بهعلت
محدودیتهای قانونی نبوده و به مسائلی مانند توانایی جسمانی ،مهارتهای تخصصی و
تجربه ارتباط دارد .صنايع نساجي ،پوشاك و چرم و صنايع موادغذايي،آشاميدني و دخانيات

در مقايسه با صنايع ديگر از نيروي كار زن استفاده بيشتري میكنند.

جدول 1ـ سهم اشتغال زنان در کارگاههای صنعتی
به تفکیک کدهای دو رقمی  ISICدر سالهای  1373و ( 1385درصد)
صنایع

1373

1385

موادغذایی ،آشامیدنی و دخانیات

7/8

13

نساجی ،پوشاك و چرم

9/5

14/8

چوب و محصوالت آن

1/8

2/4

کاغذ و صحافی

6/4

11/6

صنایع شیمیایی

7/2

10/8

صنایع کانی غیرفلزی

3/1

6/7
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صنایع

1373

1385

صنایع فلزات اساسی

1/3

2/9

سایر صنایع

6/2

7/5

كل صنعت

6/4

9/3

منبع :محاسبات گروه تحقيق براساس نتايج طرح آمارگيري مركز آمار ايران از كارگاههای صنعتي با ده نفر كاركن
و بيشتر.

در ادامه ،روند شاخصهای آزادسازی تجاری بررسی میشود .در این رابطه ،از سه

شاخص درجه باز بودن اقتصاد ،نسبت صادرات به ارزش افزوده و نسبت واردات به ارزش

افزوده بهعنوان شاخصهای آزادسازی تجاری استفاده شده است.

با توجه به جدول ( )2مالحظه میشود که روند تغییرات سه شاخص آزادسازی تجاری و

سهم اشتغال زنان هم جهت بوده است ،یعنی در دوره  ،1385-1373همراه با افزایش درجه

باز بودن اقتصاد در خصوص کاالهای صنعتی ،سهم اشتغال زنان افزایش یافته است .نمودار

( )2درجه باز بودن بخش صنعت را نشان میدهد .همانطور که در نمودارهای ( )1و ()2
دیده میشود ،همبستگی مثبتی میان سهم اشتغال زنان و درجه باز بودن بخش صنعت وجود

دارد .بنابراین ،با آزادسازی تجاری ،شاخصهای آزادسازی تجاری افزایش یافته و به نظر
میرسد به دنبال آن سهم اشتغال زنان نیز افزایش یابد .درواقع ،آزادسازی تجاری پنجره

فرصتی برای اشتغال زنان است .برای آزمون دقیق فرضیه مذکور در قسمتهای بعد پس از
برآورد مدلهای اقتصادسنجی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
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نمودار 2ـدرجه باز بودن بخش صنعت در سالهای ( 1373-85درصد)
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جدول 2ـ سهم اشتغال زنان و شاخصهای آزادسازی تجاری در بخش صنعت
در دوره 1385-1373
سال

سهم اشتغال
زنان(درصد)

نسبت واردات صنعتی نسبت صادرات صنعتی درجه باز بودن
بخش صنعت
به تولید صنعتی
به ارزش تولید صنعتی
(درصد)
(درصد)
(درصد)

1373

6/4

44/0

7/4

51/4

1374

6/7

31/6

5/3

36/9

1375

6/5

26/7

4/1

30/8

1376

6/5

21/5

4/2

25/7

1377

6/3

21/1

3/8

24/9

1378

6/6

13/9

4/8

18/7

1379

6/7

12/9

7/9

20/8

1380

7/4

13/1

7/3

20/4

1381

7/2

64/9

8/2

73/1

1382

8/1

71/0

6/7

77/6

1383

8/7

70/6

9/4

80/0

1384

8/9

70/8

8/5

79/3

1385

9/3

67/3

11/0

78/3

منبع:محاسبات گروه تحقيق براساس آمارهاي اخذشده از مركز آمار ايران و بانك مركزي جمهوری اسالمی ایران.

.4تصریح مدل تجربی
مدل بهکاررفته در اين تحقيق براي تقاضای نیروی کار زنان ،براساس مطالعه رنن

( )1997است که بر اساس آن ،سهم اشتغال زنان تابعی است از نسبت سرمایه فیزیکی به

ارزش افزوده ،نسبت سرمایه تکنولوژیکی به ارزش افزوده و دستمزد نسبی زنان به مردان.

