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نقش انواع سرمایه در مشارکت اقتصادی زنان: مطالعه تطبیقی 
کشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه

مقدمه: نیروی انسانی محرک اصلی و موتور توسعه جوامع است به گونه ای كه 
تولید ارزش و انباشت سرمایه و در بیانی جامع تر توسعه بدون مشاركت نیروی 
انسانی بسیار سخت و غیرممكن است. دراین بین، درحالی كه نیمی از جمعیت 
جوامع را زنان تشكیل می دهند، نرخ مشاركت آنان در اقتصادها بسیار ناهمگون و 
از دامنه تغییرات بسیار باالیی برخوردار است. باوجوداینكه مشاركت زنان در بازار 
كار متأثر از متغیرهای عاملیتی و ساختاری است، به نظر می رسد دامنه باالی تغییرات 
این نرخ در بین كشورها داللت مؤكدی بر نقش متغیرهای كالن و ساختاری دارد.

روش: مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن سازه سرمایه بر آن است كه با استفاده از 
داده های موجود انتشاریافته توسط سازمان بین المللی كار و مؤسسه لگاتم به بررسی 
رابطه و تأثیر انواع سرمایه بر مشاركت اقتصادی زنان در بین كشورهای اتحادیه اروپا 

و خاورمیانه بپردازد.
یافته ها: كشورهای اتحادیه اروپا با نرخ باالی مشاركت اقتصادی زنان و كشورهای 
خاورمیانه با مقدار پایین این نرخ تفاوت معناداری در برخورداری از سرمایه و 
انواع آن )سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نهادی( دارند. به عبارتی، 
بین برخورداری از انواع سرمایه و مشاركت اقتصادی زنان در كشورهای مورد 
بررسی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیون خطی نشان داد كه 
سرمایه های مذكور حدود 70 درصد تغییرات مشاركت اقتصادی زنان در كشورهای 

موردمطالعه را تبیین می كند.
بحث: سرمایه، ظرفیت و پتانسیل مثبتی است كه كنشهای اقتصادی شهروندان را 
تسهیل می كند. ازاین رو، شرایط خوب نهادی، مادی و اجتماعی می تواند مشاركت 
اقتصادی را تسهیل نماید. از سویی دیگر، جوامعی كه در آنها انواع سرمایه به وفور 
هست، نابرابرهای جنسیتی ازجمله دسترسی به انواع سرمایه حداقل است. بنابراین، 
رونق انواع سرمایه و كاهش نابرابری جنسیتی بستری است كه مشاركت اقتصادی 

زنان می تواند از مسیر آن محقق می شود.
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Abstract
Introduction: In modern development literature, there are 
a lot of discussions about participation, especially economic 
participation. Inasmuch as one of the signs of development 
of societies is female economic participation, and their access 
to economic opportunities and employment represents their 
social status in different countries, so the status of women as 
half of the labour force potential of societies has made their 
economic acts to be of high importance. 
Method: This paper was done using documentary method 
and secondary analysis of existing data represented by Lega-
tum Institute and International Labour Force Organization.
Findings: As shown by the results, the female laboure force 
participation rate in European and Middle East countries is 
respectively 50.4% and 29.3%. Indeed, although the average 
of total capital index in EU countries is 65.8%, it is 49.1% in 
Middle East countries, and there is a big difference between 
these two groups. This condition, more or less, occurs in all 
sub-indexes and indicators of this index. The study of distri-
bution of capital kinds also shows that the highest difference 
belongs to institutional capital and the next levels belong to 
social and economic capitals respectively, and all declared 
differences were found to be statistically significant.
Discussion: Analytically, there is a positive and signifi-
cant correlation between female economic participation 
rate in the studied countries and total capital index and 
its sub-indexes. The amount of this correlation with total 
capital index, institutional capital, economic capital, and 
social capital is respectively .794, .793, .765 and .688.

1- Gholamreza Ghafari  
Ph.D. in Sociology, Social 
Science Faculty, Tehran 
University, Tehran, Iran.
  
2- Farshad Momeni 
Ph.D. in Economics, 
Economy Faculty, Allameh 
Tabataba’i University, 
Tehran, Iran.

3- Nariman Yousefi 
Ph.D. student in sociology, 
Institute for Cultural and 
Social Studies, Tehran, Iran, 
(corresponding author), 
<nyosofi@yahoo.com>

The Effect of Capitals on Female Labour Force 
Participation: a Comparative Study on European 

Union and Middle East Countries

Keywords:
capital, development, 
european union 
countries, female 
economic participation, 
Middle East countries
Received: 2018-4-25
Accepted: 2019-2-25

https://orcid.org/0000-0002-1224-8009
https://orcid.org/0000-0002-9772-3971
https://orcid.org/0000-0002-0034-719X


Expended Abstract
Introduction:In modern development literature, there are a lot of discussions 
about participation, especially economic participation. Economic participation is 
the essential part of economic development and lack of plating the participation 
backgrounds will challenge social system, as well as economic system. Labour 
force is main stimulus and impetus for developing societies, so that the production 
of value and cumulatjon of capital, and in general, development without labour 
force participation is impossible. According to functional viewpoint, economic 
participation is the background of survival and development of social system. 
Inasmuch as one of the signs of development of societies is female economic 
participation, and their access to economic opportunities and employment rep-
resents their social status in different countries, so the status of women as half of 
the labour force potential of societies has made their economic acts to be of high 
importance, The statistical analyses indicate that female economic participation 
rate is very heterogeneous and has a wide range. According to International La-
bour Organization estimates in 2016, the average of economic participation rate in 
women aged 15 years and older is 52.3%, and its maximum and minimum values 
are respectively 86.3 and 12%. Furthermore, the investigation of female economic 
participation rate in developing and developed countries shows that European de-
veloped countries (European Union: EU) have high economic participation rate, 
but the Middle East countries such as Iran have quite lower level of the participa-
tion. Although female participation in labour market is affected by agency and 
structural factors, it seems that the wide range of changes of this rate accents the 
role of major and structural variables. Therefore, the major aim of this paper is to 
study the impact of capital construct (economic, institutional and social capitals) 
on female economic participation.
Method: This paper was done using documentary method and secondary analy-
sis of existing data. The statistical society of the research is European Union and 
Middle East countries. The data published by Legatum Institute and International 
Labour Force Organization (ILO) were used. Besides, the level of observation and 
unit of analysis in this project is major.
Findings: According to the results, European countries have higher female eco-
nomic participation rate than Middle East countries. The average of this rate in 
European and Middle East countries is respectively 50.4% and 29.3%. Indeed, 
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although the average of total capital index in EU countries is 65.8%, it is 49.1% in 
Middle East countries, and there is a big difference between them. This condition, 
more or less, occurs in all subindexes and indicators of this index. Segregaton of 
two studied countries groups on scattergram chart indicates that Middle East coun-
tries in capital index and its subindexes are poorer than EU countries. This result 
is in line with the theoretical viewpoint, and it refers to the classification of the 
developing degree of the countries according to economic participation rate. The 
study of distribution of capital kinds also shows that the highest difference belongs 
to institutional capital and the next levels belong to social and economic capitals 
respectively, and all declared differences were found to be statistically significant.
Analytically, there is a positive and significant correlation between female eco-
nomic participation rate in the studied countries and total capital index and its 
sub-indexes.The amount of this correlation with total capital index, institutional 
capital, economic capital, and social capital is respectively .794, .793, .765 and 
.688.Moreover, linear regression analysis represents that about 70% of female 
economic participation rate in the studied countries is explained by capital kinds, 
and only the remained 30% will be explained by the other variables unnoticed in 
this project. This result clearly emphasizes the impact of major and constructional 
variables on female economic participation in labour market. Standardized coeffi-
cient (β) amount also suggests that institutional capitals have more important role 
for declaring the female participation in labour market (0.746). The next levels for 
declaring the female economic participation in labour market belong to economic 
(0.613) and social (0.526) capitals.
Discussion: Female labour force participation is one of the signs of development 
and due to its own reasons and outcomes it can be regarded as an economic-social 
phenomenon. As mentioned earlier, both economic and non-economic factors af-
fect this subject. Therefore, the aim of this project is to investigate the role of cap-
ital construct on female labour force participation in European Union and Middle 
East countries.
Economic participation is a field in which actors act in it in proportion to have 
some kinds of capital. Therefore, capital is the positive capacity and potential for 
facilitating the economic actions. In other words, good institutional, financial, and 
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social conditions can be suitable backgrounds for people and female economic 
participation as well. Whereas, in societies where wealth capitals, gender in-
equalities such as unequal access to capitals is low or paralle to Lerner and World 
Economic Forum findings, high gender inequalities and discriminations, such as 
inequality in access to resources and capitals in developing countries of Middle 
East is supposed to exist. Therefore, affluence of capital kinds and also decrease of 
gender inequalities will increase women’s inputs to economic fields and facilitate 
their economic participation. By preparing these facilities, it is hoped that unused 
human resource capacity in Middle East countries will be used in the future.
In comparison with pervious researche studies, the results of this project are in 
accordance with development and economic participation hypothesis which fo-
cuses on U-form relation between entering the women to labour market and de-
velopment in a passing society from tradition to modernity, and Lerner’s find-
ings (2004) that insist on limited social attendance and economic participation of 
women caused by capital leakage and gender inequality in Middle East countries. 
Also the observed strong and positive relationship between economic capitals and 
female labour force participation in the present research confirms the asserted re-
lationsships between economic capacities and female labour force participation 
in the previous studies (Seraj, 1984; Clark et al., 1991; Bloom & Brender, 1993; 
Safai Pour & Zadvali Khajeh, 2016). the positive relation between education and 
female labour force participation documented in static study of Yakubu (2010) and 
the findings of the panel study of Klasen and Lamanna (2009) was supported by 
the results of this project.
The first innovation of the present study is the empirical documentation of the 
effect of institutional capitals on female labour force participation in the studied 
countries. In general, excellent institutional and economic conditions make the 
society grow and social capitals facilitate the female labour force participation. 
Another innovation is doing an international comparative- analytical investiga-
tion in two groups of countries with very different conditions for female labour 
market. The previous studies conducted at international level were simply descrip-
tive, without purposeful classification of the different groups of countries, and the 
number of variables was limited.
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مقدمه
هامیلتون هولت می گوید، هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید و تنها راه رسیدن 
به نتایج خوب و ماندگار، كار و تالش مستمر است. ازاین رو، امروزه كم تر نوشته ای را در 
ادبیات توسعه می توان یافت كه از مشاركت و به صورت خاص مشاركت اقتصادی به عنوان 
موتور محركة توسعه، بحثی به میان نیاورده باشد. مشاركت اقتصادی جزء الینفك توسعه 
اقتصادی است و عدم بسترسازی برای مشاركت، عالوه بر نظام اقتصادی، نظام اجتماعی را 

