
٨٤، هبار ٢، مشاره٢فصلنامه بررسي هاي اقتصادي، دوره
١٦١

1.
161-184، صفحات 94تانتابس، 4، شماره 9دوره فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 

تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر نرخ مشارکت زنان در نیروي 
کار

3دانشو حمیده2فرازمندحسن، دکتر1آرمنعزیزدکتر سید

24/6/94تاریخ پذیرش: 14/4/94:وصولتاریخ 

چکیده:
) بر ICTثیر فناوري اطالعات و ارتباطات (أهدف این مقاله بررسی ت

نرخ مشارکت زنان در نیروي کار بعنوان متغیر جایگزین نابرابري جنسیتی
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مسألهیانبمقدمه و 
ي جهانی چنان تحول عظیمی را در عرصهICT(1ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات (

شود. در این میان کشورهاي یبرده منامICTدر پی داشته است که از آن بعنوان انقالب 
مند اند از مزایاي بیشتري بهرهگیري بیشتر از آن موفق شدهیافته و صنعتی با بهرهتوسعه

حالشوند و این امر سبب ایجاد شکاف دیجیتالی بین کشورهاي صنعتی و کشورهاي در
از توسعه شده است. البته شکاف دیجیتالی در ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است؛

جمله بعد اجتماعی شکاف دیجیتالی که مبتنی بر شکاف بین فقیر و ثروتمند و یا زنان و 
). 67-85: 1384باشد (قبادي، مردان می

ارتقاء برابري جنسیتی یکی از اهداف مهم یک اقتصاد کارآمد و از راهبردهاي 
ي ژي توسعهي انسانی است. ترویج برابري جنسیتی بعنوان بخشی از یک استراتتوسعه

ترین عاملی که آهنگ رشد اقتصادي و انسانی مؤثر، پذیرفته شده است. بدون شک مهم
جایی که زنان امعه است و از آنکند، منابع انسانی آن جاقتصادي و توسعه را تسریع می

شوند، لذا نرخ مشارکت زنان در اقتصاد و عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه محسوب میب
ریزان و از مسائل مورد توجه برنامهICTآن تحت تأثیر پیشرفت چگونگی تحول

شود. گذاران محسوب میسیاست
المللی در رفع هاي بسیاري که در سطح ملی و بینرغم تالشاز طرف دیگر علی

نابرابري و کاهش شکاف جنسیتی انجام شده است، نابرابري در ابعاد مختلف آن هنوز در 
یافته وجود دارد و در کشورهاي در حال توسعه کشورهاي توسعهسطح جهان و حتی در 

سبب شکستن انحصارات، ICTنابرابري شدیدتر است. نظر به اینکه انتظار بر این است که 
اي شدن اقتصاد، کارآمدتر کردن انتقال علم، افکار و ي دانش، شبکهوري، اشاعهرشد بهره

ها و درنوردیدن مرزهاي اهش هزینهعقاید، سرعت بخشیدن به فرآیند ابداعات، ک
لذا سنجش اثر آن بر تغییر نرخ مشارکت زنان از اهمیت قابل جغرافیایی شده باشد؛

که در این مقاله مورد بحث قرار ICTهاي مثبت اي برخوردار است. یکی از جنبهمالحظه
زین براي گرفته، نقش آن در افزایش نرخ مشارکت زنان در نیروي کار بعنوان متغیر جایگ

در این تحقیق سعی خواهد شد به بررسی این مطلب در نابرابري جنسیتی است.
هاي تحت هاي آماري مورد استفاده در این پژوهش طی سالاي از کشورها که دادهمجموعه

دسترسی بوده است، بپردازیم.ها قابلبررسی براي آن

1 Information Communication & Technology
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پژوهشادبیات 
خش دوم مطالعات تجربی انجام گرفته در بخش اول این قسمت مبانی نظري و در ب

شوند. در داخل و خارج کشور بررسی می

پژوهشچارچوب نظري
به معناي داشتن پایگاه یکسان براي زنان و مردان در جامعه » 1برابري جنسیتی«
صورت برابر در جامعه به رسمیت شناخته و دین معنی که نقش زنان و مردان بهاست. ب
یعنی نابرابري زن و » نابرابري جنسیتی«که ). در حالی2009، 2یگذاري شود (شجاعارزش

). 47-61: 1387مرد در داشتن امکانات موجود (ساروخانی و محمودي، 
نابرابري جنسیتی حاصل توزیع نابرابر انواع سرمایه (اقتصادي، فرهنگی، نمادي، 

و از هر نوع اجتماعی) در یک میدان و میزان سهم هر یک از دو جنس در این ترکیب 
). 59-82: 1386سرمایه است (نبوي و احمدي، 

بعنوان ترکیبی ازرا ICTي، اقتصاديو توسعهيسازمان همکارکشورهاي عضو
صورت الکترونیکی دریافت، انتقال و ارائهه و اطالعات را بصنایع تولیدي و خدماتی که داده

ازيامجموعهو ارتباطات راتعریف فناوري اطالعات اند. اینتعریف کردهکندمی
درآنپردازشودادهکاربردمطالعه،کهداندیمافزاريشبکهوافزارنرم،افزارسخت

ممکنمبادله و کنترل راجایی،جابهمدیریت،انتقال،ي،کاردستذخیره،يهانهیزم
.)2000، 3(پژوالسازدیم

نقش برابري جنسیتی در رشد و توسعه اقتصادي
ء برابري جنسیتی یکی از اهداف مهم یک اقتصاد کارآمد و از راهبردهاي ارتقا

آمده است: مشخص گردیده که )، a2003(4ي انسانی است. در گزارش بانک جهانیتوسعه
گیرند و از کنار نابرابري اي که نابرابري جنسیتی را نادیده میها و اقدامات توسعهسیاست

هاي مضاعفیگذرند، اثربخشی کمتري دارند و هزینهتفاوت میمیان زنان و مردان بی
کنند.راتحمیل می

1 gender equality
2 Shojaee
3 Pohjola
4 World Bank
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بیان گردیده که اقتدار پایین زنان، یکی از عوامل ،1ي انسانی عربدر گزارش توسعه
ي گذشته است. بنابراین الزم است که ي انسانی طی سه دههمهم پایین بودن توسعه

ي پایدار و کارآمد مدنظر قرار گیرد. هیابی به یک توسعمباحث جنسیتی به منظور دست
ي مثبت و معناداري بین برابري جنسیتی دهد که رابطههاي کشورها نشان میبررسی داده