فرم عمومي مدل ذكر شده بهصورت زير است:
)7

)LS =F(K/Y, Ktech/Y, Wf /Wm

199

ناریا رد نانز لاغتشا و یراجت یزاسدازآ هطبار لیلحت

كه در آن متغيرهاي تابع بهصورت زير تعريف شدهاند:

 LSسهم اشتغال زنان K/Y ،نسبت سرمایه فیزیکی به ارزش افزوده Ktech/Y ،نسبت

سرمایه تکنولوژیکی به ارزش افزوده WF/Wm ،دستمزد نسبی زنان.

در این مطالعه با تفکیک نیروی کار به زن و مرد و بهمنظور درنظر گرفتن اثرات

آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان ،مدل معرفیشده ،تعمیم داده شده است .بهعبارت دیگر،
متغیرهای آزادسازی تجاری وارد مدل قبلی میشوند .این متغیرها عبارتاند از:

 X/Yنسبت صادرات به ارزش افزوده و  M/Yنسبت واردات به ارزشافزوده.

با توجه به مطالب گفتهشده ،فرم لگاريتمي قابل برآورد مدل بهصورت زير است:

)8

LLSit=β1i+β2 LKYit+β3LKRDYit+β4LWfmit+β5LXYit+β6LMYit+uit

 LLSitلگاريتم سهم اشتغال زنان در صنعت  iدر زمان  LKYit ،tلگاريتم نسبت سرمایه

ش افزوده در صنعت  iدر زمان  LKRYit ،tلگاريتم نسبت سرمایه تكنولوژیکی
فیزیکی به ارز 
ش افزوده در صنعت  iو در زمان  LWfmit ،tلگاريتم دستمزد نسبی زنان در صنعت i
به ارز 

ش افزوده در صنعت  iودر زمان LMYit ،t
در زمان  LXYit ،tلگاريتم نسبت صادرات به ارز 

ش افزوده در صنعت  iو در زمان  tو  uitجمله اختالل مدل است.
لگاريتم نسبت واردات به ارز 

1ـ .4نحوه جمعآوري دادههاي آماري استفادهشده در مدل
دادههای آماری موردنیاز برای برآورد الگو ،بهطور عمده از نتایج آمارگيري مرکز آمار

ایران از کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر جمعآوری شده است .برای محاسبه

سهم اشتغال زنان ،از کل شاغالن زن به کل شاغالن موجود درکارگاههای صنعتی استفاده
شده و براي برآورد موجودي سرمايه از رابطه تعديل موجودي سرمايه استفاده شده است
كه عبارت است از:

)9

Kit=(1-ρi)Kit-1+Iit
كه در آن  Kitموجودي سرمايه صنعت  iدر سال  Iit ،tسرمايهگذاری صنعت  iدر زمان t

و  ρiنرخ استهالك صنعت  iام است .گفتنی است ،موجودی سرمایه سال آغازین و نرخهای
استهالک صنایع مختلف از مطالعه امینی ( )1379استخراج شده است.
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در محاسبه سرمایه تحقیق و توسعه فرض شده است که هزینههای تحقیق و توسعه از

روند نمایی تبعیت میکند و میتوان ثابت کرد سرمایه تحقیق و توسعه در سال پایه از رابطه
زیر بهدست میآید:1

)10

KR&D = CR&D/α

که در رابطه ( KR&D ،)10انباشت یا سرمایه تحقیق و توسعه به قیمت ثابت در سال پایه

بوده و  CR&Dهزینههای تحقیق و توسعه به قیمت ثابت در سال پایه و  αمتوسط نرخ رشد
هزینههای تحقیق و توسعه به قیمت ثابت محسوب میشوند .پس از محاسبه سرمایه تحقیق و
توسعه در سال پایه ،مقادیر آن در سالهای بعد از رابطه زیر بهدست میآید:

)11

KR&D= KR&Dt-1+CtR&D

2ـ .4روش اقتصادسنجي بكاررفته در تخمين مدل
در اين تحقيق ،از روش دادههاي تابلويي (پانل ديتا) براي تخمين مدل و آزمون فرضيهها

استفاده شده است .در عمل ،مواردي پيش ميآيد كه براي واحدهاي متعدد (خانوارها،
بنگاه ،صنعت )...در يك دوره چندساله دادههايي در دسترس است كه تعدادشان بهتنهايي
براي بهكاربردن معادله سري زماني يا مقطعي كافي نيست .در چنين مواردي بايد دادههاي
سري زماني و مقطعي را با هم تلفيق كرده و الگو براساس مجموعه دادهها برآورد شود.

