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رابطه نیروی کار زنان و توسعهی
اقتصادی کشورهای اسالمی
منصوره علیقلی

*

1

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

چکیده

زنان به عنوان یکی از انواع سرمایههای انسانی ،تقریباً نیمی از جمعیت در سنین کار هر
کشور را تشکیل میدهند .مشارکت باالی زنان در نیروی کار میتواند با افززای عرهزه
کار ،باعث افزای رشد اقتصادی کشورها شود .افزای سهم زنان در نیروی کار به یکزی
از مسائل کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شزدهاسزت.
لذا در این مطالعه سعی میشود تا به بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیزروی کزار و
توسعه اقتصادی کشورهای اسالمی پرداختزه شزود .بزههمزین منظزور در ایزن مقالزه از
دادههای مربزو بزه سزالهای  1990 – 2013اسزتااده شزد .و پز از بررسزی پایزایی
متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنلدیتا برای تخمین مدل اسزتااده شزدهاسزت.
نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی ،نرخ بیکاری و نزرخ
باروری تاثیر منای و متغیرهای لگاریتم مربع تولید ناخزالص داخلزی ،نزرخ شهرنشزینی،
نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس ابتدایی ،نرخ ثبت نزام ناخزالص زنزان در مزدارس
متوسطه و نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس عالی بر نرخ مشارکت زنزان در نیزروی
کار کشورهای اسالمی تاثیر مثبت دارند .همچنین نتایج نشان داد بزین نزرخ مشزارکت
زنان در نیروی کار زنان و توسعه اقتصادی کشورهای اسالمی یک رابطه غیر خطی و U
شکل وجود دارد.

واژگان کلیدی

نرخ مشارکت زنان در نیروی کار؛ توسعه اقتصادی؛ کشورهای اسالمی؛ مدل پنلدیتا.
* نویسنده مسئول
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 -1مقدمه
در همه جوامع نیروی کار از مهمترین عوامل تولید به شمار می رود و درآمد حاصلل از
آن همیشه بخش بزرگی از درآمد ملی هر کشور را تشکیل می دهد .نظر به اینکه جوامع
مختلف در زمان رشد سریع اقتصادی به نیلروی کلار نیلاز دارنلد و زنلان نیلز نیملی از
جمعیت جهان را تشکیل میدهند؛ جمعیت زنان باید بخشی از نیلروی کلار ملورد نیلاز
جامعه را تأمین کنند .بدون تردید نیروی کار زنان در توسلعه اقتصلادی کشلورها نقلش
مهمی دارد و به همین دلیل کشورهای پیشرفته در روند صنعتی شدن به طور ملداو بلر
نرخ مشارکت زنان در تولید افزودهاند (برقی .)168 :1390،حضور زنان در بازار کار بلر
حسب اوضاع محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده و
به عوامل گوناگونی از جمله سلط تحصلیتت زنلان ،سیاسلتهلای دوللت در جهلت
تقویت سط آموزش و اشتغال زنان ،توزیع درآمد و هزینه خانوار ،نلرخ بیکلاری ،نلرخ
باروری ،شرایط محیطلی خلانواده و سلایر عواملل فرهنگلی و اجتملاعی بسلتگی دارد.
درحالیکله در کشلورهای پیشلرفته سلهم زنلان در اشلتغال و حرفله پیشلرفته افلزایش
چشمگیری یافتهاست؛ در کشورهای در حال توسعه نقلش زنلان در بخلش کشلاورزی،
کارهای بی مزد خانه و فعالیت های غیررسمی بیشتر مشاهده می شود (موقلاری:1392
 .)54توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار میتواند زمینه بهرهگیری
بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و دستیابی به توسعه را فلراهم آورد .اشلتغال زنلان از
جمله سیستم های پیچیده اقتصادی  -اجتماعی است که سیاستگذاریهلای بله هلاهر
موثر در جهلت تقویلت نلرخ مشلارکت زنلان ملی توانلد بله عللت اثلرات جلان ی یلا
بازخوردهای به وجودآمده از طرف سایر اجزای سیستم نتیجه کلامت معکوسلی بله بلار
آورد (رجاییان .)8 :1394 ،پایین بودن نرخ مشارکت جمعیت زنان فعلال در کشلورهای
استمی و ضرورت ارتقای آن در ارت اط با توسعه همهجان ه در این کشورها به ویلهه بلا
توجه به افزایش نس ت زنان با تحصیتت عالی ،بازنگری سازکار و کارهلای موجلود را
در چارچوب نظریه های علملی مربلوط بله توسلعه اجتنلابناپلذیر ملیکنلد (زنلدی و
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همکاران .)1391 ،لذا هدف اصلی این مقاله آن است تا با استفاده از داده های کشورهای
منتخب به بررسی تأثیر توسعه اقتصادی کشورهای منتخب استمی بر مشارکت زنلان در
نیروی کار کشورهای منتخب استمی بپردازد.