).2002، 2ي اقتصادي وجود دارد (سازمان ملل متحددر تحصیل و توسعه
صورتی است که تحصیل بیشتر میان نابرابري جنسیتی و رشد اقتصادي بهيرابطه

). همچنین کشورهایی 1999، 3شود (دالر و گاتیهاي رشد باالتري منتهی میبه نرخزنان 
1/0ها شکاف جنسیتی در تحصیل زیاد است، کاهش در درآمد سرانه را به میزان که در آن

).2002، 4کنند (ابوغیدا و کالسندرصد تجربه می3/0تا 
ورمیانه و شمال آفریقا با طور مثال اگر کشورهاي آسیاي جنوبی، صحراي آفریقا، خاب

هاي تحصیل طی ساليسرعت کشورهاي آسیاي شرقی به برابري جنسیتی در زمینه
درصد رشد 9/0تا 5/0ها به میزان آنينایل شده بودند، درآمد سرانه1962-1960

، 5بیشتري داشت. این رقم براي آفریقا به معنی دو برابر شدن درآمد سرانه است (کالسن
گذارد تحصیل بر سطح محصول کل اثر میيهمچنین نابرابري جنسیتی در زمینه؛)1999

).1993، 6(هیل و کینگ
دهد (ناولز و داري سطح درآمد سرانه را کاهش میطور معنینابرابري جنسیتی ب

مثالً نابرابري جنسیتی باالتر، اثر منفی و معنادار شدیدتري بر رشد،)2002، 7همکاران
).2007، 8لوتز و مک گیلیوريـ (بالیاموناستعربی داشتهدرآمد کشورهاي 

ICTو رشد اقتصادي
نوان یک ابزار مؤثر براي ترویج رشد اقتصادي و عفناوري اطالعات و ارتباطات ب

هاي نسبتاً کم استفاده و توانایی آن براي غلبه ي پایدار شناخته شده است و با هزینهتوسعه

1 Arab Human Development Report
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، و دانش را در سراسر جهان متحول کرده است (بانک جهانیبر فاصله، انتقال اطالعات
b,c ،2003.(

گذارد:هاي مختلف بر رشد اقتصادي اثر میفناوري اطالعات و ارتباطات از روش
صورت مستقیم از طریق تولید کاالها و خدمات فناوري اطالعات، رشد روش اول، به

عبارت دیگر از آنجا که تولید کاال و بهآید. کمی و کیفی در تولید ناخالص داخلی پدید می
ي اقتصادي است، باعث خدمات فناوري ارتباطات و اطالعات، بخشی از ارزش افزوده

گردد. تأثیر وري میافزایش کمی و کیفی در تولید همراه با کاهش هزینه و افزایش بهره
وري، افزایش رشد اقتصادي است.این کاهش هزینه و افزایش تولید و بهره

ي سرمایه در تابع تولید کاالها و عنوان نهادهکارگیري فناوري اطالعات بوم بهروش د
سازي در تکنولوژي و فرآیند تولید باعث ایجاد رشد خدمات از طریق تعمیق سرمایه و نوین

شود.اقتصادي می
هاي فناوري و ایجاد روش سوم، فناوري اطالعات از طریق کمک به پیشرفت

قیت و نوآوري، اثر سرریز در اقتصاد ایجاد و همین تغییر باعث اقتصاد دانش هاي خالزمینه
گردد و از طریق این وري نیروي کار میشود و موجب تسریع در رشد اقتصادي و بهرهمی

).2003، 1یابد (کواتغییر، تولید حقیقی افزایش می
نقش مهمی ICTو هم، کاربرد ICTدهد که هم، تولید مطالعات متعددي نشان می

هاي فناوري عظیمی پیشرفتICTهاي تولیدکننده اند. بخشاقتصادي داشتهيدر توسعه
در سطح اقتصاد شده TFP(2(وري کل عوامل اند که منجر به بهبود بهرهکردهرا تجربه

وري نیروي کار شده و لذا بهره3منجر به تعمیق سرمایهICTگذاري در است. پس سرمایه
وري از کاربرد است. نکته اینکه شواهد تجربی نشان داده که منابع اصلی بهرهافزایش یافته

ICT.حاصل شده است
دهند که نسبت میICTهاي استفاده کننده از را به بخشTFPقسمت اعظم رشد 

در استرالیا دهد کنند. شواهدي وجود دارد که نشان میتولید نمیICTها خود این بخش
یابد. یکی از وري افزایش می) بهرهICTبیشتر از فناوري (از جمله استفادهيواسطهبه

این ICTافزایش جریان اطالعات و دانش است. از آنجا که ICTمزایاي بدیهی استفاده از 
جا شود، تر و کاراتر (با توجه به هزینه) جابهکند که اطالعات نسبتاً ارزانامکان را فراهم می

1 Quah
2 Total Factor Productivity
3 Capital Deepening
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مبادله و عدم قطعیت مشارکت در مبادالت اقتصادي را کاهش ياستفاده از آن، هزینه
دهد که این امر نیز به افزایش حجم مبادالت و در نتیجه سطح باالتر محصول و می

گردد. مضاف بر این، با افزایش جریان اطالعات، کسب و اتخاذ فناوري وري منجر میبهره
، 1گردد (والنوري میو در نهایت بهرهشود که این خود باعث افزایش ابداعاتتر میآسان

).3،2000ستیروو یروگنسون و 2000، 2، الینروسیشل2000

4نابرابري جنسیتی در آموزش

ترین هاي مختلف از جمله آموزش از مهمهاي جنسیتی در عرصهوجود نابرابري
هاي جنسیتی داراي اثرروي کشورهاي در حال توسعه است. نابرابريهاي پیشچالش

انسانی و ارتقاي کیفیت نیروي انسانی است. نابرابري جنسیتی، رشد يمنفی بر توسعه
اي هاي مقایسهسازد. بررسیاقتصادي را محدود و در نتیجه امکان کاهش فقر را مختل می

کنند، از نرخ گذاري میدهد کشورهایی که در آموزش دختران سرمایهکشورها نشان می
).2005، 5خوردارند (صندوق جمعیت سازمان مللرشد اقتصادي باالتري بر

انسانی در کنار سایر يسرمایه7و دنیسون6، با تالش شولتز1960ي در اوایل دهه
هاي ي انسانی در پدیدهعوامل تولید قرار گرفت. از آن زمان تاکنون بررسی نقش سرمایه

ه پژوهشگران این علم ویژه در فرآیند تولید و رشد اقتصادي مورد توجمختلف اقتصاد به
قرار گرفته است. 