بهطور خالصه ،دادههای تلفیقی به دو صورت کلی اثرات ثابت و اثرات تصادفی آزمون
میشوند که البته ،بسته به نوع دادهها و مناسب بودن مدل باید از یکی از آن دو استفاده کرد.
در قسمت بعدی ،آزمون الزم برای تعیین روش مورداستفاده بیان میشود ،اما پیش از آن،
آزمون برابری عرض از مبدأها مطرح خواهد شد .اين آزمون را ميتوان بهصورت فرضيه

( )12مطرح کرد:
)12

 .1برای اثبات این رابطه به امینی ( )1385مراجعه شود.
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فرضيه ( )12را ميتوان بهعنوان يك مجموعه قيود خطي روي ضرايب در نظر گرفت و

براي آزمون آن از آماره  Fــ بهصورت زير ــ استفاده كرد:

(ē'ē-ê'ê) / N-1

)13

)'ê'ê / (NT-N-K

 ē'ēمجموع مجذور پسماندها حاصل از برازش رگرسيون مقيد زیر است:
βkiXkit+eit

=F

K
K=2

Yit=β1i+

 ê'êمجموع پسماندهاي حاصل از برازش رگرسيون نامقيد زیر است:

K

βkXkit+eit

1 i=j

که در آن  Djtبه صورت

0 i≠j

K=2

βijDjt+

n
j=1

=Yit

تعريف شده است N-1 .تعداد قيودخطي،

(' )NT-N-Kدرجه آزادي مدل نامقيد و ' َkتعداد ضرايب شيبها است .با استفاده از مجموع
مجذور پسماند از برازش مدل مقيد (ثابت بودن  )β1iو نامقيد (متفاوت بودن  ،)β1iميتوان
آزمون فرضيه را مبني بر يكسان بودن  β1iانجام داد .مقدار آماره  Fعبارت است از:

 91( =1190/9وF)7

با توجه به صفر بودن  Probمدل ،فرضيه صفر مبني بر يكسان بودن عرض از مبدأ براي

تمام واحدها رد ميشود .بنابراين ،بايد در مدل برآوردي ،عرض از مبدأ براي گروههاي
مختلف صنايع متفاوت در نظر گرفته شود .در ادامه ،آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات

تصادفی و ثابت و تخمین مدل بررسی میشود.

سؤالی که اغلب طرح میشود این است که این تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای

مقطعی بهطور ثابت عمل میکند (مدل تاثیرت ثابت) یا عملکرد تصادفی (مدل تأثیرات
تصادفی) است و یا مدل اجزا خطا دارد .باید به این فرض توجه کرد که در مدل اثر

تصادفی ،جمله خطا از متغیرهای توضیحی مستقل است ،یعنی E(Uit |Xit)=0؛ اما در مدل اثر
ثابت این فرض دیگر برقرار نیست ،زیرا متغیرهای توضیحی و جمله خطا با هم همبستهاند،1

 .1اشرفزاده ،سید حمیدرضا ،نادر مهرگان (.)1387
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یعنی  .E(Uit |Xit)≠0آماره این آزمون دارای توزیع کایـ دو با درجه آزادی برابر تعداد
متغیرهای مستقل است .فرضیه این آزمون برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوتهای

واحدهای مقطعی ،به این صورت است که :

H0: E(Uit | Xit)=0
H1: E(Uit | Xit)≠0

با انجام آزمون هاسمن ،آماره این آزمون با درجه آزادی  ،5برابر است با  . 38/2با توجه

به اینکه فرضیه صفر در سطح اطمینان  99درصد رد میشود ،بنابراین ،تفاوت میان عرض از
مبدأ برای واحدهای مقطعی بهصورت ثابت عمل میکند.