 -2بیان مساله
در کشورهای در حال توسعه از ق یل کشورهای استمی نرخ مشلارکت زنلان بله دلیلل
اینکه بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در تولیلد مللی دارد و ملردان و زنلان در ایلن
بخش به فعالیت اشتغال دارند؛ قابل توجه است .در فرآینلد توسلعه اقتصلادی بله ویلهه
مراحل اولیه آن ،الگوی تولیدات خانگی به سلمت تولیلدات بلازاری تغییلر ملیکنلد و
فعالیللتهللای بللازاری کلله براسللات تولیللدات خللانگی صللورت مللیگرفللت بللا ارا لله
تکنولوژیهای جدید به سمت فعالیتهای بازارمدار چرخش کرده و در ایلن چلرخش،
نیاز به نیروی کار زنان کاهش مییابد .اما باید در نظر داشت که ایلن فرآینلد کلاهش در
روند توسعه اقتصادی به یک حد آستانهای رسیده و بعد از آن تقاضا بلرای نیلروی کلار
زنان افزایش مییابد .به ع ارت دیگر میتوان اذعان کرد که در کشورهای کمتلر توسلعه
یافته متکی بر کشاورزی ،فعالیت های کشاورزی نقش مهمی در جذب زنلان بله عنلوان
کارگران بدون مزد و خانگی ایفا کرده و از این در ایلن کشلورها نلرخ مشلارکت زنلان
نس تا باال میباشد (علمی و همکاران.)1393 ،
به طور کلی ،توسعه اقتصادی در یک کشور عمدتا معللول دو عللت عملده ،انتقلال
کارگران از بخش سنتی کشاورزی به بخش مدرن صنعتی (و اخیلرا بخلش خلدمات) و
مهاجرت افراد از روستاها به مناطق شهری میباشد .این انتقالها همراه با افزایش سلط
تحصیتت ،کاهش نرخ زاد و ولد ،و تغییر در نس ت مشارکت مردان و زنلان در نیلروی
کار کشور و پر رنگ شدن نقش زنان در نیروی کار میباشد .عرضله نیلروی کلار زنلان
میتواند هم محرک و هم نتیجه ای از توسعه اقتصادی کشورها باشد .با وارد شدن زنلان
در نیروی کار ،رشد اقتصادی کشورها در واکنش به باال رفتن عرضه کار افزایش مییابد
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و به طور معکوت مخصوصا در کشورهای توسعه یافته که با محدودیتهلای اجتملاعی
و اقتصادی مشارکت زنان در نیروی کار کمتری برخوردارنلد ،افلزایش رشلد و توسلعه

اقتصادی باعث به ود وضعیت کار زنان در این کشورها شده است (وریک.)2014 ،1

اقتصاددانان استدالل میکنند که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی در یک کشور مردان
ن ست به زنان دسترسی آسانتری به امکانات آموزشی و تکنولوژیهای جدید دارنلد .از
این رو در مراحل ابتدایی توسعه اقتصادی ،نرخ مشارکت زنان در نیروی کار بسیار پایین
میباشد ولی با گذشت زمان و باال رفتن سط توسعه اقتصادی ،میزان مشارکت زنان بله
دلیل در دسترت شدن امکانات آموزشی و تکنولوژیهای جدید افزایش مییابد .این املر
تایید کننده وجود رابطه غیرخطی و فرضیه  -Uشکل بین نرخ مشارکت زنان در نیلروی
کار و توسعه اقتصادی میباشلد .برخلی از اقتصلاددانان نیلز اسلتدالل ملیکننلد کله در
کشورهای کم درآمد زنان بیشتر در کارهای کشاورزی و تولیدات خانگی فعالیت دارنلد.
وقتی که این کشورها با توسعه اقتصلادی مواجله ملیشلوند ،فعالیلت زنلان بله سلمت
فعالیتهای بیرون از خانه کشیده شده و بیشتر در کارخانههای صنعتی مشغول میشلوند
که برای زنان جزء فعالیتهای سنگین و خستهکننده میباشد .هرچله توسلعه اقتصلادی
کشورها بیشتر و بیشتر می شود ،بخش تولیدی کشور به سمت مکانهای خلردهفروشلی
کشیده شده و کارها آسانتر ،دقیقتر و بهتر انجا میشود و از ایلن رو در ایلن کشلورها
نرخ مشارکت زنان در نیروی کار افزایش مییابد (تا .)2011 ،2

عوامل مختلفی بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورها تاثیر دارند .این عواملل
شامل فرصتهای اشتغال غیر رسمی (که با افزایش توسعه اقتصادی کلاهش ملییابلد)،
تغییرات تکنولوژی و ساختاری ،درآمد همسران زنان ،کارهای خانگی (شامل نگهلداری
بچه ،آشپزی و غیره) و فرصتهای کسلب درآملد در بلازار کلار ملیباشلند .از عواملل
اقتصادی -اجتماعی موثر بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار میتوان سط تحصیتت،
نرخ زاد و ولد ،هنجارهای اجتماعی ،طلرز نگلرش بله کارهلای دسلتی ،انلدازه بخلش
Verick
Tam
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کشاورزی ،تکنیکها و الگوهای کاشت محصول ،فقر و فناوریهلای نلوین را نلا بلرد
(پرادهان و همکاران.)2015 ،1

یکی از مهمترین عوامل موثر بر بازار کار کشورهای توسعه یافته و در حلال توسلعه
عتوه بر رشد و توسعه اقتصادی ،سط تحصیتت می باشلد .از دیلدگاه طلرف عرضله
بازار کار ،تحصیتت نقش مهمی در تصمیمگیری افراد به منظور ورود به بازار کلار ایفلا
می کنند .تحصیتت عامل کلیدی فرضیه  -Uشکل می باشند :به ود وضعیت تحصلیتت
زنان و دسترسی آنها به امکانات آموزشی بهتر همچون مردان ،باعث ملیشلود تلا زنلان
فرصتها و تواناییهای الز را برای ورود به بازار کار پیلدا کننلد .در دهلههلای اخیلر،
سط تحصیتت زنان و دختران جوان به طور قابل متحظهای در بسلیاری از کشلورها
افزایش یافتهاست .یک ارت لاط غیرخطلی ( -Uشلکل) بلین سلط تحصلیتت و نلرخ
مشارکت زنان در نیروی کار در بسیاری از کشورها مشلاهده ملیشلود .زنلان بلا سلط
تحصیتت پایین در کشورها بیشتر به فعالیتهلای خلانگی ملیپردازنلد وللی زنلان بلا
تحصیتت باال قادرند برای کسب درآمد بیشتر به بازارهای رسمی وارد شلوند (وریلک،
.)2014
نرخ باروری زنان نیز از مهمترین عوامل موثر در میزان مشارکت زنان در نیروی کار
میباشد .مطالعات صورت گرفته در مورد اثلرات نلرخ بلاروری بلر مشلارکت زنلان در
نیروی کار با نتایج متفاوت و متضادی روبهرو بودهاست .مطالعات صورت گرفته توسط

ریندفات و همکاران ،)2000( 2ریکلا و فلررو 3و گالیلانی )2007( 4نشلان داد کله یلک
ارت اط معکوت بین نرخ باروری و نرخ مشارکت زنان در نیروی کار وجود دارد .نتلایج