انسانی است و در يدر ادبیات معاصر اقتصادي، آموزش یکی از ابعاد اساسی سرمایه
گر شود. سطوح پایین آموزش مردان یا زنان بیانتابع تولید معموالً با ضریب مثبت وارد می

ذاتی براي دختران و هايتر است. با فرض توزیع یکسان تواناییانسانی پایینيسرمایه
شوند، نابرابري جنسیتی در که فرزندانی با توانایی بیشتر، آموزش داده میپسران و این

به معنی فرصت بیشتر براي تحصیل پسران با استعداد کمتر نسبت به دختران آموزش،
کرده کمتر از زمانی خواهد بود است. در نتیجه میانگین استعداد طبیعی فرزندان تحصیل

1 Whelan
2 Oliner and Sichel
3 Jorgenson and Sitroh
4 Education Inequality.
5 United Nation Found Population Activities (UNFPA)
6 Schultz
7 Denison
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ي انسانی هاي آموزشی برابر دارند. با فرض اینکه میزان سرمایهدختران و پسران فرصتکه
ي ترکیبی از استعدادهاي طبیعی و آموزش است، نابرابري جنسیتی در آموزش فرد نتیجه

انسانی در اقتصاد خواهد شد و در نتیجه رشد اقتصادي يمنجر به کاهش متوسط سرمایه
).1999ی، شود (دالر و گاتکند می

نابرابري در آموزش همانند مالیات بر آموزش که منجر به عدم تخصیص منابع 
). در واقع، 1999نماید (کالسن، شود، عمل میتر میآموزشی و رشد اقتصادي پایین

هاي کمتري نسبت به زنان دارند، از نظر دسترسی به ها و شایستگیمردانی که قابلیت
ي انسانی باالتر سرمایه).2009، 1(فرانتگیرندتري قرار میمنابع اقتصادي در موقعیت به

ها در بازار کار را در پی خواهد داشت. زنان، بازدهی بیشتر کار و افزایش نرخ مشارکت آن
تواند توانایی آنان را آموزش زنان، داراي اثر مستقیم بر درآمد و رشد اقتصادي است و می

؛ 2،2007وتزـ لشان افزایش دهد (بالیاموندگیبراي خودگردانی اقتصادي و کنترل زن
).114- 115: 1382عمادزاده، 

بین نابرابري جنسیتی در آموزش و نابرابري جنسیتی در اشتغال و متعاقب آن 
نابرابري جنسیتی در دستمزد رابطه دو سویه وجود دارد. نابرابري جنسیتی در آموزش خود 

هایتاً نابرابري در دستمزد است. از طرفی نابرابري در ساز اصلی نابرابري در اشتغال و نزمینه
باشد. نابرابري اشتغال و دستمزد خود باعث تشدید نابرابري جنسیتی در آموزش می

تواند، عامل ایجاد نابرابري جنسیتی آموزشی شود، چرا که هر چه جنسیتی در بازار کار می
گذاري در ها تمایل کمتري به سرمایهنابرابري جنسیتی در بازار کار بیشتر باشد، خانواده

مدرسه نرفتن دختران به).53-73: 1389آموزش دختران دارند (واعظ برزانی و حاتمی، 
هاي تجربی، مهارتی و تخصصی دلیل اشتغال به کار یا سایر دالیل، با مختل نمودن انباشته

تواند به فقرشان سالی محدود کرده است و میهاي اشتغالشان را در بزرگها، گزینهآن
).77- 99: 1385، خانیو فالح محسنمنتهی شود (هرندي 

3نابرابري جنسیتی در اشتغال

هاي اشتغال زنان، باعث کاهش سطح متوسط توانایی نیروي کار کاهش در فرصت
افتد و این امر موجب شود که در صورت نبودن نابرابري جنسیتی در اشتغال اتفاق نمیمی

1 Ferrant
2 Baliamoune – Lutz
3 employment inequality
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شود. از طرفی ایجاد موانع تصنعی براي اشتغال زنان در ي میکاهش رشد اقتصاد
المللی و در نهایت نیروي کار و کاهش رقابت بینيهاي اقتصاد، باعث افزایش هزینهبخش

شود.کاهش رشد اقتصادي می
هاي معیشتی مقدار زیادي از کار زنان مخصوصاً کارهاي خانگی و تعدادي از فعالیت

هاي اشتغال بیرون از خانه، شود. دسترسی بیشتر به فرصتت نمیهاي ملّی ثبدر حساب
ثبت نیروي کار زنان در اقتصاد يوسیلهنشده در خانه بهمنجر به جایگزینی کار ثبت

شود و در نتیجه سبب شود. این کار باعث مرئی شدن کار زنان براي بار اول میرسمی می
شود. وجود نابرابري جنسیتی در اشتغال، عامل گیري شده، میافزایش تولید اقتصاد اندازه

).51-76: 1388هاي ملّی است (پرتوي و دیگران، اصلی ثبت نشدن کار زنان در حساب

موانع موجود در اشتغال زنان
اختالف زیاد نرخ مشارکت به تفکیک جنسیت با متغیرهاي فرهنگی، اقتصادي و 

هاي هاي زنان، نقشبراي ارتقاء مهارتگذاري آموزشی کمتراجتماعی مرتبط است. سرمایه
زنان و تمایل نداشتن مردان به پذیرش بخشی از مسئولیت کارهاي منزل، يجداگانه

انسانی، نگرش منفی به اشتغال زنان در ينامناسب بودن محیط کار، تفاوت در سرمایه
ي کار زنان را استفاده از نیرويها و وجود قوانین و مقرراتی که هزینهبرخی از فعالیت

روند. شمار میترین عوامل نرخ پایین مشارکت زنان در نیروي کار بهدهد از مهمافزایش می
هاي ورزند، زیرا آنان هزینهبرخی از کارفرمایان از استخدام زنان متأهل امتناع می

سترسی دهند. از طرفی نابرابري در دترك کار در دوران بارداري را مدنظر قرار میيبالقوه
به فناوري اطالعات و ارتباطات و تکنولوژي به روز، مانعی دیگر بر سر راه اشتغال زنان است 