نیز به چالش می كشد.
از این منظر، كنشهای اقتصادی زنان به عنوان نیمی از جمعیت جوامع مهم است. تا حدی 
كه در دنیای امروز نرخ مشاركت اقتصادی زنان یكی از معیارهای درجه توسعه یافتگی جوامع 

است )میرزایی، 2004(.
باوجوداینكه در چند دهه گذشته روند عمومی اشتغال زنان در فعالیتهای اقتصادی به ویژه 
در جوامع شهری در حال افزایش بوده است، ولیكن عملكرد كشورها بسیار متفاوت است. 
درحالی كه در كشورهای پیشرفته سهم زنان از اشتغال و مشاغل حرفه ای در سطح وسیعی 
در  زنان  سهم  محدود  افزایش  وجود  با  درحال توسعه  كشورهای  در  است،  یافته  افزایش 
بخشهای صنعت و خدمات، اغلب آنان مشغول خانه داری بوده و یا در فعالیتهای غیررسمی 

مشاركت دارند )نحوی، 2012(.
مشاركت  نرخ  میانگین   2016 سال  در  كار  بین المللی  سازمان  برآوردهای  اساس  بر 
اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیش تر جهان 63 درصد، حداكثر و حداقل آن به ترتیب 86/4 
و 40/1 درصد گزارش شده است. درحالی كه میانگین این نرخ برای مردان 73/5 درصد با 
حداكثر 93/8 و حداقل 46/1 درصد است؛ میانگین نرخ مذكور برای زنان 52/3 درصد با 
حداكثر 86/3 و حداقل 12 درصد است )سازمان بین المللی كار، 2016(. همچنان كه پیدا 
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است علت عمده تفاوت نرخ مشاركت اقتصادی كشورها، دامنه وسیع تغییرات این نرخ در 
بین زنان كشورهای مختلف است. بر اساس این آمار، بیش ترین مقدار این نرخ در كشورهای 
ازجمله  درحال توسعه  در كشورهای  آن  كم ترین  و  اروپایی  ازجمله كشورهای  توسعه یافته 
عراق، اردن، لبنان، الجزایر، سوریه و ایران اتفاق افتاده است. به گونه ای كه میانگین مشاركت 
اقتصادی زنان در كشورهای اتحادیه اروپا 50/4 درصد و كشورهای خاورمیانه 29/3 درصد 
است. همچنین، بر اساس این منبع نرخ مشاركت اقتصادی زنان ایرانی 17/6 درصد است 
)سازمان بین المللی كار، 2016( كه نتایج آمارگیری نیروی كار مركز آمار ایران نیز با 16/3 

درصد تقریبًا آن را تأیید می كند )مركز آمار ایران،2016(.
از حیث نظری، مشاركت اقتصادی زنان كنشی اقتصادی است كه در اصل داللت صرف 
بر عملكردها و فعالیتهای اقتصادی نداشته، بلكه با وجوه اجتماعی، فرهنگی و شناختی افراد 
نیز مرتبط است. با تأسی از وبر به عنوان یكی از نخستین اندیشمندان جامعه شناسی اقتصادی، 
این »پدیده اقتصادی«، متأثر از »پدیده های مربوط به اقتصاد« و مؤثر بر »پدیده های مشروط به 
اقتصاد« است )وبر، 1999(. به عبارت دیگر، تأكید محض بر رویكردهای نظری اقتصادی در 
تحلیل این كنش ممكن نبوده، بلكه تمسك به رویكردی بین رشته ای و تحلیل چند سطحی 

اهمیت دارد.
زنان كشورهای  با  مقایسه  در  زنان كشورهای خاورمیانه  می رسد  نظر  به  منظر،  این  از 
اتحادیه اروپا با پیامدهای توسعه نیافتگی و مشكالت ساختاری متأثر از آن دست وپنجه نرم 
می كنند. در این خصوص، یكی از عوامل مهم اثرگذار بر مشاركت اقتصادی پایین، فقر سرمایه 
)شهبازی، 2017( و توزیع به لحاظ جنسیتی نابرابر آن است. به عبارتی، زنان كشورهای این 

منطقه در حالی باید كنش اقتصادی را تجربه نمایند كه هم از فقر سرمایه و هم از نابرابری 
جنسیتی در انجام فعالیتهای اقتصادی رنج می برند )لرنر، 2004(.

به طوركلی، درحالی كه كشورهای خاورمیانه با نابرابری جنسیتی دست وپنجه نرم می كنند 
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)مجمع جهانی اقتصاد، 2017(، شواهد تجربی حاكی از آن است كه نابرابری جنسیتی عملكرد 
اقتصادی كشورها را مختل، توانایی آنها در بهره مندی از ظرفیتهایشان كاهش و سرانجام رشد 
با  است  آن  بر  مقاله حاضر  ازاین رو،  )همتی، 2013(.  كند می كند  را  اقتصادی  بهره وری  و 
اتحادیه  كشورهای  زنان  اقتصادی  مشاركت  در  سرمایه  نقش  بررسی  به  تطبیقی  رویكردی 

اروپا و خاورمیانه بپردازد.
بنابراین، مسئله این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه )انواع سرمایه( در مشاركت اقتصادی 
زنان كشورهای خاورمیانه در مقایسه با زنان كشورهای اتحادیه اروپا است. متناظر با مسئله 
پژوهش، سؤال اصلی پژوهش این است كه وضعیت مشاركت اقتصادی زنان در كشورهای 
اتحادیه اروپا و خاورمیانه چگونه است؟ و نقش انواع سرمایه در مشاركت اقتصادی زنان در 

كشورهای مذكور چیست؟

رویکردهای نظری
واكاوی پیشینه موضوع حاكی از نقش عوامل مختلف بر مشاركت اقتصادی زنان است. 
دراین ارتباط، محققین با توجه به عالیق شناختی خویش سهم متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، 
و  اجتماعی  عوامل  دینی،  باورهای  محققین  از  برخی  كرده اند.  برجسته  را   ... و  فرهنگی 
فرهنگی را مانعی بر سر راه اشتغال زنان در كشورهای مسلمان دانسته اند و بر این باورند كه 
این عوامل به مثابه سدی بر سر راه به فعلیت رسیدن توانمندی زنان قرارگرفته اند. در مقابل 
گروهی دیگر ظرفیت و ساختارهای اقتصادی را مهم ترین عوامل مؤثر بر حضور زنان در 
بازار كار معرفی كرده اند )سراج، 1984؛ بلوم و برندر ، 1993؛ كالرک و همكاران، 1991؛ 
داخلی،  ناخالص  تولید  ازجمله  عواملی  نقش  بر  و   )2016 خواجه،  زادولی  و  صفایی پور 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باز بودن فضای تجاری و تملك دارایی بر مشاركت اقتصادی 
زنان تأكید نموده اند. همچنین، نقش سرمایه انسانی و تحصیالت )یاكوبا ،2010 و كالسن 
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و المنا ، 2009( و نابرابریهای جنسیتی عمومیت یافته )یاكوبا،2010؛ ایورسن و روزن بالث 
،2008 و مامن و پاكسون ، 2000( به عنوان موانع مهم بر مشاركت اقتصادی و اشتغال زنان 

مستند شده است.
ازآنجایی كه پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش سرمایه در مشاركت اقتصادی زنان است، 
نخست مفاهیم مشاركت اقتصادی و سرمایه تعریف و در ادامه به بررسی تأثیر سرمایه های 

اقتصادی، نهادی و اجتماعی بر مشاركت اقتصادی زنان پرداخته می شود.
و  بردن  آن سود  از  و  یافتن  معنی سهمی در چیزی  به  را  بیرو اصطالح مشاركت  آلن 
یا در گروهی شركت جستن و با آن همكاری داشتن تعریف كرده است )غفاری، 2007(. 
همچنین، مشاركت اقتصادی، به مفهوم مشاركت در نیروی كار است و ازاین رو، مشاركت 
اقتصادی، حضور بالفعل )افراد شاغل( و بالقوة افراد )افراد بیكار( در بازار كار است )سازمان 

ملل، 2010(.
همچنین، سرمایه یكی از غنی ترین سازه های مفهومی و نظری در مالحظات جامعه شناسی 
و اقتصادی كالسیك و معاصر است و می توان منشأ آن را در اندیشه ماركس جستجو كرد. 
و  سرمایه گذاری  مفهوم،  یك  به عنوان  است.  نظریه  یك  درعین حال  و  مفهوم  یك  سرمایه 
منابع با ارزش در جامعه سرمایه محسوب می شوند. سرمایه به عنوان یك نظریه سازوكاری 
محسوب می شود كه به وسیله آن منابع باارزشی تولید، بازتولید و انباشت می شوند )لین و 
اریكسون، 2008(. ماركس سرمایه را به عنوان بخشی از ارزش افزوده كه در فرآیند تولید 
پدید می آید، تعریف می كند. او همچنین یك نظریه از سرمایه ارائه می دهد كه مستلزم روابط 
استثماری بین صاحبان ابزار تولید و نیروی كار است. با كسب ارزش افزوده كه از تفاوت 

بین ارزش تولید و ارزشهای بازار و مصرف به دست می آید، استثماركننده )سرمایه دار( قادر 
است بخشی از آن را برای تولید و بازتولید بیشتر كاالها سرمایه گذاری كند و ارزش افزوده 

بیش تری به دست آورد )توسلی،2005؛ عبدالهی و همكاران، 2011(.
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این مفهوم در نیم قرن گذشته دستخوش تحوالتی گردیده است كه به واسطه آن شاهد 
اجتماعی  سرمایه  و  فرهنگی  سرمایه  انسانی،  سرمایه  نظیر  سرمایه  جدید  نظریه های  ظهور 
هستیم )توسلی، 2005(. نظریه های جدید تعریف مشابه اما تحلیلهای متفاوت از سرمایه ارائه 
می دهند كه در آنها سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه ممكن است كارگران را هم در برگیرد. 
به طور مثال، نظریه سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در منابع انسانی )مهارتهای فنی و دانش( را 
مطرح می كند كه ممكن است بازگشت و پیامدهای اقتصادی هم به همراه داشته باشد )لین 

و اریكسون، 2008(.
ازاین رو، در ادبیات متأخر در كنار برداشت صرفًا اقتصادی از سرمایه، جوانب دیگری 
اقتصادی، فرهنگی و  بنیادی  بوردیو )1997( سه شكل  به عنوان مثال،  نیز لحاظ شده است. 
اجتماعی برای این مفهوم بیان می كند. مؤسسه لگاتم نیز ضمن واكاوی سازه سرمایه، آن را در 
سه بعد اقتصادی، نهادی و اجتماعی توسعه، عملیاتی و مورد سنجش قرار می دهد )مؤسسه 

لگاتم، 2016(.
مذكور  تقسیم بندی  لگاتم،  مؤسسه  داده های  به  دسترسی  علت  به  حاضر،  پژوهش  در 
اساس كار قرار گرفته است؛ بنابراین، در ادامه به تشریح رویكردهای مختلف سازه سرمایه و 

ارتباط آن با مشاركت اقتصادی زنان پرداخته می شود.