این مطالعات تایید کننده فرضیه ناسازگاری نقش 5های اجتملاعی و خلانوادگی بلود کله
بیان می کند به علت وجود مشکتت زنان در ایجاد توازن بلین کلار و وهلایف ملادری؛

1

Pradham & et.al
Rindfuss & et al
3
Rica and Ferrero
4
Galiani
5
role incompatibility hypothesis
2
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نرخ باروری بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار تلاثیر منفلی دارد .هلر چنلد برخلی از

اقتصاددانان از ق یل برنارد ،)1993( 1پینالی )1995( 2و ریندفات و بروسلتر )1996( 3در
مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که بلین نلرخ بلاروری و نلرخ مشلارکت زنلان در
نیروی کار ارت اط مستقیمی وجود دارد (سیا و لی.)2014 ،4

طی دو دهه اخیر ،نرخ مشارکت زنان در نیروی کار نس تا ثابت ماندهاست ،به طوری
که جمعیت زنان در بازار کار در سن  15سال و بیشتر از  52/2درصد در سال  1992بله
 51/4درصد در سال  2012رسیدهاست .هرچند طی بیست سال گذشلته  370/5میلیلون
زن وارد بازار کار شدهاند ولی همچنان زنان فقط  39/8درصد از کل نیروی کلار جهلان
را شامل میشوند .با این حال ،شکاف بین نرخ مشارکت زنان و ملردان در نیلروی کلار
بسیار جز ی می باشد ،به طوری که از  27/8درصد در سال  1992به  26درصد در سلال
 2012رسیده است .با این حال متاسفانه نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای
استمی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و در حال توسلعه بسلیار پلایین ملیباشلد.
علت این امر را میتوان برخی محدودیتهلای اجتملاعی ،کشلمکشهلا و جنلگهلای
داخلی در برخی از کشورهای استمی از ق یل کشور مصر ،عراق و افغانستان بیان کلرد.
وضعیت سیاسی نابسامان یک کشور مانع از رشد بازار کار و ورود زنلان بله ایلن بلازار
میشود .از این رو در کشورهایی که با جنگهای داخلی مواجه هستند ،نلرخ مشلارکت
زنان در نیروی کار بسیار پایین میباشد (تسانی و همکاران.)2013 ،5

 -3پیشینه تحقیق

در سال  1965سینها 6رابطه بین نرخ مشارکت زنان در نیلروی کلار و توسلعه اقتصلادی
کشورها را در قالب فرضیه  -Uشکل مطرح کرد .از آن زمان بله بعلد مطالعلات زیلادی
1

Bernhardt
Pinnelli
3
Rindfuss and Brewster
4
Siah & Lee
5
Tsani
6
Sinha
2

رابطه نیروی کار زنان و توسعهی اقتصادی کشورهای اسالمی

69

درباره تایید این فرضیه در کشورهای مختلف انجا شدهاست .اگرچه رابطله بلین نلرخ
مشارکت زنان در نیروی کار و سط توسعه اقتصادی طلی زملان نسل تا ثابلت و پایلدار
می باشد ،ولی در بین کشورها چگونگی این رابطه بسیار متفلاوت ملیباشلد (لچملان و
هارلین .)2015 ،1در ادامه مطالعات صورت گرفتله شلده در داخلل و خلار از کشلور
درباره موضوع مورد مطالعه آورده میشود.
پرادهان و همکاران ( )2015در پهوهشی به بررسلی وجلود یلا علد وجلود رابطله
غیرخطی بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی در کشور هندوسلتان
پرداختند .به همین منظور از دادههای مربوط به  3364خانوار روستایی و  1492خلانوار
شهری در سال  2001استفاده شد و بلرای تجزیله و تحلیلل دادههلا از روش پنلل دیتلا
استفاده شد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که یک رابطله غیرخطلی و  -Uشلکل
بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و توسلعه اقتصلادی طلی دوره ملورد مطالعله در
کشور هندوستان وجود دارد.

و ر  )2015( 2در پهوهشی به بررسی رابطه بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و