). در 67-84: 1387زاده، (ملکشودکه باعث افزایش تعداد نیروي کار غیر ماهر زنان می
تر و امکانات محدودتر براي واقع مشاغل خاص زنان اغلب داراي پرداخت کمتر، مقام پایین

-99: 1385خانی، فت در مقایسه با مشاغل خاص مردان است (هرندي و فالح محسنپیشر
که درآمد حاصل از کار زنان، حتی در سطوح تحصیلی برابر با مردان به مراتب )، طوري77

کمتر است.
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1نابرابري جنسیتی در دستمزد

ی موضوع درآمدهاي کاري، موضوعی مهم است زیرا درآمد، در بیشتر جوامع تجل
هاي بالقوه مانند درآمد مستقل، جایگاه اجتماعی است و افراد را به میزان زیادي با توانایی

کند (طائی واستانداردهاي باالي زندگی خانوادگی، وضعیت اجتماعی باالتر و ... تجهیز می
).1387قیطاسی، 

) تهیه 1976-1985زن (يسازمان ملل که به مناسبت دهه1985در گزارش سال 
ه بود، نشان داد که زنان شد

3
دهند، اما در نیروي کار رسمی جهان را تشکیل می1

شود و بیش از مردان نسبت ها پرداخت میترین مزد به آنکارهایی اشتغال دارند که پایین
پذیرند. از این گذشته در ازاي کار مشابهی که هر دو جنس انجام به بیکاري آسیب

زنان دهند،می
4
ترین عاملی ). مهم1382کنند (خانی، مزد و حقوق مردان را دریافت می3

ها و که در تعیین درآمدهاي کاري نقش مهمی دارد، توانایی افراد است. افراد با توانایی
چون ها به عواملی همشوند که تفاوت تواناییهاي متفاوتی وارد بازار کار میمهارت

، 2(پوالچکگرددهاي شغلی، عوامل ذاتی، محیط خانوادگی و ... بازمییالت، مهارتتحص
انسانی و يگذاري در سرمایه). ازدواج و تبعات آن در زنان، باعث کاهش سرمایه1975

که در مردان، باعث افزایش هر دو مورد مذکور شود. در صورتیها میدرآمدهاي کاري آن
ویژه زنان متأهل، در بازار کار به دالیل مختلف ارکت زنان، به). مش1985، 3گردد (بکرمی

شوند متوسط خانوادگی، فرهنگی و ... متناوب است. وقتی زنان از بازار کار خارج می
گذاري زنان به میزان ارزش فعلی درآمدهاي کاري ناشی از هاي سرمایهبازدهی
یابد؛ بنابراین مشارکت د، کاهش مینمودنبایست در بازار کار کسب میگذاري که میسرمایه

شود و انسانی میيگذاري در سرمایههاي سرمایهپایین و متناوب زنان، باعث کاهش فایده
شود که خود از انسانی میيگذاري بر روي این قشر از سرمایهاین امر باعث کاهش سرمایه

یل مهم پایین بودن ). از دال1975ي نابرابري جنسیتی است (پوالچک، علل ایجاد کننده
باشد که به طور کاري زنان، مشارکت متناوب و منقطع آنان در بازار کار میيتجربه

مستقیم
4
، 4دهد (سندل و شایپروتفاوت در درآمدهاي بین دو جنس را توضیح می1

1 wage inequality
2 Polachek
3 Becker
4 Sandel and Shapiro
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1978(.
ستگی نیروي شده در نقاط مختلف جهان، حاکی از آن است که ناپیوتحقیقات انجام

خانه دهد. زمانی که زنان صرف کارتوجهی از شکاف دستمزد را توضیح میکار، درصد قابل
گذارد. بدین ترتیب فرصت براي کسب هاي کار بازاري آنان اثر میکنند، بر فرصتمی

تري در بازار کار انسانی پایینيسرمایهيیابد و زنان با ذخیرههاي شغلی کاهش میمهارت
).2003، 1یابد (هرسچیابند، بنابراین درآمدهاي کاري آنان نیز کاهش میمیحضور

) و ساعات کار هفتگی 2،1974کار، سالمت (مینسر و بالچکيتحصیالت، سابقه
يتعداد فرزندان و بعد خانوار رابطهمثبت و يرابطه)، 1975، بکر، 1974(مینسر و بالچک 

زنانی که کارکن مستقل، مزد و .تمزد زنان دارد)، با دس1974منفی (مینسر و بالچک، 
بگیر بخش باشند نسبت به زنانی که مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی یا کارفرما میحقوق 

عمومی هستند، دستمزد باالتري دارند. همچنین دستمزد زنان شهري، نسبت به زنان 
.)1377روستایی باالتر است (جیحانی کوهبانی، 

شود اعضاي کاري خانوار باعث میبین نسلی و درآمدهاي غیراز طرفی، انتقاالت
خانواده از موقعیت اجتماعی و اقتصادي باالتري برخوردار شوند و درآمدهاي کاري باالتري 

). همچنین شرایط اقتصادي خانواده، تأثیر مثبتی بر افزایش 1985داشته باشند (بکر، 
).1387ي کاري دارد (طائی و قیطاسی، انسانی و توان کسب درآمدهايسرمایهيذخیره

در رفع نابرابري جنسیتیICTنقش 
این است که ابزار مؤثري در جهت بهبود برابري ICTیکی از مزایاي منحصر به فرد 

باعث بهبود برابري ICTها شود. مجاري متعددي که از طریق آنجنسیتی قلمداد می
اند از:شود عبارتجنسیتی می

قرار دادن افکار عمومی در خصوص برابري جنسیتیتحت تأثیر-1
توان است، از طریق آن میICTهاي انتقال دانش و اطالعات، از آنجا که یکی از راه

يها و جوامع را ارائه کرد که این امر به نوبهآداب و رسوم، هنجارها و عملکرد سایر فرهنگ
ابزار ICTر پی دارد؛ بنابراین، خود آگاهی از مباحث مرتبط با نابرابري جنسیتی را د

ارزشمندي جهت تغییر مثبت طرز تلقی افراد جامعه (مخصوصاً خود زنان) براي رفع 

1 Hersch
2 Mincer and Polachek
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تواند باعث فشار هاي تحصیلی یا برابري جنسیتی است. عالوه بر این، میتبعیض برنامه
نظرگذاران مبنی بر درفزاینده افراد حساس به مسایل جنسیتی براي ترغیب سیاست