3ـ .4نتایج حاصل از برآورد مدل
نتايج حاصل از برآورد مدل در جدول ( )3ارائه شده است .شايان ذكر است ،بهدليل

استفاده از نرمافزار  Eviewsدر تخمين الگو ،فقط امكان ارائه ضريب تعيين تعديلشده

كلي( )Overalوجود دارد R2 .تعديلشده كلي مدل برابر است با  99درصد و نشان ميدهد
كه  99درصد تغييرات سهم اشتغال زنان (متغير وابسته) توسط متغيرهاي توضيحي ارائهشده

در مدل توضیح داده شده است .مقدار آماره  Fنشان ميدهد معادله رگرسيون تخمين زده

شده در سطح اطمينان  99درصد معنادار است .مقدار آماره دوربين ـ واتسن برابر  1/9بوده
و بيانگر اين است كه مدل خودهمبستگي ندارد.

جدول 3ـ نتايج برآورد مدل سهم اشتغال زنان با در نظر گرفتن متغیر نسبتهای
صادرات و واردات به ارزش افزوده بهعنوان شاخصهای آزادسازی تجاری
نام متغیرها

متغيرهاي
مستقل

ضرايب

t

prob

لگاریتم نسبت سرمایه
فیزیکی به ارزش افزوده

LK/Y

-0/34

-11/34

0/0000

لگاریتم نسبت سرمایه
تکنولوژیکی به ارزش
افزوده

LKtech /Y

0/24

11/25

0/0000
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نام متغیرها

متغيرهاي
مستقل

ضرايب

t

prob

لگاریتم دستمزد نسبی زنان

LWf /Wm

-0/06

-2/78

0/0064

لگاریتم نسبت صادرات به
ارزش افزوده

LX/Y

0/03

3/68

0/0004

لگاریتم نسبت واردات به
ارزش افزوده

LM/Y

0/04

6/18

0/0000

F_statistic=1256
prob=0000/0

Durbin_Watson=1/9

R2=99/0

تمام ضرايب مدل ،در سطح اطمينان حداقل  99درصد ،معنادار بوده و عالئم آنها از لحاظ

ش افزوده
لگاریتم نسبت سرمایه فیزیکی به ارز 
مباني نظري مطابق انتظار است .ضريب متغير
ِ
منفی است و نشان ميدهد با فرض ثابت بودن ساير عوامل ،يك درصد افزایش در نسبت

مذکور ،سهم اشتغال زنان در صنعت را به میزان  0/34درصد کاهش ميدهد .بنابراین ،سرمایه

فیزیکی و نیروی کار زن جانشین یکدیگرند كه این میزان با نتيجه مطالعه اميني و غنيزاده
ش افزوده مثبت
( )1389هماهنگ است .عالمت ضريب لگاریتم سرمایه تحقیق و توسعه به ارز 

و معنادار است؛ یعنی ،با افزايش يك درصد در نسبت مذکور ،سهم اشتغال زنان  0/24درصد
ت دیگر ،با پيشرفت تكنولوژي و فناوری نياز به نيروي كار متخصص
افزایش مييابد .بهعبار 
زنان بیشتر شده و به دنبال آن ،سهم اشتغال زنان افزایش مييابد؛ یعنی پیشرفت فناوری تأثیر
مثبتی بر سهم اشتغال زنان دارد .این نتیج ه بیانگر آن است که سرمایه تکنولوژیکی و نیروی

کار زن مکمل یکدیگر بوده و با نتيجه مطالعه اميني و غنيزاده هماهنگ است .ضريب متغير
لگاریتم دستمزد نسبی زنان نيز طبق انتظار منفي بوده و نشان ميدهد با فرض ثابت بودن ساير
عوامل ،با افزيش يك درصد در دستمزد نسبی زنان ،سهم اشتغال زنان  0/06درصد كاهش

مييابد؛ بهاین معنا که با باالرفتن هزینه نسبی استفاده از نیروی کار زن ،کارفرمایان ،مردان را

جانشین زنان میکنند ،ولی شدت این جانشینی اندک است.گفتني است ،جانشيني ضعيف میان
نيروي كار زن و نیروی کار مرد در مطالعه اميني و غنيزاده نيز تأييد شده است .ضریب متغیر

ش افزوده ،مطابق انتظار مثبت و معنادار است .با فرض ثابت بودن
لگاریتم نسبت صادرات به ارز 
ِ

ش افزوده ،سهم اشتغال زنان 0/03
سایر عوامل ،با افزایش یک درصد در نسبت صادرات به ارز 
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درصد افزایش خواهد یافت؛ یعنی ،در صنایع صادراتی با شدت بیشتری از نیروی کار زن