توسعه اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخت .برای ایلن منظلور در
این تحقیق از دادههای مربوط به  172کشور طی دوره زمانی  1990-2012استفاده شلد.
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش پنلدیتا استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد
که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا یک رابطه غیرخطی و  -Uشلکل بلین نلرخ
مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی طی دوره مورد مطالعه وجود دارد.
لچمان و هارلین ( )2015در تحقیقی به بررسی رابطه بلین نلرخ مشلارکت زنلان در
نیروی کلار و رشلد اقتصلادی در  162کشلور منتخلب طلی دوره زملانی 1990-2012
پرداختند .در این تحقیق کشورهای منتخب به چهار گروه کشورهایی بلا درآملد پلایین،
کشورهایی با درآمد متوسط رو به پلایین ،کشلورهایی بلا درآملد متوسلط رو بله بلاال و
کشورهایی با درآمد باال تقسیمبندی شدند .دادههلای ملورد اسلتفاده در ایلن تحقیلق از
Lechman & Harleen
Verme
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طریق سایت شاخصهای توسعه جهانی ( )WDIجمعآوری و از طریق روشهلای پنلل
تجزیه و تحلیل شده .نتایج این تحقیق نشلان داد کله  Uشلکل بلودن رابطله بلین نلرخ
مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی در کشورهایی با درآملد بلاال و متوسلط
صادق می باشد ولی در مورد کشورهایی با درآملد پلایین ایلن رابطله ملورد تاییلد قلرار
نگرفت.
تسانی و همکاران ( )2013در پهوهشی به بررسی رابطه بین نرخ مشارکت زنلان در
نیروی کار و رشد اقتصادی کشورهای مدیترانهای طی سلالهای  1960-2008پرداختنلد.
به منظور تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این تحقیق از روش دو مرحلهای که
شامل برآورد اقتصاد سنجی و یک مدل تعادل عمومی بود ،بهره گرفته شلد .نتلایج ایلن
تحقیق نشان داد در کشورهای مدیترانهای یک رابطه غیرخطلی و  -Uشلکل بلین نلرخ
مشارکت زنان در نیروی کار و رشد اقتصادی طی دوره مورد مطالعه وجود دارد.
تا ( )2011در تحقیقی به بررسی وجود یا عد وجود رابطه غیرخطی و  -Uشلکل
بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصلادی  15کشلور جهلان کله عملدتا
کشورهایی با درآمد متوسط بودند ،طی سالهای  1950-1980پرداخلت .وی بله منظلور
تجزیه و تحلیل دادهها از روش پنلدیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMبهلره
جست .نتایج این تحقیق نشلان داد کله یلک رابطله غیرخطلی و  -Uشلکل بلین نلرخ
مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی  15کشور مورد بررسلی در دوره ملورد
مطالعه وجود داشت.
علمی و روستا ی شلمانی ( )1393در پهوهشی به بررسی اثرات توسعه اقتصادی در
چارچوب فرضیه  Uشکل و دیگر عوامل موثر بر نرخ مشارکت زنان کشورهای منتخب
خاورمیانه و شمال آفریقا پرداختند .برای دستیابی به این هدف در ایلن تحقیلق از روش
پانل پروبیت کسری بازه صفر و یک در دوره زمانی  1990تا  2010استفاده شلد .نتلایج
برآورد حاکی از آن بود که رابطه بین توسعه اقتصادی و نرخ مشارکت زنلان کشلورهای
منطقه منا  Uشکل می باشد .همچنین نتایج نشان داد آموزش عالی بر نرخ مشارکت زنان
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این منطقه اثری مث ت و معنادار دارد .نرخ بیکاری و باروری نیز سل ب کلاهش حضلور
زنان در بازار کار شدهاست.
نظامیوند چگینی و سرایی ( )1392در پهوهشلی بلا اسلتفاده از دادههلای نمونله دو
درصد سرشماری سال  1385شهر تهران ،تاثیر متغیرهای جمعیتی ،اجتماعی و اقتصلادی
بر مشارکت زنان در نیروی کار مورد بررسی قرار دادند .در ایلن تحقیلق پلا از ملرور
ادبیات نظری و تجربی ،تاثیرگذارترین متغیرها بر مشارکت زنان شناسایی شلد و بعلد از
تحلیل دو متغیره برای تحلیل نهایی از رگرسیون لجستیک استفاده شد .نتلایج حاصلل از
این تحقیق نشان داد که سط تحصلیتت تاثیرگلذارترین متغیلر بلر مشلارکت زنلان در
نیروی کار است ،افزایش سط تحصیتت نه تنها مستقیما مشارکت زنان در نیروی کلار
را افزایش میدهد بلکه با تاثیر بر وضعیت تاهل (افزایش سن ازدوا  ،افزایش طلتق) و
کاهش سط باروری ،موجب افزایش مشارکت زنان در نیروی کار میشود؛ بنابراین این
متغیرها در تعامل با دیگر متغیرها بر تصمیم زنان بلرای پیوسلتن بله نیلروی کلار تلاثیر
میگذارند.
زندی و همکاران ( )1391در مطالعهای به بررسی اثلر رشلد اقتصلادی بلر شلاخص
مشارکت زنان برای کشورهای منتخب آسیا با گروههای درآمدی متفاوت (شامل ایلران)
طی سالهای  1991-2005پرداختند .برای تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق از روش
حداقل مربعات تعمیم یافته ،به روش داده های تلفیقی در قالب  31مشاهده استفاده شلد.
کشورهای مورد بررسی در این تحقیق شامل ایران ،هندوسلتان ،انلدونزی ،ژاپلن ،کلره،
مالزی ،بنگتدش ،پاکستان و فیلیپین بودند .بر اسات مدل برآورد شده در ایلن تحقیلق،
رابطه میان رشد اقتصادی و شاخص مشارکت زنان ،به نوعی  Uشکل بود .بهطلوریکله
در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی ،رابطه درآمد سرانه و مشارکت زنان منفی و در مراحل
باالی رشد این رابطه مث ت می باشد .همچنین نتایج این تحقیق نشلان داد کله جلدای از
متغیر درآمد سرانه ،اصوال سط سواد زنان در جوامع ،نقش زیادی بر فعالیت زنان دارد،
بهطوریکه شاخص سواد زنان در این رابطه از بلرازش قابلل ق لولی برخلوردار شلده و
سواد در زنان بعنوان یکی از عوامل تشدید فعالیت زنان شناخته شدهاست .شاخص امید
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به زندگی زنان نیز میتواند نقشی بر فعالیت زنان داشته باشد که در این پلهوهش ملورد
تأیید قرار گرفت.
نوآوری این مقاله نس ت به مطالعات ذکر شده در بلاال از ایلن منظلر اسلت کله ،بله
بررسی رابطه بین نرخ مشلارکت زنلان در نیلروی کلار و توسلعه اقتصلادی کشلورهای
استمی با تاکید بر عوامل و متغیرهای کتن اقتصادی از ق یل تولیلد ناخلالص داخللی و
نرخ بیکاری و همچنین عوامل جمعیتی از ق یل نرخ باروری و نرخ شهرنشینی پرداختله
شدهاست.

 -4الگوی تحقیق
مدل مورد استفاده در این مطالعه برای نشان دادن رابطله بلین نلرخ مشلارکت زنلان در
نیروی کار و توسعه اقتصلادی کشلورهای اسلتمی در چلارچوب ادبیلات موضلوعی و
نظری؛ هماننلد مطالعله لچملان و هلارلین ( ،)2015تسلانی و همکلاران ( )2013و تلا
( ،)2011تنظیم شده است ،که به صورت رابطه زیر معرفی میشود:
)(1