هاي اقتصادي و اجتماعی عمل نماید.عنوان یک موضوع مهم در سیاستگرفتن جنسیت ب

هاي تحصیلی براي زنانافزایش فرصت- 2
هاي متعددي را تحصیل زنان عامل مهمی در جهت رفع نابرابري جنسیتی است و راه

بیشتر و کند تا آنان قادر باشند مشارکت هاي زنان فراهم میبراي کسب و ارتقاء مهارت
امکان آموزش از راه دور را براي زنان ICTطور مثال تري در جامعه داشته باشند. بعالف

چنین زنانی هاي مطالعه است. همپذیري زمانکند که یکی از مزایاي آن انعطاففراهم می
توانند از هاي اجتماعی براي حضور در کالس مواجه هستند، میکه با موانع و محدودیت

افزارهاي متعددي براي آموزش فنون مختلف ن استفاده کنند. از سوي دیگر، نرماین امکا
ها استفاده کنند. هاي آنتوانند با استفاده از رایانه، از قابلیتوجود دارد که زنان می

هاي اقتصادي براي زنانافزایش فرصت-3
مستلزم حضور هایی براي مشاغلی که زنان در برخی از جوامع، از موانع و محدودیت

هاي مردانه و برخورد مستقیم با مردان است، برخوردارند. در این صورت زنان در مکان
توانند از طریق تلفن، رایانه و اینترنت، مشاغلی را بدون برخورد مستقیم با مردان و در می

هاي خانوادگی و ایفاي نقش همسري و کنار حضور در خانه و انجام وظایف و مسئولیت
). پس توسعه 2003، 1به مشارکت اقتصادي و اجتماعی نیز مبادرت کنند (دالیمادري 

ICTيشود. براي توسعهبه کاهش نابرابري جنسیتی منجر میICT:دو راهکار وجود دارد
و نهادها و ICTگذاري در صنایع مرتبط به راهکار اول، منوط به سرمایه

صورت همگانی ي کاربري آن (بهر توسعههاي مرتبط است. راهکار دیگر، مبتنی بزیرساخت
نمایند. شواهد برداري میو فراگیر) مخصوصاً در بین اقشاري است که از آن کمتر بهره

هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي همواره در دلیل محدودیتدهد که زنان بهنشان می
طور سیتی را بتواند شکاف جنها میلتلذا تالش دو؛سهم کمتري دارندICTاستفاده از 

).c،2003، مستقیم کاهش دهد (بانک جهانی
فناوري اطالعات و ارتباطات از کارکردهاي گسترده و متنوعی برخوردار است. در 

دهیم.هایی که در داخل و خارج انجام شده را مورد بررسی قرار میاینجا مطالعه

1 Daly
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پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

فناوري اطالعات و ارتباطات يي خود به بررسی رابطهدر مطالعه،)1382نامی (نیک
يرسد از آنجا که حدود نیمی از جامعهپردازد و به این نتیجه میو زنان روستایی می

در چارچوب تجزیه ICTگیري از دهد، بهرهروستایی را دختران و زنان روستایی تشکیل می
أثیرگذاري آگاهانه این قشر فراموش تواند سبب توانمندسازي و تهاي جنسیتی میو تحلیل

حلیارتباطات راهواطالعاتفناوريچهاگر.شده در روند توسعه روستاهاي کشور گردد
هايفرصتتواندپدیده میایننیست، لیکنروستاییزنانمشکالتتمامیرفعبراي

زنانتران ودختوانمندسازيباتواندمیابزاراینآنان قرار دهد.اختیاردرراجدیدي
آفرینینقشموجبوخانوارهاي روستاییوضعیتبهبودسببمختلف،ابعاددرروستایی

ي توسعهوپیدایشراستايدرلذا؛گرددروستاها و کشوريدر توسعههاآنيسازنده
هايو تحلیلتجزیهبهتوجهضمنبایستمیروستاهادرو ارتباطاتاطالعاتفناوري

تسهیلسازي،ها؛ با ظرفیتگذاريو سیاستهاریزيبرنامهدرآننتایجو اعمالجنسیتی
برايراجدیديهايفرصتتوانموجود میموانعرفعنیزوهافناوريایندسترسی به

آورد.ارمغانبهروستاییدختران و زنان
و ي خود به ارزیابی نقش فناوري اطالعاتدر مقاله،)1388بار و دیگران (فرجی سبک

جا که زنان بعنوان اند. به اعتقاد آنان از آنارتباطات در توانمندسازي زنان روستایی پرداخته
هاي زنان روند، افزایش مهارتشمار میگذار در جوامع روستایی بههاي تأثیریکی از گروه
تواند نقش مهمی در ارتقاي وضعیت اقتصادي و اجتماعی خانواده روستایی و روستایی می

دهد که زنان در سطوح یجه زندگی روستایی داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان میدر نت
یابند و نیز استفاده از باالي استفاده از فناوري، به درجات باالتري از توانمندي دست می

ن در جامعه روستایی ي معناداري را با تغییر نگرش زنان نسبت به نقش زفناوري رابطه
).159- 177: 1382بار و دیگران، بک(فرجی سدهدنشان می

ب) تحقیقات خارجی
) در ارتقاي ICTsاي به نقش فناوري اطالعات و ارتباطات (در مطالعه،)2004(1درك

IVهاي تابلویی و رگرسیونOLSکارگیري روش برابري جنسیتی در اشتغال و آموزش با به

ه افزایش در سطح در اثرات ثابت کشوري پرداخت. نتایج حاکی از آن است ک

1 Derek
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شود، از منجر به بیشتر شدن برابري جنسیتی در آموزش و اشتغال میICTهاي زیرساخت
شمار طرفی به نظر مردم عادي آموزش یک عنصر مهم براي ارتقاء برابري جنسیتی به

يساز برابري جنسیتی در زمینهچنین برابري جنسیتی در آموزش زمینهآید. هممی
اقتصادي خود تمایل به افزایش ينهایت این نتیجه حاصل شد که توسعهاشتغال است. در 

براي ارتقاي برابري جنسیتی در ICTبرابري جنسیتی در بازار کار دارد؛ بنابراین استفاده از 
يکنندهي پیوسته از تأثیرات مثبت تقویتتواند آغازگر یک چرخهآموزش و اشتغال می

اقتصادي باشد که منجر به پیشرفت ياشتغال و توسعهبازخورد بین برابري جنسیتی در 
شود.هرچه بیشتر در هر دو مورد می