ش افزوده نیز مثبت و معنادار است.
لگاریتم نسبت واردات به ارز 
استفاده میشود .ضریب متغیر
ِ

ش
به این معنا که با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،یک درصد افزایش نسبت واردات به ارز 
افزوده ،سهم اشتغال زنان را به میزان  0/04درصد افزایش خواهد داد؛ و این امر بهعلت ترکیب

کاالهای وارداتی است که بیشتر آنها را کاالهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد و

در صنایع تولیدکننده کاالهای مصرفی بهکار میروند که اتفاقاً بیشتر زنان در این صنایع بهکار
مشغولاند .همچنین ،در سال  1385حدود  86درصد واردات کل اقتصاد به کاالهای واسطهای
و سرمایهای مربوط بوده و حدود  14درصد به کاالهای مصرفیای اختصاص دارد  1که در
همان سال بخش عمده زنان در صنایع مصرفی مشغول بهکار بودهاند.

با توجه به اینکه درجه باز بودن اقتصاد یکی از شاخصهای آزادسازی تجاری است و این

ش افزوده در بخش صنعت،
ش صادرات و واردات به ارز 
شاخص عبارت است از مجموع ارز 

ش افزوده از این
ش افزوده و واردات به ارز 
بنابراین ،در مدل بهجای نسبت صادرات به ارز 

متغیر استفاده شده است .نتایج حاصل از برآورد این مدل در جدول ( )4نشان داده شده است.
جدول  4ـ نتایج برآورد مدل سهم اشتغال زنان
با درنظر گرفتن درجه باز بودن اقتصاد بهعنوان شاخص آزادسازی تجاری
نام متغیر

متغيرهاي مستقل

ضرايب

t

prob

لگاریتم نسبت سرمایه
فیزیکی به ارزش افزوده

LK/Y

-0/19

-4/6

0/0000

لگاریتم نسبت سرمایه
تکنولوژیکی به ارزش افزوده

LKtech /Y

0/14

4/6

0/0000

لگاریتم دستمزد نسبی زنان

Lwf/wm

-0/04

-1/90

0/0605

لگاریتم درجه
باز بودن اقتصاد

L(X+M)/Y

0/07

8/2

0/0000

durbin_watson=1/8

R2=99/0

f_statistic=1216
prob=0000/0

 .1بهعلت عدم وجود آمار واردات به تفکیک بخش صنعت برای کاالهای مصرفی ،حجم واردات کل اقتصاد در نظر
گرفته شده است.
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 R2تعديلشده مدل برابر است با  99درصد که نشان ميدهد  99درصد تغييرات سهم

اشتغال زنان (متغير وابسته) توسط متغيرهاي توضيحي ارائهشده در این مدل توضیح داده

شده است .مقدار آماره  Fاز لحاظ آماري مورد قبول است و نشانگر معنادار بودن معادله
رگرسيون تخمينزدهشده در سطح اطمينان  99درصد است .مقدار آماره دوربين ـ واتسن نيز

نشان میدهد مدل خودهمبستگي ندارد .ضریب متغیر لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد مثبت
و معنادار است .بهعبارت دیگر ،با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،یک درصد افزایش در
درجه باز بودن اقتصاد ،سهم اشتغال زنان را به میزان  0/07درصد افزایش میدهد .بنابراین،

اجرای سیاستهای آزادسازی تجاری در قالب شاخصهای سهگانه بررسیشده بر سهم

اشتغال زنان تأثیر مثبت داشته و فرضیه تحقیق تأیید میشود.گفتنی است ،در مطالعات بسمن
( ،)2009صدیقی ( )2009و تلز ،آیروال و جان ( )2010نیز رابطه مثبت آزادسازی تجاری

با اشتغال زنان در کشورهای درحالتوسعه تأیید شده است .بنابراین ،نتایج مطالعه حاضر با

نتایج مطالعات پیشین هماهنگی دارد.

جمعبندي و نتيجهگيري
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد اگرچه سهم اشتغال زنان در سالهای 1385-1373

روندی افزایشی داشته و از 6/4درصد در ابتدای دوره به  9/3درصد افزایش یافته است ،اما
همچنان مشارکت زنان در فعالیتهای صنعتی کم است.با توجه به ارقام باالی سهم اشتغال

زنان در برخی صنایع ،میتوان نتیجه گرفت محدودیتهای قانونی مانع اشتغال آنها در

صنایع نبوده است و بهنظر میرسد محدودیتهای توانایی جسمانی و ویژگیهای مهارتی و
تجربه از دالیل مهم آن باشد.