)flf = f (loggdp, loggdp2, unem, urban, prim, secon, tert, fert

که در آن  flfنشانگر نرخ مشارکت زنان در نیروی کلار کشلورهای اسلتمی ملیباشلد.
متغیرهای  tert ،secon ،prim ،urban ،unem ،loggdp2 ،loggdpو  fertبه ترتیب نشان
دهنده لگاریتم تولید ناخالص داخلی ،مربع لگاریتم تولید ناخالص داخلی ،نرخ بیکلاری،
نرخ شهرنشینی ،نرخ ث ت نا ناخالص زنان در مدارت ابتدایی ،نرخ ث لت نلا ناخلالص
زنان در مدارت متوسطه ،نرخ ث ت نا ناخالص زنان در مدارت عالی و نرخ باروری در
کشورهای استمی میباشند.
در این مقاله از دادههای پانلی سلالهلای  1990تلا  2013بلرای  10کشلور منتخلب
استمی شامل :آذربایجان ،بنگتدش ،مصر ،اندونزی ،ایلران ،ملالزی ،نیجریله ،عربسلتان
سعودی ،ترکیه و ازبکستان استفاده میشود .دادههای مورد نیاز از سایت بانلک جهلانی،
سازمان بینالمللی کار ( )ILOو سازمان ملل متحد جمعآوری شدهاست .با وجود وجوه
اشتراک میان این کشورها از نظر دین و مذهب ،شاخصهای مشارکت زنان با توجه بله
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تحصیتت ،دوران بارداری و شهرنشینی در توسلعه اقتصلادی متفلاوت ملیباشلد .و در
واقع مطالعه این کشورها این تفاوتها را برای ما مشلخص ملینمایلد .لگلاریتم تولیلد
ناخالص داخلی ،مربع لگاریتم تولید ناخالص داخلی ،نرخ بیکاری ،نرخ شهرنشینی ،نرخ
ث ت نا ناخالص زنان در مدارت ابتلدایی ،نلرخ ث لت نلا ناخلالص زنلان در ملدارت
متوسطه ،نرخ ث ت نا ناخالص زنان در ملدارت علالی و نلرخ بلاروری در کشلورهای
استمی به عنوان متغیرهای مستقل است .نرخ مشارکت نیروی کار ،درصدی از جمعیت
در سن کار در اقتصاد بوده که یا در حال کار و یا در جستجوی آن هستند .جمعیلت در
سن کار معموال به افراد  16-64ساله اطتق میگردد .افرادی که در این گلروه سلنی بله
عنوان نیروی کار محسوب نمیشوند ،دانشآموزان ،افراد خانهدار ،سربازان و افلراد زیلر
 64سال که بازنشسته شدهاند ،میباشند.

 -5تجزیه و تحلیل یافتهها
نتایج پهوهش حاضر بلا یافتلههلای مطالعلات پرادهلان و همکلاران ( )2015در کشلور
هندوستان ،مطالعات و ر ( )2015در کشورهای خاورمیانله و شلمال آفریقلا ،مطالعلات
تسانی و همکاران ( )2013در کشورهای مدیترانهای ،مطالعات تا ( )2011در  15کشور
جهان با درآمد متوسط ،مطالعات زندی و همکاران ( )1391در کشورهای منتخب آسلیا
و در مطالعات علمی و روستایی شللمانی ( )1393در کشلورهای منتخلب خاورمیانله و
شمال آفریقا مطابقت می کند چرا که نتایج بدست آمده از پهوهشهای مذکور حلاکی از
وجود یک رابطه غیر خطی و Uشکل بین نرخ مشارکت زنان در نیلروی کلار و توسلعه
اقتصادی کشورهای مورد مطالعه میباشد.
درحالیکه در مقایسه با یافتلههلای مطالعلات لچملان و هلارلین ( )2015بلا برخلی
کشورهای مورد مطالعه با درآمدهای باال و متوسط در این پهوهش مانند ایران ،عربستان
سعودی ،مالزی ،ترکیه و آذربایجان مطابقت داشته و با سایر کشلورها بلا درآملد پلایین
مانند اندونزی ،ازبکستان ،نیجریه و بنگتدش در تناقض میباشد.
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نتایج پهوهش حاضر با یافتههای مطالعلات پرادهلان و همکلاران ( )2015در کشلور
هندوستان ،مطالعات و ر ( )2015در کشورهای خاورمیانله و شلمال آفریقلا ،مطالعلات
تسانی و همکلاران ( )2013در کشلورهای مدیترانله ای ،مطالعلات تلا ( )2011در 15
کشور جهان بلا درآملد متوسلط ،مطالعلات زنلدی و همکلاران ( )1391در کشلورهای
منتخب آسیا و در مطالعات علمی و روستایی شللمانی ( )1393در کشلورهای منتخلب
خاورمیانه و شمال آفریقا مطابقت می کند چرا که نتایج بدست آملده از پلهوهش هلای
مذکور حاکی از وجود یک رابطه غیر خطلی و  Uشلکل بلین نلرخ مشلارکت زنلان در
نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه میباشد.
درحالیکه در مقایسه با یافتلههلای مطالعلات لچملان و هلارلین ( )2015بلا برخلی
کشورهای مورد مطالعه با درآمدهای باال و متوسط در این پهوهش مانند ایران ،عربستان
سعودی ،مالزی ،ترکیه و آذربایجان مطابقت داشته و با سایر کشلورها بلا درآملد پلایین
مانند اندونزی ،ازبکستان ،نیجریه و بنگتدش در تناقض میباشد.

 -1-5بررسی پایایی متغیرهای تحقیق
پیش از برآورد مدل الز است پایایی تما متغیرهای مورد استفاده در تخملینهلا ملورد
آزمون قرار گیرد (نوفرستی .)1391 ،در این پهوهش از آزمون للوین ،للین و چلو بلرای
بررسی پایایی متغیرهای تحقیق استفاده شدهاست که نتایج آن در جدول ( )1آورده شده
است.
پا از اینکه بر اسات نتایج آزمون ریشه واحد تعیین شد که متغیرها پایا هسلتند ،در
گا بعدی به آزمون وجود روابط تعادلی بلندمدت در بین متغیرها میپردازیم .برای ایلن
منظور از آزمون هم ان اشتگی کا و استفاده شدهاست که نتایج حاصل از ایلن آزملون در
جدول شماره ( )2آمدهاست.
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جدول ( :)1پایایی متغیرهای تحقیق