رویکرد اقتصادی به سرمایه
در تصویر ماركس از جامعه سرمایه داری، سرمایه بیانگر دو عنصر مرتبط اما متمایز است. 
از یك سو، سرمایه بخشی از ارزش اضافی است كه توسط كارگران تولید شده اما نصیب 
سرمایه دار می شود. از سوی دیگر، سرمایه بیانگر یك سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران 
به عنوان  بازار است. سرمایه  بازدهی و كسب سود در  امید  به  تولید و گردش كاالها(  )در 
بخشی از ارزش اضافی محصول یك فرایند است. درعین حال سرمایه و ارزش اضافی حاصل 
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بازتولید فرایند سرمایه گذاری و ارزش اضافی بیش تر هستند  بازدهی/  با یك  از آن مرتبط 
ارزش اضافی را نصیب خود می كند  این طبقه مسلط است كه سرمایه گذاری می كند و  و 
)توسلی، 2005(. به طوركلی و در سطح كالن قابل استنباط است كه سرمایه گذاری بیش تر 

)سرمایه اقتصادی( امكان به كارگیری نیروی كار بیش تر را فراهم می آورد.
همچنین، آدام اسمیت در كتاب »ثروت ملل« می گوید، زمانی كه مردم به صورت ارادی 
مادی،  سرمایه  رشد  كنار  در  می كنند،  تالش  دیگران  نیازهای  و  خودشان  مالكیت  برای 
استانداردهای زندگی ترقی می كند و این شرایط به بركت شرایط كسب وكار آزاد كه وجود 
آن خود یك سرمایه است، ایجاد می شود. چرخ لنگر یك اقتصاد از انباشت سرمایه اضافی 
و درعین حال فراهم كردن منابع برای سرمایه گذاری بیش تر بروز و ظهور می یابد )مؤسسه 

لگاتم، 2016(.
به طوركلی، سرمایه های اقتصادی در انبساط بازار كار، نقش فرصت آفرین و برانگیزاننده 
دارند. در این فرایند و با گسترش روند توسعه و ایجاد فرصتهای برابر، زنان به طور فزاینده 
در بازار كار مشاركت می كنند و شمار زنان شاغل در خارج از خانه افزایش می یابد. به این 
معنا كه در سطوح پایین توسعه یافتگی ذخیره فراوانی از نیروی كار زنان وجود دارد كه در 
آنها  آید  پدید  مناسب  آنكه فرصتهای شغلی  به محض  ارقام منعكس نمی شود، ولی  آمار و 
كه خانه نشین و مشغول خانه داری هستند، آماده كار كردن خواهند شد )گیلیس، 2000(. بر 
اساس شواهد تجربی، ازآنجایی كه كشورهای توسعه یافته حد قابل قبولی از سرمایه ازجمله 
برای  مناسب  و  برابر  شغلی  فرصتهای  ایجاد  امكان  دارند،  اختیار  در  را  اقتصادی  سرمایه 
زنان  اقتصادی  مشاركت  پیش فرضهای  از  یكی  درنتیجه  است.  مفروض  زنان  و  شهروندان 

محقق است )كریمی، 2016(.
از  زنان  كنار گذاشتن  معتقدند  نوسازی  تئوری  از  تأسی  با  تاناكا  دراین ارتباط، كمپل و 
بازار كار با نظریه زنان در توسعه مطابقت دارد. حسب این تئوری، در مراحل اولیه توسعه، 
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زنان نقش چندانی در بازار كار ندارند. از دالیل این امر عالوه بر تبعیضهای جنسیتی، مسائل 
پایین دستاوردهای آموزشی زنان و محدودیت منابع فیزیكی )اقتصادی(  فرهنگی و سطح 

است )میالنی علمی، 2014؛ كاگاتای و اوزلر، 1995(.
نقش  نیز  كشورها  اقتصادی  ساختار  اقتصادی،  توسعه یافتگی  بر سطح  همچنین، عالوه 
كلیدی در گشایش بازار كار زنان دارد. به عنوان مثال، در اقتصادهای وابسته به نفت فرصتهای 
شغلی برای زنان محدود است. وابستگی به نفت بر كاهش حضور زنان در بازار كار و روابط 
عمیق  عواقب  غیركشاورزی  كارهای  در  برای حضور  زنان  ناتوانی  می گذارد.  اثر  جنسیتی 
اجتماعی را در پی دارد )راس، 2008(. به تعبیری، كشورهایی كه سهم عمده ای از درآمد 
آنها از فروش نفت حاصل می شود، دولتمردان احساس نیاز چندانی به دیگر منابع غیرنفتی 
نمی كنند و انگیزه ای برای كسب درآمد از طریق فراهم كردن زمینه كار برای آحاد شهروندان 
به ویژه زنان نمی بینند و درنتیجه مشاركت زنان در بازار كار این گونه كشورها محدود می شود.

بنابراین، به نظر می رسد كمیت و كیفیت سرمایه های اقتصادی می تواند به طور مستقیم 
و از طریق فراهم آوردن زمینه كار و فعالیت یا در ارتباط و از طریق دیگر اشكال سرمایه 
بر مشاركت اقتصادی زنان مؤثر باشد. ازاین رو، كشورهای درحال توسعه ازجمله كشورهای 
خاورمیانه كه معموالً با مشكالت مزمن اقتصادی دست وپنجه نرم می كنند و از سویی دیگر 
نابرابریها و شكاف جنسیتی از شیوع باالیی برخوردار است، قادر به ایجاد فرصتهای كافی و 

عادالنه برای عرضه نیروی كار شهروندان به ویژه زنان نیستند.

رویکرد نهادی به سرمایه
در سالهای اخیر با كاسته شدن از نفوذ فراگیر الگوهای والراسی در اقتصاد، عمومًا پذیرفته 
عملكرد  بر  طرز چشمگیری  به  آن  همراه  تشویقی  ساختارهای  و  است  نهاد مهم  كه  شده 
اقتصادی تأثیر می گذارند )میر، 2003(. با وجود دیدگاههای مختلف نهادی، وجه مشترک 
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آنها این است كه چیزهایی كه در سطح باالتر شكل می گیرند برای تبیین فرایندها و پیامدها 
در یك سطح پایین تر استفاده می شوند. نهادگرایان از تبیینهای فردی اجتناب می ورزند و به 
همین دلیل در مواردی به ساختارگرایی صرف نقد می شوند )آمنتا و رامسی، 2010(؛ بنابراین، 
دیدگاههای نهادی تالش می كنند تا با برجسته كردن تفاوت در آرایشهای نهادی كشورهای 
توسعه یافته و درحال توسعه، نقش نهادها را در تحلیل مباحث مختلف برجسته كنند. از این 
منظر، در ادامه به بیان دیدگاههای نظری مرتبط با مقوالت نهادی مؤثر بر بازار كار پرداخته 

می شود.
رسمیت  به  دولت  اهمیت  جدید  نهادی  اقتصاد  به  مربوط  متون  از  عمده ای  بخش  در 
اعمال  برای  دولت  قدرت  از  می توان  چگونه  كه  می پردازد  امر  این  به  و  می شود  شناخته 
قراردادها و حقوق مالكیت استفاده كرد و چگونه می توان از مطالبات مصادره ای دولت در 
خصوص مالكان خصوصی جلوگیری كرد. توصیه معمول در این نوشتارها تأسیس دولت 
قوی و محدود است )میر، 2003(. دراین ارتباط، نورث و واین گست )1989( توجه خود را 
به سازوكارهای سیاسی تعهد قابل قبولی معطوف كرده اند كه تا حد زیادی موجب تفاوت میان 
داستانهای موفق اروپای غربی و آمریكای شمالی از دیگر نقاط جهان شده است. این سازوكار 
در غرب اساسًا شامل خودالزامی حكام می شود؛ یعنی حكام به طور قابل قبولی خودشان را به 
آزادیهای شخصی، عدم تجاوز و رعایت حقوق مالكیت خصوصی متعهد كرده اند و بنابراین 
با  البته  می سازد.  ممكن  را  سرمایه  بازارهای  و  كسب وكار  شركتهای خصوصی،  شكوفایی 
وجود محدودیتهای دیگر )ازجمله فن آوری، جمعیت، بوم شناختی و فرهنگی( این امر شرط 

قطعی نیست )میر، 2003(.
نشده،  توسعه نیافتگی حل  كافی درزمینه  به طور  نهادی كه هنوز  اقتصاد  از مسائل  یكی 
واین  و  نورث  می آورند.  دوام  مدیدی  مدت  اغلب  كژكاركرد  نهادهای  چرا  كه  است  این 
گست )1989( به سازوكارهای خود تقویت كننده ای اشاره كرده اند كه در هنگام فعال بودن 
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فراگردهای وابسته به مسیر وجود دارند و موجب تداوم نهادهایی می شوند كه ازنظر اجتماعی 
منافع خود  با  تطبیق  برای  اولیه  بعضی گزینشگران  كه  راهی  به عنوان مثال،  زیربهینه هستند. 
انتخاب كرده اند، در كل نظام برای مدت زیادی حفظ می شود و نهادهای بالقوه مناسب تر 