)، به بررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطات براي ارتقاء 2012(1محمودي حسن
باICTدهد که هاي این مقاله نشان میپردازد. یافتهبرابري جنسیتی در بنگالدش می

اي در هاي اجتماعی و فرهنگی در بنگالدش نقش بالقوهقدرت دادن به زنان در زمینه
دست آوردن آموزش و پرورش، دانش و همچنین زنان را براي بICT.برابري جنسیتی دارد

يبرايریگمیدهی مجدد اجتماعی قادر ساخته و استقالل و تصمت براي سازمانمهار
همراه دارد.در خانواده را بهيمشارکت اقتصاد

زنان روستایی يپشتیبانی از استفاده"با عنوان ،)2011(2کی و همکاراناويمطالعه
باشد. در این می"اقتصادي پایدار در نیجریهياز فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه

عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. مشاهده و زن بطور تصادفی ب300مطالعه ده روستا و 
ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و ها بودند. دادهآوري دادهابزار جمعنامه ازپرسش

تواند با توانمندسازي زنان تحلیل شدند. نتایج نشان داد که فناوري اطالعات و ارتباطات می
روستایی از لحاظ اقتصادي باعث کاهش انحرافات تجاري، از بین بردن فقر، افزایش 

که یک مورد قیمت بازار شود. با این حال این امر تنها در صورتیوري و اطالعات دربهره
پذیر است. همچنین این مطالعه نشان داد را داشته باشد امکانICTهاي ملت زیرساخت

در آموزش، ICTشود از شود و توصیه میباعث توانمندسازي زنان روستایی میICTکه 
ر استفاده شود. در دسترس بودن و براي توانمندسازي اقتصادي زنان روستایی بیشت

ترین اهمیت را در است که بیشICTترین موانع براي استفاده از بر بودن از بزرگهزینه
گذاري و گفتگو بین مدافعان جنسیتی و تعامالت زنان دارد. اگر جنسیت در فرآیند سیاست

1 Mohammad mahmudi hasan
2 Okiy, et al
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تواند بهمیICTهايها و پروژهصورت سیاستها در نظر گرفته شود در آنطراحی پروژه
درستی شکاف دیجیتالی جنسیتی را پر کند و به توانمند سازي اقتصادي زنان کمک نماید.

پژوهششناسی روش
هاي مختلفی براي تشخیص روش شود باید آزمونهاي پانلی استفاده میوقتی از داده

2ون هاسمنو آزم1ترین آزمون در این زمینه آزمون چاوتخمین مناسب انجام داد. رایج

کار و مدل آثار ثابت به3است. آزمون چاو براي آزمون بین روش حداقل مربعات معمولی
صورت زیر است:رود. مفروضات این مدل بهمی

0 =1-Un = ... =2U=1U =0H

Not =1H

Uگر صفر بیانيضریب متغیر مجازي در مدل آثار ثابت است. در این آزمون، فرضیه
يرو، رد فرضیههاي مورد مطالعه است. از اینعرض از مبدأ در دادهیکسان بودن ضرایب و

گر استفاده از روش صفر بیانيهاي پانلی و عدم رد فرضیهصفر مبین استفاده از داده
توان تشخیص داده شود که میچاوحداقل مربعات معمولی ادغام شده است. اگر در آزمون

گاه هاي جداگانه در نظر گرفت، آنه، عرض از مبداءها در مطالعبراي تمام مقاطع یا زمان
باید به آزمون انتخاب بین تخمین با اثرات تصادفی گروهی یا زمانی نیز مبادرت ورزید. 

تواند با متغیرهاي توضیحی فرض اصلی در الگوي اثرات ثابت این است که جزء خطا می
ود که همبستگی بین جزء شهمبسته باشد در حالیکه در الگوي اثرات تصادفی فرض می

دو استفاده ـ خطاء با متغیرهاي توضیحی وجود ندارد. آزمون هاسمن نیز از معیار کاي
داري باشد، در سطح معنی05/0آزمون بیش ازيکه احتمال آمارهکند در صورتیمی
صورت اثرات توان اثرات تصادفی را به اثرات ثابت ترجیح داد. در غیر ایندرصد می95/0

.شودثابت انتخاب می

پژوهشجامعه و نمونه آماري 
حال توسعه یافته و دراي از کشورهاي توسعهآماري مورد بررسی، مجموعهيجامعه

هاي مورد نیاز کشوري با توجه به دسترسی به داده57آماري يباشد. انتخاب نمونهمی

1 Chow Test
2 Hausman Test
3 OrdinaryLeast Squares
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هاي محدودي در از، براي سالبراي تحقیق بوده است. از آنجا که مقادیر متغیرهاي مورد نی
اند. هاي مورد مطالعه انتخاب شدهعنوان سالب2005-2012هاي باشد، سالس میدستر
از پایگاه اطالعاتی بانک هاي مربوط به متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق،داده

ل مليتوسعهيبرنامه3انسانیيو گزارشات توسعه2المللی پول، صندوق بین1جهانی
اند.آوري شدهجمع4متحد

ها و پیشنهادات مقتضی و مناسب در ادامهها، نتایج حاصل از آنتجزیه و تحلیل داده
ارائه خواهد شد.

پژوهشمتغیرهاي تحقیق و مدل 
عنوان نرخ مشارکت زنان در نیروي کار ببا توجه به مبانی نظري و تجربی تحقیق

رت زیر تصریح شده است:صومتغیر جایگزین نابرابري جنسیتی به

LABOR= f (GDP, ICT, UNEM, MEANYEAR )1(

که در آن داریم:
LABOR :کارالمللی اساس تعریف سازمان بینبر)ILO(5، نرخ مشارکت زنان در

باالتر سال و15دهد که به زنان نیروي کار، در واقع درصدي از کل نیروي کار را نشان می
کار هستند.اختصاص دارد و براي مدت طوالنی مشغول به

GDP PER CAPITA6 :واقعی به قیمت ثابت سال يتولید ناخالص داخلی سرانه
(واحد اقتصادي در نظر گرفته شده استيرشد و توسعهي، بعنوان متغیر نماینده2005

.شودآورده میGDPل به صورت باشد) و نام این متغیر در مدپول مورد استفاده دالر می
ICTS : جنسیتی، معموالً از براي تعیین اثرات فناوري اطالعات و ارتباطات بر نابرابري
نظر گرفته شده که شامل عنوان جایگزین براي فناوري اطالعات و ارتباطات دردو متغیر ب