متغیر
نرخ مشارکت زنان در نیروی کار
نرخ باروری
تولید ناخالص داخلی
تفاضل مرتبه اول تولید ناخالص
داخلی
مربع تولید ناخالص داخلی
تفاضل مرتبه اول مربع تولید
ناخالص داخلی
نرخ ثبت نام ناخالص زنان در
مدارس ابتدایی
نرخ ثبت نام ناخالص زنان در
مدارس متوسطه
نرخ ثبت نام ناخالص زنان در
مدارس عالی
نرخ بیکاری
نرخ شهرنشینی
تفاضل مرتبه اول نرخ شهرنشینی

Prob
0/0000

آزمون لوین ،لین و چو
-2/63415
-7/04053
-2/82510

احتمال
0/0042
0/0000
0/9976

نتیجه
) -I(0پایا
) -I(0پایا
) -I(0ناپایا

-3/42231

0/0003

) -I(1پایا

3/24689

0/9994

) -I(0ناپایا

-3/27629

0/0005

) -I(1پایا

-1/74562

0/0404

) -I(0پایا

-4/51782

0/0000

) -I(0پایا

-5/19874

0/0000

) -I(0پایا

-3/13656
-1/21460
-6/27988

0/0002
0/1123
0/0000

) –I(0پایا
) -I(0ناپایا
) -I(1پایا

ماخذ :یافتههای تحقیق

جدول ( :)2نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی کائو
t-statistic
-5/826924

Test
ADF

ماخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج حاصل از آزمون همان اشلتگی کلا و ،آملاره آزملون دیکلی  -فلولر
تعمیم یافته فرض صفر م تنی بر عد وجود هم ان اشتگی را رد می کنلد .بنلابراین نتیجله
میگیریم که بین متغیرهای مورد مطالعه ،رابطه بلندمدت وجود دارد.
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 -2-5تخمین مدل تحقیق
بعد از بررسی پایایی متغیرها به برآورد الگو برای کشورهای استمی پرداخته شدهاسلت.
در ابتدا با انجا آزمون  Fلیمر ،اعت ار اسلتفاده از دادههلای ترکی لی ملورد آزملون قلرار
می گیرد .فرض صفر در این آزمون ،یکسان بودن علرض از م لداها (ملدل ترکی لی) در
برابر فرض مقابل ،ناهمسانی حداقل یکی از عرض از م داها (روش پنل) میباشلد .اگلر
 Fمحاس ه شده از  Fجدول بزرگتر باشد ،آنگاه فرض صفر رد میشود .بعلد از انجلا
آزمون  ،Fاگر مقدار احتمال کوچکتر از  0/05باشد ،روش پنل در سلط  95درصلد بله
باال پذیرفته میشود.

Prob

0/0000
0/0000

جدول ( :)3نتایج آزمون  Fلیمر

d.f.

Statistic

194/668477
327/904623

()91،9
9

Effects Test
Cross-section F

Cross-section Chi-square

ماخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به بزرگتر بودن مقدار آماره  Fمحاس ه شلده از  Fجلدول و مقلدار احتملال
صفر ،فرض صفر م نی بر استفاده از روش حداقل مربعات با سط اطمینلان  95درصلد
رد می شود و در نتیجه رگرسیون مقید دارای اعت ار نمی باشد .بنلابراین اسلتفاده از ملدل
پنل (مدل اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تأیید میشود.
به منظور تعیین مدل اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشلود.
چنانچه مقدار احتمال محاس ه شده کوچکتر از  0/05باشد ،فرض صفر م نی بر اسلتفاده
از روش تخمین تصادفی در سط معنلادار بلودن  0/05رد شلده و ملدل اثلرات ثابلت
پذیرفته میشود.

Prob

0/6542

جدول ( :)3نتایج آزمون هاسمن

Chi-sq d.f.

8

Chi-sq statistic

1/873114

ماخذ :یافتههای تحقیق

Test summary
Cross-section random
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با توجه به مقدار احتمال محاسل ه شلده ( )0/6542و مقلدار آملاره کلای دو آزملون
( )1/873114که از مقدار جدولی آن کوچکتر است ،فرض صلفر م نلی بلر اسلتفاده از
مدل اثرات تصادفی در برآورد مدل این پهوهش با سلط اطمینلان  95درصلد پذیرفتله
شده و فرض مقابل م نی بر استفاده از مدل اثرات ثابلت در بلرآورد ملدل رد ملیشلود.
نتایج برآورد مدل با استفاده از ملدل پنلل بلا اثلرات تصلادفی بله صلورت جلدول ()4
میباشد.
جدول ( :)4برآورد الگوی تحقیق با استفاده از مدل اثرات تصادفی

متغیر
عرض از مبدا
لگاریتم تولید ناخالص
داخلی
مربع لگاریتم تولید
ناخالص داخلی
نرخ باروری
نرخ ثبت نام ناخالص
زنان در مدارس ابتدایی
نرخ ثبت نام ناخالص
زنان در مدارس متوسطه
نرخ ثبت نام ناخالص
زنان در مدارس عالی
نرخ بیکاری
نرخ شهرنشینی