آینده را تضعیف می كنند.
عدم  می توان،  اقتصادی  دستاوردهای  و  توسعه  مسیر  در  مانع  نهادی  شرایط  دیگر  از 
بودن  نامتقارن  و  توزیعی  تعارض  مالكیت خصوصی،  حقوق  به  سیاسی  حكام  خودالزامی 
قدرت چانه زنی، كارشكنی گروه های ذینفع و ... را نام برد )میر، 2003(. به گونه ای كه هیچ 
سرمایه  تقویت  و  ایجاد  در  )حكمرانی(  نقش حكومت داری  گرفتن  نظر  در  بدون  الگویی 
كامل نیست. نهادها می توانند نظم و نه پیامدهای آن را تأمین كنند. نهادها هم برای استفاده 
آنها را هدایت  یافته در مردمی كه  انعكاس  برای سوءاستفاده بسته به خصیصه ملی  و هم 
می كند، قابل بحث هستند. نهادها ازجمله قوانین و مقررات از مهم ترین مقوالت نهادی در 
دستاوردهای اقتصادی هستند و شیوه به كارگیری آنها نقش بسیار مهمی در رهایی یا اسارت 

ملتها بازی می كنند )مؤسسه لگاتم، 2016(.
به عنوان مثال، سوئد ازنظر قوانین برابری زن و مرد پیشاپیش دنیای غرب است. ازاین رو، 
درصد   80 حدود   1990 دهه  در  هستند.  مزدبگیر  شاغل  سوئد  در  زنان  از  عظیمی  بخش 
زنان 64-16 ساله نوعی كارمزد و حقوق بگیری انجام می داده اند. تسهیالت نهادی پشتیبان 
ازجمله برابری جنسیتی در كار، مرخصی قبل و بعد از زایمان، امكانات مراقبتی و تربیتی 
اطمینان بخش برای كودكان ازجمله مهدكودكها، تسهیالت بعد از ساعات مدارس و روزهای 
تعطیل برای كودكان تا 12 سال )به عنوان نهادهای پشتیبان( در اشتغال زنان تأثیرگذار بوده 

است )گیدنز، 2004(.
به عنوان یك قاعده عام، نهادها نقش تسهیلگر/ تحدیدگر در مشاركت اقتصادی شهروندان 
در كل و به طور خاص در بین زنان ایفاء می كنند. دولت پاسخگو، حكمرانی خوب، حاكمیت 
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آزادیهای شخصی، رعایت حقوق  به  احترام  مناسب،  مقررات  و  قوانین  منطق و عقالنیت، 
مالكیت خصوصی، نهادهای پشتیبان و ... ازجمله عواملی نهادی هستند كه نقش تعیین كننده 
در ایجاد انگیزه برای كنش اقتصادی شهروندان دارند. به گونه ای كه كشورها با توجه به سطح 
به ویژه  نهادی خوب  دارند. شرایط  نهادی  توسعه شان شرایط كم وبیش مشابهی در سرمایه 
در  را  زنان  اقتصادی  مشاركت  كه  است  سرمایه ای  برابر  جنسیتی  لحاظ  به  نهادی  شرایط 

میدانهای اقتصادی تسهیل می كند و فقدان آن می تواند محدودكننده باشد.

رویکرد اجتماعی به سرمایه
در ادامه مفهوم و نظریه ماركس از سرمایه، از دهه 1960 به این سو، شاهد ظهور نظریه های 
جدید سرمایه همچون سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی هستیم. با وجود 
اصلی  اندیشه  است،  گرفته  نظریه صورت  این  در  كه  جرح وتعدیلهایی  و  اصالحات  تمام 
مفهوم سرمایه یعنی »سرمایه گذاری با بازدهی مورد انتظار« در همه نظریه های زیرمجموعه 
تبیین طبقاتی مستتر در مفهوم كالسیك سرمایه، به عنوان یك  سرمایه حفظ و درعین حال، 
جهت گیری نظری ضروری حذف شده است. به عنوان مثال، می توان از نظریه سرمایه انسانی 

شولتز )1961( و نظریه سرمایه اجتماعی بوردیو )1990( نام برد )توسلی، 2005(.
شده  گرفته  نظر  در  باارزشی  منابع  به عنوان  سرمایه  سرمایه،  به  اجتماعی  رویكرد  در 
از  بازدهی دارد. سرمایه اجتماعی  است كه برای كنشگران فردی و جمعی در یك جامعه 
انسانی  سرمایه  و  فیزیكی  سرمایه  كنار  در  چراكه  دارد،  جاذبه  جامعه شناسان  برای  یك سو 
دگراندیش  اقتصاددانان  برای  دارند.  بهتری  نظری  دقت  می رسد  نظر  به  كه  می گیرد  قرار 
كه نظریه متعارف اقتصادی را به دلیل غفلت محض از ساختارهای اجتماعی و سیاسی و 
تقلیل گرایی بیش ازاندازه مورد نقد قرار می دهند، سرمایه اجتماعی مفهومی است با ظرفیت 
نظری قابل توجه كه اجازه می دهد با استفاده از آن صورت بندی مناسب تری از علل تحوالت 
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اقتصادی ارائه شود. جهت گیری مركزی در توسعه مفهومی سرمایه اجتماعی این است كه 
سرمایه اجتماعی در روابط اجتماعی كسب می شود و تولید آن فرآیندی است كه به وسیله آن 
»ارزش افزوده« از طریق سرمایه گذاری در روابط اجتماعی حاصل می شود. سرمایه اجتماعی 
به نقش ساختارها و روابط اجتماعی در توسعه جوامع و عملكرد فردی می پردازد )لین و 

اریكسون، 2008(.
كلمن ضمن تأكید بر اینكه سرمایة فیزیكی، سرمایة انسانی و سرمایة اجتماعی در كنار 
سرمایه اقتصادی فعالیت تولیدی را تسهیل می نمایند، بیان می دارد كه سرمایه انسانی در دانش 
و مهارتی كه فرد كسب كرده است، تجسم پیدا می كند. سرمایه انسانی با تغییر دادن افراد 
در دادن مهارتها و تواناییهایی به آنها پدید می آید و افراد را توانا می سازد تا به شیوه های 
جدید رفتار نمایند. ازنظر وی، سرمایه اجتماعی از طریق كاركردش تعریف می شود و انواع 
خاصی از ساختارهای اجتماعی به میزان بیش تری از سایرین كنشهای افراد را تسهیل می كنند. 
دراین ارتباط بر مجموعه ای از چارچوبهای اولیه سرمایه اجتماعی )مفاهیم ارزشی( در فرایند 
رشد و توسعه اجتماعی و ادراكی افراد تأكید می كند و از این حیث بر نهاد خانواده و مذهب 

و سایر نهادهای جامعه پذیری تأكید بیشتری می كند )كلمن، 1998(.
بوردیو نظریه پرداز رهیافت میدانی در جامعه شناسی اقتصادی است. رهیافت وی در تحلیل 
انواع متفاوتی از سرمایه )اقتصادی، اجتماعی،  اقتصادی حول مفاهیم میدان، عادت و  كنش 
اقتصادی را می توان  اقتصاد و پدیده های  فرهنگی و نمادین( دور می زند. طبق نظر بوردیو، 
انواع مختلف  به منزله یك میدان مفهوم پردازی كرد. ساخت یك میدان را می توان برحسب 
سرمایه و عادات اقتصادی )پیش تمایالت اقتصادی( تحلیل كرد )بوردیو، 1989 و سوئدبرگ، 
2012(. در نگاه بوردیو سرمایه مترادف با قدرت است )بوردیو، 1989( كه كنشگران مقادیری 
از انواع آن به میدان اقتصادی )در اینجا، نرخ مشاركت اقتصادی( آورده و در فرایند تبدیل پذیری 
از حیث  بر آن شكل  می گیرد )تاجبخش، 2006(.  انواع سرمایه، كنشهای مترتب  و مصرف 
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جنسیت، بوردیو معتقد است طبقه بندی جنسیتی مبتنی بر سلسه مراتب دووجهی و ابزاری برای 
تمایزگذاری است؛ یعنی طبقات مرد و زن مانند طبقات فرادست و فرودست، باال و پایین و 
اولیه و ثانویه است. ازنظر وی، این نوع نگاه طبقاتی به زنان و مردان در بین مردم وجود داشته و 
نهادینه شده است. وی معتقد است كه باورهای ناصحیح جنسیتی به نحوی ملكه ذهن كنشگران 
انسانی شده است كه نه تنها تحمیل كنندگان آن، بلكه زنان جامعه كه هدف این كلیشه ها هستند، 
آنها را پذیرفته اند. بوردیو بر نقش و اهمیت جامعه پذیری در ایجاد و توسعه و یا تعدیل این 

كلیشه ها تأكید دارند )احمدی، 2004(.
مدرن  اقتصادهای  كارایی عملكرد  بر  زیادی  تأثیر  اجتماعی  نیز سرمایه  فوكویاما  ازنظر 
دارد. وی هنجارهای به صورت نهادی ساخته شده را سرچشمه سرمایه اجتماعی می داند و 
این هنجارها به صورت عقالنی و غیرعقالنی وجود دارند )فوكویاما،2000(. حسب دیدگاه 
فوكویاما، سرمایه اجتماعی سنتی دردسرساز است، چراكه نوسازی اقتصادی متضاد با فرهنگ 
و سازمان اجتماعی سنتی تلقی می شود. به طوری كه یا نوسازی سازمان سنتی را نابود خواهد 

كرد یا راه حركتش به وسیله نیروهای سنت گرا مسدود خواهد شد )تاجبخش، 2006(.
در دیدگاه اجتماعی از سرمایه، سرمایه های انسانی و اجتماعی یك منبع قدرت است كه 
زنان ضمن مصرف آن در میدان اقتصادی امكان مشاركت اقتصادی می یابند؛ اما همان طور 
شرایط  و  نبوده  یكسان  مردان  و  زنان  بین  سرمایه  این  توزیع  می كنند  بیان  نیز  بوردیو  كه 
اجتماعی جوامع در بازتولید یا تعدیل این نابرابری مهم است. به عنوان مثال، ارزش ذاتی كار، 
... به عنوان منشأ قدرت می توانند  ساختارهای مردساالر، نگرشهای جنسیتی به كار زنان و 
بازتولید  به  منجر  درنهایت  و  داشته  زنان  اقتصادی  مشاركت  در  تحدیدگر  تسهیلگر/  نقش 
نوعی دیگر از قدرت )سرمایه اقتصادی( شوند؛ بنابراین، در جوامعی كه ارزشها، هنجارها، 
عادات فرهنگی و به طوركلی سرمایه اجتماعی در مسیر و هماهنگ با توسعه باشد، شرایط 