:موارد زیر است

1 World Bank
2 IMF (International Monetary Fund)
3 Human Development Reports (www.hdr.undp.org)
4 United Nations Development Programme
5 International Labour Organization
6 Gross Domestic Production per capita



94تابستان ، 4، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 176

MOBTELنفر100ثابت به ازاي هر : تعداد کاربران موبایل و تلفن
INT نفر100: تعداد کاربران اینترنت در هر

UNEM :دنبال کار و نرخ بیکاري به درصدي از نیروي کار که بدون کار بوده اما به
است ILOاستخدام هستند، اشاره دارد. نرخ بیکاري ارائه شده در این تحقیق طبق برآورد 

براي ILOوده است. برآوردهاي هاي کلیدي پایگاه داده بازار کار استفاده نمکه از شاخص
مرجع؛ پوشش، گروه سنی و روش يمحاسبه تناقضات ناشی از منبع داده، تعریف، دوره

آوري هماهنگ است (بانک جهانی).جمع
MEANYEARهاي هاي تحصیل دختران تقسیم بر متوسط سال: متوسط سال

).2001، 1شود (بارو و لیعنوان درصد بیان میتحصیل پسران در مدرسه که ب

برآورد مدل
بعد، نرخ يدر این قسمت ابتدا به بررسی آزمون مانایی متغیرها پرداخته و در مرحله

مشارکت زنان در نیروي کار را بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته بعد از بررسی آزمون چاو 
.پردازیمها میو هاسمن با توجه به نتایج، به برآورد مدل

هاي ترکیبیدر داده2یهاي مانایآزمون
هاي مناسب ریشه واحد، به بررسی ویژگی آماري پایایی ابتدا با استفاده از آزمون

3هاي ترکیبی توسط بریتوني واحد دادههاي ریشهپردازیم. آزمونسري زمانی می

کارگیري در تحقیق خود نشان دادند ب،)1996(4ریزي شد. فرانکل و رزپایه،)1994(
و دیکی فولر پیشرفته داراي 5ي واحد متداول، مانند آزمون دیکی فولرریشههاي آزمون

هاي ترکیبی هستند. انواع ي واحد دادههاي ریشهتري نسبت به آزمونقدرت آماري پایین
، آزمون ایم، پسران و 6هاي ترکیبی شامل آزمون لوین، لین و چوهاي پایایی در دادهآزمون
) هستند CADFو آزمون دیکی فولر مقطعی (8پرون و فیشر)، آزمون فیلیپسIPS(7شین

1 Barro and Lee
2 Unit root test
3 Breituing
4 Francel & Rose
5 ADF
6 Levin, Lin & Chu
7 Im, Pesaran & Shin
8 PP-Fisher



177تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر نرخ ...

واحد در يهاي ریشهترین آزمون). این چهار آزمون از مهم1387زاده و مهرگان، (اشراف
ه شده است.ئارا1ها در جدول هاي پانل است. نتایج کمی این آزمونداده

هاي ماناییآزمون:1جدول 
آزمون

نام متغیر
Levin, Lin &

Chu
Im, Pesaran

and Shin
ADF-FisherPP-Fisher

LABOR
00/13 -

)0000/0(
52/1-

)0635/0(
0/152

)0100/0(
22/204

)0000/0(

LN GDP
63/2 -

)0042/0(
98/0 -

)1615/0(
63/150

)0122/0(
14/213

)0000/0(

UNEM
84/17 -

)0000/0(
92/4 -

)0000/0(
23/212

)0000/0(
98/184

)0000/0(

MEANYEAR
56/3 -

)0002/0(
55/0

)7117/0(
79/118

)3605/0(
71/142

)0355/0(

LNINT
42/7 -

)0000/0(
63/1

)9490/0(
19/120

)3274/0(
69/337

)0000/0(

LNMOBTEL
95/25 -

)0000/0(
11/13 -

)0000/0(
01/394

)0000/0(
11/616

)0000/0(
)هاي تحقیقمنبع: یافته(
).هستندp-valueاعداد داخل پرانتز (

هاي مختلف نتایج مخلوطی درصد براساس آزمون5نتایج آماري فوق در سطح خطاي 
هاي این مجموعه دهد هر چند که حداقل بر اساس حداقل یکی از آزمونرا نشان می

باشد وامکان بروز رگرسیون کاذب منتفی میرو هستند. از اینI)0(لین و چو)-(لوین
متغیرهاي الگو نیست. 1همجعینیازي به بررسی

پژوهشهاي نتایج برآورد مدل
نتایج تحقیق در زیر ارائه خواهد شد. متغیر وابسته نرخ مشارکت زنان در نیروي کار 

کننده با تأکید بر فناوري اطالعات و ارتباطات مورد بررسی و خواهد بود و عوامل تعیین
این بوده که تبدیل لگاریتمی علت انتخاب مدل لگاریتمی تحلیل قرار خواهد گرفت.

1 panel cointegration test
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ها را دهد و اختالف عظیم بین دادهثیر قرار میأگیري متغیرها را تحت تهاي اندازهمقیاس
دهد و از این گیري به وجود آید کاهش میتواند در اثر واحدهاي مختلف اندازهکه می

اشد را برطرف بهاي تلفیقی متداول میطریق غالباً مشکل ناهمسانی واریانس که در داده
زایی، برخی از متغیرها بههمچنین براي رفع مشکل درون).1377کند (گجراتی،می

اند.صورت تأخیري وارد مدل شده

بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان در نیروي کار
ها از براي تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ جداگانه براي هر یک از مدل

، برآورد مدل به روش اثرات Fستفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون (چاو) اFيآماره
گر تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر کند. همچنین نتایج آزمون هاسمن بیانثابت را تأیید می

نتایج آزمون چاو و هاسمن را براي مدل اثر کاربران اینترنت بر نرخ 2تصادفی است. جدول 
دهد.نشان میمشارکت زنان در نیروي کار

نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل اثر کاربران اینترنت بر نرخ مشارکت زنان در :2جدول 
)LABORنیروي کار (

آزمونينتیجهسطح معناداريآزمونيآمارهنوع آزمون
هاي تلفیقیتأیید مدل اثر ثابت در برابرمدل داده24/13370000/0آزمون چاو

تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر تصادفی41/180010/0آزمون هاسمن
)هاي تحقیقمنبع: یافته(

، براي مدل اثر کاربران موبایل و تلفن بر نرخ مشارکت زنان Fنتایج حاصل از آزمون 
کند. همچنین نتایج آزمون در نیروي کار، برآورد مدل به روش اثرات ثابت را تأیید می

نتایج آزمون چاو و 3ثر ثابت در برابر اثر تصادفی است. جدولگر تأیید مدل اهاسمن بیان
هاسمن را براي مدل اثر کاربران موبایل و تلفن بر نرخ مشارکت زنان در نیروي کار نشان 

دهد.می
نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل اثر کاربران موبایل و تلفن بر نرخ مشارکت زنان در :3جدول 

)LABOR(نیروي کار
آزمونينتیجهسطح معناداريآزمونيآمارهع آزموننو

هاي تلفیقیتأیید مدل اثر ثابت در برابرمدل داده46/13080000/0آزمون چاو
تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر تصادفی19/190007/0آزمون هاسمن
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)هاي تحقیقمنبع: یافته(

مشارکت زنان در نیروي کار و نیز نتایج نتایج برآورد مدل اثر کاربران اینترنت بر نرخ
برآورد مدل اثر کاربران تلفن و موبایل بر نرخ مشارکت زنان در نیروي کار با اثرات ثابت نیز 

نشان داده شده است.4در جدول

نتایج برآورد براي مدل اثر کاربران اینترنت بر نرخ مشارکت زنان در نیروي کار و مدل :4جدول
)LABOR(وبایل و تلفن بر نرخ مشارکت زنان در نیروي کاراثر کاربران م

)LABOR(سازي نرخ مشارکت زنانمدل

دوممدل مدل اولمتغیرهاي توضیحی
tProbيآمارهضریبtProbيآمارهضریب

LN GDP17/166/10966/093/169/20073/0
LNINT38/053/30005/0---

LNMOBTEL---29/086/10720/0
MEANYEAR(-1)66/383/10672/012/494/10532/0

UNEM09/065/50000/010/089/60000/0
47/2512/40000/014/1893/20036/0ضریب ثابت

Fيآماره
61/1749

)0000/0(
47/1703

)0000/0(
2R99/099/0

)هاي تحقیقمنبع: یافته(

کنند.عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان در نیروي کار را ارائه میدو مدل فوق اثر
دار بودن مدل باشد بنابراین معنیتر میکوچک05/0ي کل مدل از مقدار احتمال آماره

دهندگی مدل ي باال بودن قدرت توضیحدهندهنشان2R2يگیرد. آمارهیید قرار میأمورد ت
) مثبت و GDPاقتصادي (يب برآورد شده متغیر رشد و توسعهاست. در هر دو مدل ضری

اقتصادي نابرابري جنسیتی در بازار کار را تحت يافزایش رشد و توسعهدار است.معنی
یابند که این افزایش ي اقتصادي افزایش میدهد. دستمزدها همراه با توسعهتأثیر قرار می

شود، فرصت فراغت زیاد میي. وقتی هزینهبردفرصت فراغت را باال میيدستمزد هزینه
شوند تا در نیروي کار مشارکت کنند. در یک کردند ترغیب میافرادي که قبالً کار نمی

کنند زنان هستند و ي داراي نابرابري جنسیتی در بازار کار اکثر کسانی که کار نمیجامعه
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ي دهند. بر این اساس با توسعهمیرو اکثریت تازه واردها به بازار کار را زنان تشکیلاز این
یابد.اقتصادي، برابري جنسیتی در خصوص نرخ مشارکت نیروي کار افزایش می
دار است یعنی با در مدل اول ضریب کاربران اینترنت مثبت و از نظر آماري معنی
یابد. در مدل دوم افزایش کاربران اینترنت میزان مشارکت زنان در نیروي کار افزایش می

باشد؛ به دار میکنندگان از تلفن ثابت و همراه مثبت و از نظر آماري معنیریب استفادهض
عبارتی با افزایش کاربران تلفن همراه و ثابت میزان مشارکت زنان در نیروي کار افزایش 

وجوه آن، نیترمهمسازد که از امکان ارتباط از راه دور را فراهم میICTیابد. پس می
باشد. از آنجا که سطوح باالي تحصیل جمعیت اثر مثبت و از راه دور میامکان آموزش 

ساز برابري جنسیتی در معناداري بر برابري جنسیتی در بازار کار دارد و از عوامل زمینه
شود. اشتغال است، در کل باعث کاهش نابرابري جنسیتی می

ن در مدرسه یک هاي تحصیل دختران به پسراهاي اول و دوم متوسط سالدر مدل
دار بوده و ضرایب آن داراي عالمت معنیشاخص براي برابري جنسیتی در آموزش است که 

دهد برابري جنسیتی در آموزش باعث برابري جنسیتی در بازار کار مثبت است و نشان می
آید، علت نابرابري در آموزش به وجود میشود. از پیامدهاي نابرابري در بازار کار که بهمی

تواند به فقر آنان منتهی شود. امکان اشتغال زنان بوده که میاهش ک
یابد، دار است. با افزایش بیکاري نابرابري کاهش میعالمت نرخ بیکاري مثبت و معنی

کنند که این امر خود ها زنان را با دستمزد کمتر استخدام میچون با افزایش بیکاري بنگاه
شود.ر کار میباعث افزایش مشارکت زنان در بازا

گیرينتیجه
- 2012زمانی يکشور براي دوره57هاي مربوط به کارگیري دادهدر این تحقیق با به

ي علیت بین متغیرهاي تحقیق پرداخته نل به بررسی رابطهاگیري از روش پو با بهره2005
یگري در نظر گرفته شد یکی تعداد کاربران اینترنت و دICTهایی که براي شد. شاخص

تعداد کاربران موبایل و تلفن بود. براي شاخص نابرابري جنسیتی نرخ مشارکت زنان در 
نیروي کار در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون مطابق با انتظارات تئوریک بود.

منجر به کاهش نابرابري جنسیتی در ICTدهد افزایش استفاده از مینشاننتایج
باعث کاهش نابرابري جنسیتی در ی در آموزشابري جنسیتشود. همچنین بربازار کار می

ي اقتصادي به خودي خود گرایش به بهبود در نرخ مشارکت شود. در نهایت توسعهبازار می
زنان در بازار کار دارد.
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