ضریب
4/73

آماره t
12/25

احتمال
0/0000

-0/29

-3/42

0/0009

0/018

3/24

0/0016

-0/12

-11/29

0/0000

0/003

3/35

0/0011

0/003

7/49

0/0000

0/004

4/11

0/0001

-0/08
0/02

-35/09
23/44

0/0000
0/0000

F = 27.87

R2 = 0.69

ماخذ :یافتههای تحقیق

همانطور که در جدول فوق مشلاهده ملیشلود ،تملامی ضلرایب متغیرهلا معنلادار
هستند .بنابراین با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پنل دیتا میتوان نتلایج
را به شرح ذیل تع یر کرد:
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 .1با توجه به اینکه مقدار آماره  Fمحاس ه شلده از مقلدار جلدولی آن بیشلتر
است ،معنیداری کل رگرسیون در سط معنلادار  0/05پذیرفتله ملیشلود.
همچنین مقدار  R2نشان ملی دهلد کله بلیش از  69درصلد تغییلرات نلرخ
مشارکت زنان در نیروی کار توسط متغیرهای توضیحی مدل ت یلین شلده-
است.
 .2لگاریتم تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی و معناداری بر نرخ مشارکت زنان
در نیروی کار کشورهای استمی را نشان میدهد ،به گونلهای کله بله ازای
یک درصد افزایش در لگاریتم تولید ناخالص داخلی ،نرخ مشلارکت زنلان
در نیروی کار کشورهای استمی  0/29درصد کاهش مییابلد .بله ع لارت
دیگر در دوره مورد مطالعه ،بین متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی و نرخ
مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای استمی رابطه معکوت وجود دارد.
 .3ضریب برآورد شده متغیر مربع لگاریتم تولید ناخالص داخلی نشان میدهد
با افزایش یک درصد در این متغیلر ،نلرخ مشلارکت زنلان در نیلروی کلار
کشورهای استمی تقری ا به میزان  0/018درصد افزایش خواهد یافلت .بله
ع ارت دیگر در دوره مورد مطالعه ،بین متغیر مربع لگاریتم تولید ناخلالص
داخلی و نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای استمی رابطه مث لت
وجود دارد.
 .4ضریب برآورد شده متغیر نرخ بیکاری نشان میدهلد کله بلا افلزایش یلک
درصد در این متغیر ،نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشلورهای اسلتمی
تقری ا به میزان  0/08درصد کاهش خواهد یافت .به ع ارت دیگلر در دوره
مورد مطالعه ،بین متغیر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت زنلان در نیلروی کلار
کشورهای استمی رابطه معکوت وجود دارد.
 .5ضریب برآورد شده متغیر نرخ شهرنشینی نشان میدهد که با افلزایش یلک
درصد در این متغیر ،نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشلورهای اسلتمی
تقری ا به میزان  0/02درصد افزایش خواهد یافت .به ع ارت دیگر در دوره
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مورد مطالعه ،بین متغیر نرخ شهرنشینی و نرخ مشارکت زنان در نیروی کار
کشورهای استمی رابطه مث ت وجود دارد.
 .6ضریب برآورد شده متغیر نرخ ث ت نا ناخالص زنلان در ملدارت ابتلدایی
نشان می دهد که با افزایش یک درصد در این متغیر ،نرخ مشارکت زنان در
نیروی کار کشورهای استمی تقری ا به میزان  0/003درصد افزایش خواهد
یافت .به ع ارت دیگر در دوره ملورد مطالعله ،بلین متغیلر نلرخ ث لت نلا
ناخالص زنان در مدارت ابتلدایی و نلرخ مشلارکت زنلان در نیلروی کلار
کشورهای استمی رابطه مث ت وجود دارد.
 .7ضریب برآورد شده متغیر نرخ ث ت نا ناخالص زنان در ملدارت متوسلطه
نشان می دهد که با افزایش یک درصد در این متغیر ،نرخ مشارکت زنان در
نیروی کار کشورهای استمی تقری ا به میزان  0/003درصد افزایش خواهد
یافت .به ع ارت دیگر در دوره ملورد مطالعله ،بلین متغیلر نلرخ ث لت نلا
ناخالص زنان در مدارت متوسطه و نلرخ مشلارکت زنلان در نیلروی کلار
کشورهای استمی رابطه مث ت وجود دارد.
 .8ضریب برآورد شده متغیر نرخ ث ت نلا ناخلالص زنلان در ملدارت علالی
نشان می دهد که با افزایش یک درصد در این متغیر ،نرخ مشارکت زنان در
نیروی کار کشورهای استمی تقری ا به میزان  0/004درصد افزایش خواهد
یافت .به ع ارت دیگر در دوره ملورد مطالعله ،بلین متغیلر نلرخ ث لت نلا
ناخالص زنلان در ملدارت علالی و نلرخ مشلارکت زنلان در نیلروی کلار
کشورهای استمی رابطه مث ت وجود دارد.
 .9ضریب برآورد شده متغیر نرخ باروری نشان می دهد کله بلا افلزایش یلک
درصد در این متغیر ،نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشلورهای اسلتمی
تقری ا به میزان  0/12درصد کاهش خواهد یافت .به ع ارت دیگلر در دوره
مورد مطالعه ،بین متغیر نرخ باروری و نرخ مشارکت زنلان در نیلروی کلار
کشورهای استمی رابطه معکوت وجود دارد.
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 -6نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات الزم
در این مقاله به بررسی رابطه رشد و به ویهه توسلعه اقتصلادی و نیلروی کلار زنلان در
کشورهای منتخب استمی پرداخته شد .پایین بودن نرخ مشارکت جمعیت زنان فعال در
کشورهای استمی و ضرورت ارتقای آن در ارت اط با توسعه همه جان ه در این کشورها
به ویهه با توجه به افزایش نس ت زنان با تحصیتت عالی ،بازنگری سلازکار و کارهلای
موجود را در چارچوب نظریه های علمی مربوط به توسعه اجتناب ناپذیر می کند .بلدین
منظور در این تحقیق ،ابتدا برای بررسی پایایی متغیرهای تحقیق از آزمون للوین ،للین و
چو استفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد متغیرهای نرخ مشلارکت زنلان در نیلروی
کار ،نرخ بیکاری ،نرخ ث ت نا ناخالص زنان در مدارت ابتدایی ،نرخ ث ت نا ناخلالص
زنان در مدارت متوسطه ،نرخ ث ت نا ناخالص زنان در مدارت عالی و نرخ باروری در
سط ) I(0پایا هستند و متغیرهای دیگر شامل لگاریتم تولید ناخالص داخللی ،لگلاریتم
مربع تولیلد ناخلالص داخللی و نلرخ شهرنشلینی در سلط پایلا ن لوده و بلا یلک بلار
تفاضلگیری ) I(1پایا می باشند .نتایج مربوط به آزمون هم ان اشتگی کا و نیلز نشلان داد
که بین متغیرهای مورد مطالعه ،رابطه بلندمدت وجود دارد.
بعد از بررسی پایایی متغیرهای تحقیق ،از آزمونهای  Fلیمر و آزمون هاسمن بلرای
تشخیص مدل مناسب استفاده شد که نتایج این آزمونها تایید کننده مدل اثرات تصادفی
بودند .از این رو الگوی تحقیق با استفاده از اثرات تصادفی تخمین زده شلد و نتلایج آن
نشان داد که متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی ،نرخ بیکاری و نرخ باروری تلاثیر
منفی و متغیرهای لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی ،نرخ شهرنشلینی ،نلرخ ث لت نلا
ناخالص زنان در مدارت ابتدایی ،نرخ ث ت نا ناخالص زنان در مدارت متوسطه و نرخ
ث ت نا ناخالص زنان در مدارت عالی تاثیر مث ت بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کلار
کشورهای استمی دارند.
نمودار ( )1نشان دهنده رابطه بلین نلرخ مشلارکت زنلان در نیلروی کلار و توسلعه
اقتصادی کشورهای استمی میباشد .همانطوری که از این نمودار قابل مشاهده اسلت،
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رابطه بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلتمی یلک
رابطه غیرخطی ( -Uشکل) میباشد .از این رو فرضیه  -Uشکل بودن رابطه بلین نلرخ
مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای استمی تایید میشود.
تایید فرضیه  Uشکل بودن رابطه بین نرخ مشارکت زنان و توسعه اقتصادی مسلتلز
آن بود که لگاریتم تولید ناخالص داخلی با ضریب منفی و مربع آن با ضریب مث لت بلر
نرخ مشارکت زنان اثرگذار باشد .از آنجا که در برآورد ،عتمت لگاریتم تولید ناخلالص
داخلی و مربع آن مطابق انتظار و معنادار بودهاست ،تاییدی بلر صلدق فرضلیه  Uشلکل
بودن رابطه بین نرخ مشارکت زنان و توسعه اقتصادی در کشورهای استمی است .یعنی
توسعه اقتصادی در ابتدا نرخ مشارکت زنان را کاهش و سپا در مراحل بعدی توسلعه
س ب افزایش این نرخ می شود .همچنین با توجه به اینکه در این تحقیلق نلرخ بلاروری
تاثیر منفی بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار داشته است ،میتلوان ادعلا کلرد کله در
کشورهای استمی فرضیه ناسازگاری نقش تایید میشود.
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نمودار ( :)1رابطه غیرخطی ( -Uشکل) بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه
اقتصادی کشورهای اسالمی طی سالهای 1990-2013
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با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق میتوان موارد زیر را پیشنهاد کرد:
 .1با توجه به تاثیر مث ت نرخ ث لت نلا ناخلالص زنلان در ملدارت ابتلدایی،
متوسطه و عالی بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کلار کشلورهای اسلتمی
توصیه می شود که کشورهای استمی به منظور بلاال بلردن نلرخ مشلارکت
زنان در نیروی کار برای از بین بلردن موانلع موجلود در تحصلیل زنلان و
فراهم کردن شرایط و امکانات آموزشی بهتلر بلرای زنلان اقلدامات الز را
انجا دهند.
 .2با توجه به تاثیر متغیرهای تحقیق بر نلرخ مشلارکت زنلان بلر نیلروی کلار
کشورهای استمی توصیه میشود که کشورهای استمی با فرهنگسلازی و
انجا ت لیغات سازنده موانع موجود بر سر راه کلار زنلان را از بلین ب رنلد.
همچنللین توصللیه مللیشللود تللا کشللورهای اسللتمی زمینللههللای افللزایش
مهارت های مورد نیاز و تط یق پذیری زنان با نیازهای بلازار کلار را فلراهم
کنند.
 .3تحقیق حاضر در یک مقطع زمانی و برای بررسی رابطه نرخ مشارکت زنان
در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای استمی طلی سلالهای - 2013
 1990انجا شدهاست .مناسب است که تحقیقات آتی با توجه به متغیرها و
شاخصهای این تحقیق در دوره های زمانی دیگر و بلرای بررسلی عواملل
موثر بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار سایر مناطق نیز به اجرا گذاشلته،
و نتایج حاصل از اثرات آن بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کلار کشلورها
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
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پیوست
Dependent Variable: FLF
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/28/15 Time: 04:07
Sample: 1990 2013
Periods included: 24
Cross-sections included: 10
Total panel (unbalanced) observations: 109
Swamy and Arora estimator of component variances
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