برای ایفای نقشهای اقتصادی زنان مهیا خواهد بود.
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سرمایه از منظر مؤسسه لگاتم
در تعبیر موسسه لگاتم، سرمایه سازه ای است كه می تواند در تعیین دستاوردهای فردی 
و اجتماعی مؤثر باشد )شكل 1(. در این مدل، سرمایه راستین بیش از سرمایه مادی است. 
سرمایه، هم به وسیله ثروت و دارایی اقتصادی و هم به واسطه رفاه اجتماعی و در یك رابطه 

تعاملی ایجاد می شود )مؤسسه لگاتم، 2016(.
چرخ لنگر یك اقتصاد از انباشت سرمایه اضافی و درعین حال فراهم كردن منابع برای 
استانداردهای  كه  اندازه  همان  به  همچنین،  می یابد.  ظهور  و  بروز  بیش تر  سرمایه گذاری 
زندگی ترقی می كند، سرمایه گذاری در اشكال مختلف توسعه انسانی ازجمله دستاوردهای 
از  باالتری  فقر و ساختن سطوح  از  به گذار مردم  ... میسر می شود و درنتیجه  آموزشی و 
انسجام، اعتماد و سرمایه اجتماعی كمك می كند. در مقابل، با افزایش سرمایه اجتماعی چرخ 
لنگر سرمایه اجتماعی تقویت و بازخورد آن مجدداً تقویت چرخ لنگر اقتصادی است. این 
وضعیت توصیفی از یك جامعه باثبات است كه در آن سرمایه های مادی و غیرمادی در مسیر 
آنها می توانند در  انباشت می شود. همچنین،  و  بازتولید  اجتماعی مصرف،  و  فردی  توسعه 
جهت تضعیف یكدیگر عمل كنند. به عنوان مثال، یك اقتصاد كم رمق در فراهم كردن سرمایه 
سرمایه  مشابه،  به طور  می كند.  عمل  ضعیف  قوی،  اجتماعی  سرمایه  ایجاد  برای  موردنیاز 
اجتماعی ضعیف منجر به نقصان در آموزش، سالمت و مشاركت شهروندان می شود كه برای 
یك محیط بهره ور و اقتصاد قوی خیلی ضروری هستند. زمانی كه هركدام از این دو چرخ 
انرژی برای رشد كند می شود و اگر هردوی این  لنگرگاه بهره وری نداشته باشند، ورودی 
جهت دهنده های سرمایه موفق نباشند، نتیجه آن ملت همیشه در باتالق فقر است )مؤسسه 

لگاتم، 2016(.



      28      28

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، بهار 98، شماره 72

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Spring 2019, No 72

      28

شکل )1( مدل مفهومی مصرف و بازتولید سرمایه؛ موتور سرمایه لگاتم

2016 ،Legatom :منبع

در صفحات پیشین به بررسی انواع سرمایه و اینكه چگونه كمیت و كیفیت انواع سرمایه 
در یك فرایند تعاملی تبیین كننده مشاركت اقتصادی زنان است، پرداخته شد. در این رویكرد، 
توزیع نابرابر سرمایه در بین كشورها با توجه به سطح توسعه مفروض است. به گونه ای كه 
جوامع توسعه یافته مقادیر بیش تر و كشورهای درحال توسعه مقادیر كم تری از انواع سرمایه را 
در اختیار دارند. نظر به وجوه اشتراک و افتراق در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، تفاوت 

كشورهای خاورمیانه و اتحادیه اروپا نیز بر همین منطق استوار و قابل استدالل است.
توزیع  در  كه شكاف  به گونه ای  دارد.  اقتصادی  دستاوردهای  در  اساسی  نقشی  سرمایه 
بین  ارز خارجی در  یا شكاف  به اندازه شكاف در پس اندازها  اشكال غیراقتصادی سرمایه، 
كشورها اهمیت دارد. به نقل از جوزف استگلیتز، اقتصاددان ارشد بانك جهانی، امروزه بانك 
نهادها و فرهنگ  قبیل دانش،  از  امور غیرمادی  به  تأكید خود را  از  جهانی بخش عمده ای 
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با  ارتباط  در  بیافریند.  جدید  توسعه  برای  كامل تری  چارچوب  می كوشد  و  كرده  معطوف 
اهمیت نقش سرمایه در توسعه پایدار، بر اساس ایده انباشت سرمایه، شكل گیری و افزایش 

سرمایه های انسانی و اجتماعی پیامد انباشت سرمایه اقتصادی است )میر، 2003(.
نابرابریهای  درحال توسعه  و  توسعه یافته  كشورهای  تفاوت  وجوه  دیگر  از  همچنین، 
توسعه،  متعامل  روابط  دراین ارتباط،  است.  جنسیتی  نابرابریهای  ازجمله  افراد  بین  توزیعی 
سرمایه و جنسیت در مشاركت اقتصادی زنان در بازار كار از اهمیت خاصی برخوردار است. 
دایان السون معتقد است كه توسعه می بایستی بر محور نیروی انسانی تحقق یابد و به نقل 
از وی سرمایه انسانی در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. وی معتقد است در 
فرایند توسعه، در كشورهای درحال توسعه نقش زنان مورد غفلت قرار می گیرد و به بسیاری 
از حقوق آنان ازجمله دسترسی برابر به فرصتها )سرمایه( توجه چندانی نمی شود )احمدی، 

.)2004
همچنین لرنز در بررسی فرایند گذار در تعدادی از كشورهای خاورمیانه به نابرابری و 
بی تعادلیهای موجود در این كشورها اشاره می كند. ایشان در بررسی فرایند گذار از جامعه 
و  نوسازی  فرایند  میانه  در  كشورها  این  كه  می دارد  بیان  خاورمیانه  كشورهای  در  سنتی 
به كنار گذاشتن سنتهای خود و ورود به  نه قادر  حفظ سنتها قرار گرفته اند، به گونه ای كه 
عناصر فرهنگ غیربومی هستند و نه می توانند ارزشهای مسلط مردانه را تقلیل دهند. به نظر 
می رسد الزمه تحقق رهیافتهای نوسازی ایجاد برابری گسترده جنسیتی باشد )لرنر، 2004(. 
در موافقت با نظر لرنر، نكته اصلی نظریه مبتنی بر جنسیت این است كه موقعیت تابعی زنان 
در بازار كار و خانواده با یكدیگر مرتبط و جزئی از یك سیستم اجتماعی است كه زنان تابع 

مردان هستند )كار، 1994(.
دراین ارتباط، بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از نابرابری و شكاف جنسیتی كه 
می شود،  پرداخته  جهان  سراسر  در  مردان  و  زنان  بین  نابرابری  وضعیت  بررسی  به  آن  در 
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كشورهای اروپایی با كم ترین مقدار نابرابری جنسیتی در صدر جدول و غالب كشورهایی 
خاورمیانه در انتهای جدول و بیش ترین شكاف جنسیتی را دارند. در این گزارش رتبه ایران 

نسبت به مجموع كشورهای دنیا )144 كشور(، 140 است )مجمع جهانی اقتصاد، 2017(.
از  نابرابریهای جنسیتی  از یك سو و  انواع سرمایه  فقر  شكل )2( نشان می دهد چگونه 
سوی دیگر، شرایطی را به وجود می آورند كه درمجموع زنان كشورهای خاورمیانه مشاركت 
حداقلی در بازار كار داشته باشند و در مقابل زنان كشورهای اتحادیه اروپا سهم باالیی از 

مشاركت در بازار كار را به خود اختصاص دهند.
به تعبیری، یافته محوری مبانی نظری و مدل مفهومی نوشتار حاضر این است كه زنان 
كشورهای توسعه یافته از مقادیر مناسبی از انواع سرمایه )در مقایسه با مردان( برخوردارند كه 
به آنان انگیزه و توان مشاركت اقتصادی می دهد. در مقابل زنان كشورهای درحال توسعه هم 
از مقادیر محدود سرمایه و هم از نابرابری جنسیتی در رنج هستند و درنتیجه امكان مشاركت 

محدودی در بازار كار می یابند.

شکل )2( مدل مفهومی سرمایه،  توسعه و مشارکت اقتصادي زنان

 انواع سرمایه )اقتصادی، نهادی وكشورهای در حال توسعه
)اجتماعی

كشورهای توسعه یافته

برابری جنسینابرابری جنسی

 

متعادلتوزیع جنسی انواع سرمایهنامتعادل

   

مشاركت اقتصادی باالی زناندستاورهای اقتصادی زنانمشاركت اقتصادی پایین زنان
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روش

روش تحقیق و جامعه آماری
این پژوهش با روش اسنادی و تحلیل ثانویه روی داده های موجود1 انجام گرفته است. 
جامعه آماری تحقیق شامل 37 كشور از كشورهای اتحادیه اروپا )24 كشور( و كشورهای 
توسط  شده  تولید  اطالعات  از  تحقیق  این  انجام  برای  است.  بوده  كشور(   13( خاورمیانه 
مؤسسه لگاتم2 و سازمان بین المللی كار3 استفاده شده است. بدیهی است سطح مشاهده و 
مؤسسه  تهیه شاخصهای  برای  موردنیاز  داده های  است.  تحقیق كالن  این  در  تحلیل  واحد 
لگاتم از منابع مختلف ازجمله سازمان ملل، بانك جهانی، سازمان بین المللی پول، سازمان 
سازمان  بین الملل،  عفو  )ازجمله  مردم نهاد  سازمانهای  مستقل،  تحقیقهای  جهانی،  بهداشت 
از  نیز  ... گردآوری شده است. برخی داده ها  بین المللی شفافیت و داده های دانشگاهی( و 
دو پیمایش جهانی، نظرسنجی جهانی گالوپ و پیمایش افكار استفاده شده است. اطالعات 
مربوط به مشاركت اقتصادی زنان نیز از آمار ارائه شده توسط سازمان بین المللی كار به دست 

آمده است.