بررسی روند زمانی سهم اشتغال زنان و شاخصهای آزادسازی تجاری بیانگر همبستگی

مثبت میان دو متغیر ذکر شده است .نتایج برآورد الگوهای رگرسیونی نشان میدهد نسبت
صادرات به ارزش افزوده ــ بهعنوان یکی از شاخصهای آزادسازی تجاری ــ تأثیر مثبت و

معناداری بر سهم اشتغال زنان دارد .بهعبارت دیگر ،در صنایع صادراتی با شدت بیشتری
از نیروی کار زن استفاده میشود ،ولی میزان این تفاوت چندان زیاد نیست .بنابراین ،نتیجه
برآورد مدل و نتایج بهدستآمده از روش توصیفی یکدیگر را تأیید میکنند .همچنین ،نسبت
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واردات به ارزش افزوده بهعنوان شاخص دیگر آزادسازی تجاری ،تأثیر مثبت و معناداری بر
سهم اشتغال زنان داشته و این نتیجه با این فرضیه هماهنگی دارد که مردان بیشتر در صنایع
جایگزین واردات بهکار مشغولاند .تأثیرآزادسازی تجاری در قالب شاخص درجه باز بودن

نیز بر سهم اشتغال زنان مثبت و معنادار است .بنابراین ،انتظار میرود با آزادسازی تجاری،
سهم اشتغال زنان افزایش یافته و درواقع ،آزادسازی تجاری فرصتی است برای اشتغال زنان.

این نتیجه با مطالعات تجربی انجامشده درمورد کشورهای درحالتوسعه نیز هماهنگی دارد.
بهعبارت بهتر ،در اثر آزادسازی تجاری ،صنایع صادراتی گسترش یافته و برای ایجاد و

حفظ مزیت نسبی از نیروی کار زنان (که بالنسبه ارزانتر است) بیشتر استفاده میکنند.

نسبت سرمایه تحقیق و توسعه به ارزش افزوده اثر مثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان

دارد .این نتیجه بیانگر آن است که در فعالیتهای تحقیق و توسعه با شدت بیشتری از
نیروی کار زن استفاده میشود .براساس نتیجه بهدستآمده ،سرمایه تکنولوژیکی و نیروی
کار زن دو عامل مکمل هم هستند .تأثیر منفی و معنادار نسبت سرمایه فیزیکی به ارزش
افزوده نیز بیانگر رابطه جانشینی میان نیروی کار زنان و سرمایه فیزیکی است .بنابراین،

حرکت بهسمت صنایع با بهرهوری سرمایه باال (یا نسبت سرمایه به تولید پایین) بر سهم

اشتغال زنان تأثیر مثبت دارد .گفتنی است ،تأثیر دستمزد نسبی زنان در مدلهای برآوردشده

طبق انتظار منفي است اما ،این نتیجه چندان قوی نیست .در پایان ،پیشنهادهای زیر برای
افزایش سهم اشتغال زنان ارائه میشود:

 .1به دولت توصیه میشود در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ،سیاست
آزادسازی تجاری ــ از جمله کاهش تدریجی تعرفههای وارداتی ــ را با سرعت
بیشتری پیگیری کند تا فرصتهای اشتغال بیشتری برای زنان ایجاد شد.

 .2با توجه به رابطه مکمل میان سرمایه تحقیق و توسعه و نیروی کار زنان ،حمایت
دولت از تأسیس و یا گسترش واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاههای صنعتی به
افزایش سهم اشتغال زنان کمک میکند .افزون بر این ،حمایت دولت از نوسازی
تکنولوژی صنایع میتواند در جذب نیروی کار زنان در بخش صنعت مؤثر باشد .در

نهایت ،ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور برای ایجاد انگیزه در بنگاهها بهمنظور

توجه بیشتر به فعالیتهای تحقیق و توسعه مهمتر از عوامل قبلی است.
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 .3پیشنهاد میشود دولت از فعالیتهای صنعتی با بهرهوری سرمایه باال (دارای نسبت
سرمایه به تولید پایین) حمایت کند تا سهم اشتغال زنان افزایش یابد ،زیرا با کاهش

نسبت سرمایه به تولید ،سهم اشتغال زنان نیز افزایش مییابد.
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