4.736868

0.386534

12.25473

0.0000

LNGDP

-0.299001

0.087213

-3.428391

0.0009

LNGDP2

0.018785

0.005794

3.242182

0.0016

FERT

-0.125523

0.011109

-11.29919

0.0000

PRIM

0.003751

0.001117

3.358503

0.0011

SECON

0.003356

0.000448

7.496083

0.0000

TERT

0.004013

0.000975

4.117425

0.0001

UNEM

-0.080442

0.002292

-35.09273

0.0000

URBAN

0.020386

0.000869

23.44906

0.0000

S.D.

Rho

Cross-section random

0.000000

0.0000

Idiosyncratic random

0.063126

1.0000

Effects Specification

Weighted Statistics
R-squared

0.690383

Mean dependent var

3.595667

Adjusted R-squared

0.665614

S.D. dependent var

0.468653

S.E. of regression

0.271004

Sum squared resid

7.344322

F-statistic

27.87251

Durbin-Watson stat

0.107629

Prob(F-statistic)

0.000000
Unweighted Statistics

R-squared

0.690383

Mean dependent var

3.595667

Sum squared resid

7.344322

Durbin-Watson stat

0.107629
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نویسنده
منصوره علیقلی
دکتری علو اقتصلادی ( گلرایش اقتصلاد سیاسلی) از
دانشگاه برلین (آلمان غربی) ،زمینل پهوهشلی :اقتصلاد
سیاسی  ،اقتصلاد ایلران  ،اقتصلاد فنلاوری اطتعلات ،
مللدیریت بازرگللانی ،سللوابق آموزشللی :عضللو هیللات
علمی گروه مدیریت بازرگلانی دانشلگاه آزاد اسلتمی
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m.aligholi@yahoo.com