روایی و پایایی داده ها
مؤسسه لگاتم دو محور اصلی برای سرمایه لحاظ كرده است. در این مدل سرمایه سازه ای 
است با ابعاد متعدد كه در باالترین سطح به این دو لنگرگاه اساسی تفكیك شده است. این 
مؤسسه، در گام نخست طی مطالعات و تحقیقات دانشگاهی گسترده بالغ بر 200 متغیر برای 
سنجش ثروت اقتصادی و رفاه اجتماعی شناسایی می كند. درنهایت با استفاده از تكنیكهای 

آماری، متغیرهای مذكور پاالیش و به 104 متغیر كاهش می یابد. در مرحله بعدی به منظور 

1. secondary data
2. Legatum Institute
3. International Labour Organization (ILO)
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تأمین اعتبار داده ها، مؤسسه لگاتم لیست 104 متغیر را به قضاوت كارشناسان دانشگاهی و 
سایر متخصصین مرتبط می سپارد و آنان در مورد پایایی منابع و اندازه گیری داده ها و توزیع 

متغیرها )معرفها( برای اندازه گیری ابعاد سرمایه اطمینان می دهند )مؤسسه لگاتم، 2016(.
بنابراین، اعتبار صوری داده های این پژوهش وامدار مبانی نظری و تمهیدات پژوهشی 
مؤسسه لگاتم در تولید داده ها است. بااین حال، در پژوهش حاضر ابزار به كار گرفته شده 
این  برمبنای  است.  كرونباخ  آلفای  شده،  تولید  مقیاسهای  پایایی  از  اطمینان  حصول  برای 
كه  همان طور  است.   )1( شرح جدول  به  آن  ابعاد  و  سرمایه  كلی  مقیاس  پایایی  شاخص، 
مشاهده می شود پایایی مقیاس كلی سرمایه و ابعاد آن باال و قابل قبول است. دراین ارتباط، 
بیش تر و  معرفها  بین  باشد، همبستگی درونی  نزدیك تر  به 1  آلفای كرونباخ  مقدار  هرقدر 
درنتیجه مقیاسها همگن تر خواهند بود. كرونباخ ضریب پایایی 45 درصد را كم، 75 درصد 
را متوسط و قابل قبول و ضریب 95 درصد را زیاد پیشنهاد كرده است )كرونباخ، 1951(. 

در بسیاری از منابع نیز مقادیر به دست آمده باالی 0/7 در این آزمون مطلوب تلقی می شود.

جدول )1( میزان پایایی شاخص سرمایه و ابعاد آن

αمقیاسهاابعاد سرمایه

- كیفیت اقتصادسرمایه اقتصادی
0/95- محیط كسب وكار

- آزادیهای شخصیسرمایه نهادی
0/95- حكمرانی

- سرمایه انسانی )آموزش(سرمایه اجتماعی
0/71- سرمایه اجتماعی

0/93شاخص كلی سرمایه
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سنجه ها
کیفیت اقتصادی1: برای سنجش كیفیت اقتصادی، عملكرد كشورها در چهار زیرمحور 
اقتصادی  انتظارات  و  رضایت  آزاد(،  تجارت  )به عنوان مثال،  اقتصادی  سیاستهای  كلیدی؛ 
و  مالی(  دستیابی  )به عنوان مثال  تعهدات  زندگی(،  استانداردهای  از  رضایت  )به عنوان مثال 

كیفیت و گوناگونی تولید )به عنوان مثال تنوع و كیفیت صادرات( اندازه گیری شده است.
محیط کسب وکار2: این متغیر با معرفهای دسترسی )زیرساختهایی همانند اینترنت، حمل ونقل 
و اعتبارات مالی(، انعطاف پذیری كسب وكار )هزینه های شروع یك كسب وكار(، مقررات شفاف و 

بی طرفانه )همانند حقوق مالكیت( و درک از شایستگی و فرصت اندازه گیری شده است.
حکومت داری3: متغیر حكومت داری با چهار معرف )حكومت كارا و مسئول، انتخابات 
بی طرفانه و مشاركت سیاسی، نقش قانون و سطح دموكراسی كشور( اندازه گیری شده است.

آزادیهای شخصی4: این متغیر عملكرد كشورها را در دو سطح )آزادیهای شخصی و 
مدارای اجتماعی( اندازه گیری كرده است.

سرمایه انسانی )آموزش(5: متغیر آموزش عملكرد كشورها را در چهار حوزه )دسترسی 
به آموزش، كیفیت آموزش، سرمایه انسانی و رقابتی بودن( اندازه گیری كرده است.

و  انسجام  زمینه  متغیر عملكرد كشورها در سه  این  اندازه گیری  برای  اجتماعی6:  سرمایه 
پیوستگی اجتماعی )سرمایه اجتماعی پل زدن7(، شبكه های اجتماعی خانوادگی )سرمایه اجتماعی 

پیوندی8(، مشاركت سیاسی و اعتماد9 به نهادها اندازه گیری شده است )مؤسسه لگاتم، 2016(.
بالقوة  و  بالفعل  اقتصادی، حضور  اقتصادی، مشاركت  مشاركت  اقتصادی10:  مشارکت 
افراد در بازار كار است. به عبارتی، از نیروی كار به افراد شاغل یعنی كسانی كه كاری انجام 

1. economic quality  2. business environment 3. governance
4. personal freedom  5. human capital (education) 6. social capital
7. bridging social capital 8. bonding social capital 9. trust
10. labour force participation
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داده اند و افرادی كه شاغل نبوده اما در جستجوی كار هستند )بیكار(، تعبیر می شود )سازمان 
ملل، 2010(.

یافته ها
كشورهای  تحقیق  این  آماری  جامعه  می شود  مشاهده   )2( جدول  در  كه  همان طور 
خاورمیانه و اتحادیه اروپا به تعداد 37 كشور است. الزم به ذكر است اطالعات برخی از 
كشورهای جامعه آماری به علت كامل نبودن اطالعات متغیر وابسته یا متغیرهای مستقل كنار 
گذاشته شده است. كشورهای خاورمیانه حاضر در این پژوهش شامل مصر، ایران، تركیه، 
عراق، عربستان سعودی، یمن، امارات متحده عربی، اردن، لبنان، عمان، كویت، قطر و بحرین 
است. همچنین، كشورهای اتحادیه اروپایی شامل اتریش، بلژیك، قبرس، جمهوری چك، 
دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لوكزامبورگ، مالت، 

هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواكی، اسلونی، اسپانیا، سویس و كرواسی است.
جدول )2( توزیع نمونه به تفکیک کشورها

%fشرح

2464/9كشورهای اتحادیه اروپا

1335/1كشورهای خاورمیانه

37100كل
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جدول شماره )3( میانگین نرخ مشاركت اقتصادی زنان و شاخص كلی سرمایه، ابعاد و 
متغیرهای آن در كشورهای خاورمیانه و اتحادیه اروپا را به نمایش گذاشته است. همان طور 
كه مالحظه می شود میانگین نرخ مشاركت اقتصادی زنان و میانگین سرمایه، ابعاد و متغیرهای 

آن در كشورهای اتحادیه اروپا بیش تر از كشورهای خاورمیانه است.
میانگین نرخ مشاركت اقتصادی زنان در كشورهای اتحادیه اروپا 50/4 درصد و میانگین 
این نرخ در كشورهای خاورمیانه 29/3 درصد است. همچنین، درحالی كه میانگین شاخص 
در  شاخص  این  میانگین  است،  درصد   65/8 اروپا  اتحادیه  كشورهای  در  سرمایه  كلی 
كشورهای خاورمیانه 49/1 درصد است. بررسی بیش تر این جدول حاكی از آن است كه این 
وضعیت كم وبیش در همه ابعاد و معرفهای متغیر سرمایه برقرار است. به تعبیری، درمجموع 
كشورهای خاورمیانه در شاخص سرمایه و ابعاد آن نسبت به كشورهای اتحادیه اروپا فقیر 
هستند. بررسی توزیع انواع سرمایه نشان می دهد كه بیش ترین مقدار تفاوت در برخورداری 
از سرمایه نهادی است، به گونه ای كه میانگین سرمایه نهادی كشورهای اتحادیه اروپا 70/2 
درصد و كشورهای خاورمیانه 40/6 درصد است. همچنین، تفاوت در برخورداری از سرمایه 
اجتماعی در مرتبه دوم و تفاوت در برخورداری از سرمایه اقتصادی در مرتبه سوم قرار گرفته 
است. در بیان این تفاوتها، میانگین برخورداری از سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی در 
نیز به  اتحادیه اروپا به ترتیب 61/1 و 65/5 درصد و در كشورهای خاورمیانه  كشورهای 

ترتیب 50/7 و 55/9 درصد است )جدول 3(.
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جدول )3( میانگین سرمایه، ابعاد و مؤلفه های آن و مشارکت اقتصادی )%(

خاورمیانهاتحادیه اروپاشرح 

50/429/3مشاركت اقتصادی زنان

65/849/1شاخص كلی سرمایه

65/555/9سرمایه اقتصادی

70/240/6سرمایه نهادی

61/150/7سرمایه اجتماعی

70/561/0كیفیت اقتصاد

60/550/8محیط كسب وكار

64/340/8حكمرانی

76/140/3آزادیهای شخصی

68/751/5سرمایه انسانی )آموزش(

54/549/9سرمایه اجتماعی
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همچنین، بررسی متغیرهای حاضر در جدول )3( نشان می دهد در كشورهای اتحادیه 
اروپا آزادیهای شخصی به عنوان یك سرمایه نهادی، بیش ترین مقدار )متوسط 76/1 درصد( و 
سرمایه اجتماعی به عنوان یكی از ابعاد سرمایه اجتماعی كم ترین مقدار )متوسط 54/5 درصد( 
را به خود اختصاص داده اند. در مقابل در كشورهای خاورمیانه، كم ترین مقدار سرمایه به 
آزادیهای شخصی )متوسط 40/3 درصد( و بیش ترین مقدار به كیفیت اقتصاد به عنوان یكی از 

متغیرهای سرمایه اقتصادی )متوسط 61 درصد( اختصاص دارد.
جدول )4( توزیع متغیرهای تحقیق )وابسته و مستقل( را نشان می دهد و برای سنجش 
تفاوتها در توزیع متغیرها در بین كشورهای خاورمیانه و اتحادیه اروپا از آزمون t استفاده 
شده است. بر اساس نتایج، تفاوت توزیع نرخ مشاركت اقتصادی زنان، شاخص كلی سرمایه، 
ابعاد و معرفهای آن در بین دودسته كشورهای مورد بررسی به لحاظ آماری معنی دار است. 

در تشریح یافته های این جدول:
میانگین نرخ مشاركت اقتصادی زنان در كشورهای اتحادیه اروپا 50/4 و در كشورهای  -

در   t=5/7 و  آزادی  درجه   14/6 با  مشاهده شده  تفاوت  است.  درصد   29/3 خاورمیانه 
سطح خطای كوچك تر از 0/001 معنی دار است. به تعبیری، تفاوت مشاهده شده ناشی 
از تصادف نبوده و پایین بودن نرخ مشاركت اقتصادی زنان در كشورهای خاورمیانه در 

مقایسه با كشورهای اتحادیه اروپا امری عمومیت یافته است.
كشورهای  - در  و   65/8 اروپا  اتحادیه  كشورهای  برای  سرمایه  كلی  شاخص  میانگین 

خاورمیانه 49/1 درصد به دست آمده است. اختالف میانگین مشاهده شده با 25/3 درجه 
آزادی و t=6/2 در سطح خطای كوچك تر از 0/001 معنی دار است. در این مورد نیز 

پایین بودن میزان برخورداری كشورهای خاورمیانه از سرمایه در مقایسه با كشورهای 
اتحادیه اروپا اتفاقی نیست و به لحاظ آماری معنی دار است.

بیش ترین میانگین تفاوت سرمایه بین دو گروه كشورهای مورد بررسی در سرمایه های  -
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نهادی است. به گونه ای كه كشورهای اتحادیه اروپا با 70/2 درصد و كشورهای خاورمیانه 
با 40/6 درصد، 29/6 درصد اختالف در برخورداری از این نوع سرمایه دارند. اختالف 
میانگین مشاهده شده با 0/33 درجه آزادی و t=8/8 در سطح خطای كوچك تر از 0/001 

معنی دار است.
در مرتبه بعدی، دو گروه كشورهای مورد بررسی در برخورداری از سرمایه های اجتماعی  -

اتحادیه اروپا  10/9 درصد تفاوت میانگین دارند. به گونه ای كه برخورداری كشورهای 
در این نوع از سرمایه 61/6 و كشورهای خاورمیانه 50/7 درصد به دست آمده است. 
اختالف میانگین مشاهده شده با 22/3 درجه آزادی و t=4/6 در سطح خطای كوچك تر 

از 0/001 معنی دار است.
در سومین بعد سازه سرمایه )سرمایه های اقتصادی( بین كشورهای مورد بررسی كم ترین  -

اختالف میانگین به دست آمده است. به گونه ای كه برخورداری كشورهای اتحادیه اروپا 
)با  از كشورهای خاورمیانه  9/6 درصد  نوع سرمایه  این  در  میانگین 65/5 درصد(  )با 
میانگین 55/9 درصد( بیش تر است. اختالف میانگین مشاهده شده با 22/3 درجه آزادی 

و t=4/6 در سطح خطای كوچك تر از 0/01 معنی دار است.
معرفهای  - همه  میانگین  بین  مشاهده شده  تفاوتهای  می شود  مالحظه  كه  همان طوری 

تشكیل دهنده ابعاد سرمایه )كیفیت اقتصاد، محیط كسب وكار، حكمرانی، آزادی شخصی، 
آموزش و سرمایه اجتماعی( به لحاظ آماری در محدوده قابل قبول قرار داشته و معنی دار 

است.
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جدول )4( آزمون مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق برحسب گروه بندی کشورها

Mtdfpگروه هامتغیرها

مشاركت اقتصادی زنان
50/4258كشورهای اتحادیه اروپا

5/69914/560<0/001
29/3085كشورهای خاورمیانه

شاخص كلی سرمایه
65/7808كشورهای اتحادیه اروپا

6/14925/256<0/001
49/0644كشورهای خاورمیانه

سرمایه های اقتصادی
65/5098كشورهای اتحادیه اروپا

3/23418/0820/005
55/9062كشورهای خاورمیانه

سرمایه های نهادی
70/2052كشورهای اتحادیه اروپا

8/75232/983<0/001
40/5750كشورهای خاورمیانه

سرمایه های اجتماعی
61/6275كشورهای اتحادیه اروپا

4/63622/345<0/001
50/7119كشورهای خاورمیانه

كیفیت اقتصاد
70/4871كشورهای اتحادیه اروپا

2/94818/9340/008
60/9669كشورهای خاورمیانه

محیط كسب وكار
60/5325كشورهای اتحادیه اروپا

3/42018/1200/003
50/8454كشورهای خاورمیانه

حكمرانی
64/2979كشورهای اتحادیه اروپا

6/54632/297<0/001
40/8108كشورهای خاورمیانه

آزادی شخصی
76/1125كشورهای اتحادیه اروپا

10/35333/254<0/001
40/3392كشورهای خاورمیانه

آموزش
68/7138كشورهای اتحادیه اروپا

5/65620/729<0/001
51/4869كشورهای خاورمیانه

سرمایه اجتماعی
54/5413كشورهای اتحادیه اروپا

2/09325/2950/047
49/9369كشورهای خاورمیانه
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جدول )5( آزمون مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق برحسب گروه بندی كشورهای مورد 
بررسی را نشان می دهد. همان طور كه مشاهده می شود مشاركت اقتصادی زنان در كشورهای 
مورد بررسی با شاخص سرمایه به صورت كلی و انواع آن همبستگی مثبت دارد. مقدار این 
همبستگی با شاخص كلی سرمایه 0/794، سرمایه های نهادی 0/793؛ سرمایه های اقتصادی 
مقدار  بیش ترین  عبارتی،  به  است.  آمده  دست  به   0/688 اقتصادی  سرمایه های  و   0/765
همبستگی مشاركت اقتصادی زنان با سرمایه های نهادی است. در مرتبه بعدی، سرمایه های 

اقتصادی و درنهایت سرمایه های اجتماعی قرار دارند.

جدول )5( ماتریس همبستگی مشارکت اقتصادی زنان و انواع سرمایه

 مشارکتمتغیرها
اقتصادی زنان

 شاخص
کلی سرمایه

 سرمایه های
اقتصادی

 سرمایه های
نهادی

 سرمایه های
اجتماعی

مشاركت اقتصادی زنان
1**0/794**0/765**0/793**0/688

<0/001<0/001<0/001<0/001

شاخص كلی سرمایه
**0/7941**0/933**0/973**0/957

<0/001<0/001<0/001<0/001

سرمایه های اقتصادی
**0/765**0/9331**0/839**0/900

<0/001<0/001<0/001<0/001

سرمایه های نهادی
**0/793**0/973**0/8391**0/887

<0/001<0/001<0/001<0/001

سرمایه های اجتماعی
**0/688**0/957**0/900**0/8871

<0/001<0/001<0/001<0/001

p <0/001**
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بیش تر  سهم  از  حاكی  ابعادش  با  سرمایه  كلی  شاخص  همبستگی  بررسی  همچنین، 
سرمایه های نهادی در این شاخص است. به گونه ای كه مقدار همبستگی این سرمایه با شاخص 
كلی سرمایه 0/973 به دست آمده است. شایان گفت است، سرمایه های اجتماعی با 0/957 

و سرمایه های اقتصادی نیز با 0/933 با شاخص كلی سرمایه همبستگی دارند )جدول 5(.
توزیع كشورهای مورد بررسی بر روی نمودار پراكنش متغیرهای نرخ مشاركت اقتصادی 
زنان و مقدار شاخص كلی سرمایه عالوه بر نمایش بصری میزان همبستگی خطی، مثبت و 
قوی بین این دو متغیر تا حدود بسیار زیادی كشورهای اتحادیه اروپا )عمومًا توسعه یافته( 
به نحوی كه   .)1 )نمودار  می كند  تفكیك  را  درحال توسعه(  )عمومًا  خاورمیانه  كشورهای  و 
كشورهای اتحادیه اروپا با نرخ باالی مشاركت اقتصادی زنان و برخورداری زیاد در شاخص 
كلی سرمایه در گوشه سمت راست باالی نمودار قرار گرفته و در مقابل كشورهای خاورمیانه 
با نرخ پایین مشاركت اقتصادی زنان و برخورداری پایین از شاخص كلی سرمایه در گوشه 
پایین سمت چپ نمودار )درست در مقابل آنها كشورهای اتحادیه اروپا( قرار گرفته اند. این 
یافته با فرضیه توسعه و مشاركت اقتصادی كه در آن بر رابطه U شكل1 چگونگی ورود زنان 
به بازار كار در گذار جامعه از سنتی به مدرن )فرایند نوسازی( می پردازد، مطابقت دارد. این 
فرضیه با طرح یك رابطه غیرخطی میان مراحل نوسازی و تعداد زنان در بازار كار، استدالل 
می كند كه در ابتدای این تحول، زنان غالبًا بی سواد و كم سوادند؛ اما به دلیل مهارتهایی كه 
دارند در فعالیتهای اقتصادی خانواده، مشاركت می كنند. در جریان تغییر فعالیتهای اقتصادی، 
میزان  از  و  ندارند  را  كار  بازار  در  جدید  تغییرات  با  سازگاری  برای  الزم  مهارتهای  زنان 
مشاركت اقتصادی آنها به میزان قابل توجهی كاسته می شود. مردان بیش ترین سهم از بازار كار 

و كسب درآمد را از آِن خود می كنند، درنتیجه، زنان با افزایش درآمد مردان خانواده، به علت 
مجهز نبودن به مهارتهای موردنیاز بازار كار، خانه نشین می شوند.

1. U curve hypothesis
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نمودار )1( پراکنش کشورها برحسب مشارکت اقتصادی زنان و شاخص کلی سرمایه

و  آموزش  فرصتهای  شدن  فراهم  و  نوسازی  و  توسعه  فرایند  از  بعدی  مراحل  در  اما 
ارتقای سطح بهداشت و امكان كنترل تعداد بچه ها، زنان مهارتهای الزم را برای مشاركت 
اقتصادی به دست می آورند و ورود آنها به بازار كار، روندی افزایشی آغاز می كند. در مراحل 
پیشرفته تر از این فرایند، دولتها با طراحی و ایجاد نهادهای مكمل فعالیتهای اقتصادی بازار 
كار، مانند سیستم تأمین اجتماعی، سیستم مالیاتی و امكانات نگهداری از كودكان )برای مثال 
مهدكودک( با هدف فراهم كردن زمینه های امنیت خاطر و تعادل كار و زندگی زنان، كمیت 
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و كیفیت )پایگاههای شغلی بهتر( ورود زنان به بازار كار را تسهیل می كنند. شرایط مذكور 
كم وبیش در كشورهای خاورمیانه و اتحادیه اروپا حكم فرما است )شادی طلب، 2015(.

نمودار )2( نیز مجموعه ای از پراكنش كشورها برحسب مشاركت اقتصادی زنان با انواع 
سرمایه را به تصویر كشیده است. همانند نمودار )1(، در این نمودار عالوه بر تفكیك كشورها 
برحسب  كشورها  سرمایه،  انواع  از  برخورداری  میزان  و  اقتصادی  مشاركت  نرخ  برحسب 

برخورداری از انواع سرمایه نیز كاماًل تفكیك شده اند.

نمودار )2( پراکنش کشورها برحسب مشارکت اقتصادی زنان و انواع سرمایه
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همچنین، جدول )6( میزان همبستگی بین متغیرها )معرفها(ی تشكیل دهنده ابعاد سرمایه 
و مشاركت اقتصادی زنان را نشان می دهد. همان طور كه مالحظه می شود محیط كسب وكار 
به عنوان یك سرمایه اقتصادی بیش ترین همبستگی را با مشاركت اقتصادی زنان داشته است. 
مشاركت  نموده اند  فراهم  كسب وكار  برای  را  مناسبی  فضای  كشورها  هرچه  عبارتی،  به 
اقتصادی كل و زنان افزایش می یابد. اهمیت این متغیر در آن است كه نبود آن انگیزه مشاركت 

اقتصادی را می خشكاند و باعث دلسردی از كار می شود )میالنی علمی، 2014(.
همچنین، سایر متغیرهای تشكیل دهنده ابعاد سرمایه رابطه قوی با مشاركت اقتصادی زنان 
دارند. به گونه ای كه آزادیهای شخصی 0/792، حكمرانی خوب 0/761، كیفیت اقتصاد 0/723، 
آموزش 0/703 و سرمایه اجتماعی 0/492 با متغیر وابسته پژوهش همبستگی دارند )جدول 6(.
این بخش )یافته های پژوهش( مالحظه شد دو گروه كشورهای مورد  همان طور كه در 
بررسی هم در نرخ مشاركت اقتصادی زنان و هم در شاخص سرمایه، ابعاد و معرفهای آن 
میانگینهای متفاوتی دارند كه این تفاوتها نیز به لحاظ آماری معنی دار است. از سویی دیگر، 
بررسی همبستگی متغیر وابسته و مستقل حاكی از همبستگی مثبت و قوی بین این دو است. در 
ادامه، برای تبیین این همبستگی، با توجه به فرضیه های پژوهش، در پی شناخت بیش تر تأثیر 
انواع سرمایه بر مشاركت اقتصادی زنان در كشورهای مورد بررسی هستیم. برای این منظور از 

آماره رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده كه تفسیر نتایج آن به شرح زیر است.
مشاركت  نرخ  بین  باالیی  همبستگی  می شود،  مشاهده   )7( جدول  در  كه  همان طور 
مقدار ضریب  به  توجه  با  و  می شود  مشاهده   )r=0  /836( سرمایه  انواع  و  زنان  اقتصادی 
تعیین )R²=0/699( معادله از قدرت تبیین كنندگی باالیی برخوردار است و پیش ازاین نیز در 
نمودارهای )1( و )2( كم وبیش این امر مشخص بود. به عبارتی، حدود 70 درصد تغییرات 
نرخ مشاركت اقتصادی زنان در كشورهای مورد بررسی توسط انواع سرمایه تبیین و فقط 30 
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درصد آن توسط متغیرهایی كه در این پژوهش نیستند، تبیین می شود. این یافته به روشنی بر 
نقش متغیرهای كالن و ساختاری در مشاركت زنان در بازار كار كه در ابتدای پژوهش نیز به 

آن اشاره شد، تأكید دارد.

جدول )6( ماتریس همبستگی مشارکت اقتصادی زنان و معرفهای انواع سرمایه

 مشارکتمتغیرها
اقتصادی زنان

 کیفیت
اقتصاد

 محیط
 آزادیحکمرانیکسب وکار

 سرمایهآموزششخصی
اجتماعی

 مشارکت
اقتصادی زنان

10/723**0/775**0/761**0/792**0/703**0/492**

<0/001<0/001<0/001<0/001<0/0010/002

کیفیت اقتصاد
0/723**10/910**0/891**0/788**0/875**0/719**

<0/001<0/001<0/001<0/001<0/001<0/001

 محیط
کسب وکار

0/775**0/910**10/842**0/717**0/850**0/662**

<0/001<0/001<0/001<0/001<0/001<0/001

حکمرانی
0/761**0/891**0/842**10/924**0/887**0/721**

<0/001<0/001<0/001<0/001<0/001<0/001

آزادی شخصی
0/792**0/788**0/717**0/924**10/848**0/622**

<0/001<0/001<0/001<0/001<0/001<0/001

آموزش
0/703**0/875**0/850**0/887**0/848**10/630**

<0/001<0/001<0/001<0/001<0/001<0/001

 سرمایه
اجتماعی

0/492**719/**662/**0/721**0/622**0/630**1

0/002<0/001<0/001<0/001<0/001<0/001
p<**0/001 
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جدول )7( تحلیل رگرسیونی چند متغیره نرخ مشارکت اقتصادی زنان

bβtpشرح

0/9210/6132/7360/010سرمایه های اقتصادی

0/5540/7463/5320/001سرمایه های نهادی

0/8380/5261/9910/055سرمایه های اجتماعی
R0/836
R²0/699

نقش  نهادی  سرمایه های  كه  می دهد  نشان   )β( استاندارد  ضریب  مقدار  همچنین، 
بیش تری در تبیین كنندگی مشاركت زنان در بازار كار )0/746( دارند. رتبه بعدی در 
تبیین واریانس نرخ مشاركت زنان در بازار كار را سرمایه های اقتصادی )0/613( و 

درنهایت سرمایه های اجتماعی )0/526( بر عهده دارند.
با توجه به نتایج باال، در این مرحله با استفاده از تحلیل مسیر، مدل ساختاری رابطه بین 

متغیرهای مستقل و وابسته به شرح زیر ترسیم می شود )شكل 3(.
شکل )3( تحلیل مسیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و انواع سرمایه
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درنهایت و با محاسبه اثر غیرمستقیم سرمایه های نهادی )0/238( بر متغیر وابسته، تأثیر 
كلی )مستقیم و غیرمستقیم( این نوع از سرمایه بر مشاركت زنان در بازار كار افزایش و به 
0/984 می رسد. به عبارتی، سرمایه های نهادی عالوه بر تأثیر مستقیم بر مشاركت زنان در 

بازار كار، از طریق سرمایه های اقتصادی و سرمایه های اجتماعی هم افزایی ایجاد می كنند.

بحث
مشاركت اقتصادی زنان یكی از نماگرهای مهم توسعه است كه از حیث پیامدها و علل 
مترتب بر آن مقوله ای اقتصادی- اجتماعی است. به گونه ای كه نقصان عملكردی آن عالوه بر 
نظام اقتصادی، نظام اجتماعی را نیز با چالش مواجه می كند. همچنان كه گفته شد، عالوه بر 
عوامل اقتصادی، عوامل غیراقتصادی این امر را متأثر می سازند. از این منظر، هدف پژوهش 
حاضر بررسی نقش سازه سرمایه بر مشاركت اقتصادی زنان در كشورهای اتحادیه اروپا و 
خاورمیانه است. با تأسی از بوردیو، از حیث نظری مشاركت اقتصادی زنان به منزله یك میدان 
پنداشته شد كه در آن كنشگران برحسب برخورداری از مقادیری از انواع سرمایه و عادات 
اقتصادی )پیش تمایالت اقتصادی( در بستر جامعه اقدام به كنش می نمایند. ازاین رو، سرمایه، 

ظرفیت و پتانسیل مثبتی است كه كنش اقتصادی را تسهیل می كند.
بر اساس نتایج، جداسازی آماری كشورهای مورد بررسی در نمودارهای پراكنش )1( و 
)2( حاكی از شكاف عمیق بین این كشورها برحسب متغیرهای پژوهش است، به گونه ای كه 
موجودی انواع سرمایه و میزان مشاركت اقتصادی زنان كشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه 
كاماًل متفاوت و به ترتیب با الگوی كشورهای توسعه یافته و درحال توسعه همخوانی دارد. 
به گونه ای كه كشورهای درحال توسعه خاورمیانه در مقایسه با كشورهای توسعه یافته اتحادیه 
اقتصادی زنان برخوردارند.  پایین مشاركت  انواع سرمایه و نرخ  از  از مقادیر كم تری  اروپا 
نیز رابطه خطی مثبت و  اقتصادی و شاخص كلی سرمایه  بین مشاركت  از حیث تحلیلی، 
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قوی )0/794( وجود دارد. همچنین بر اساس مقادیر ضریب استاندارد )β( مدل ساختاری 
تحقیق، سرمایه های نهادی نقش بیش تری در تبیین كنندگی مشاركت اقتصادی زنان در بازار 
كار )0/746( دارد. رتبه بعدی در تبیین تغییرات نرخ مشاركت اقتصادی زنان را سرمایه های 
اقتصادی )0/613( و درنهایت سرمایه های اجتماعی )0/526( دارند. درمجموع، حدود 70 
درصد واریانس نرخ مشاركت اقتصادی زنان در كشورهای مورد بررسی توسط سرمایه های 
نهادی، اجتماعی و اقتصادی تبیین می شود. از حیث روش شناختی و آماری این عدد نشانگر 

قدرت تبیینی باالی سازه سرمایه و مدل پیشنهادی پژوهش است.
در مقام مقایسه با دستاوردهای پژوهشی پیشین؛ به طوركلی یافته اصلی پژوهش حاضر با 
فرضیه توسعه و مشاركت اقتصادی كه در آن بر رابطه U شكل چگونگی ورود زنان به بازار 
كار در گذار جامعه از سنتی به مدرن )فرایند نوسازی( می پردازد و دستاورد لرنر )2004( 
كه بر فقر سرمایه و همچنین نابرابری جنسیتی در كشورهای خاورمیانه در سایه ساختارهای 
آنان می شود،  اقتصادی محدود  مانع حضور زنان در جامعه و درنتیجه مشاركت  سنتی كه 
همخوانی دارد. همچنین، روابط مشاهده شده بین ظرفیتهای اقتصادی و مشاركت اقتصادی 
زنان )سراج، 1984؛ بلوم و برندر، 1993؛ كالرک و همكاران، 1991؛ صفایی پور و زادولی 
خواجه، 2016( با رابطه قوی و مثبت سرمایه های اقتصادی با مشاركت اقتصادی زنان در 
این پژوهش صحه گذاشته شد. شایان گفت است كه وجود رابطه بین آموزش و مشاركت 
اقتصادی زنان كه در مطالعات مقطعی یاكوبا )2010( و پانلی كالسن و المنا )2009( مستند 

شده بود، در پژوهش حاضر نیز تأیید می شود.
 اما از حیث نوآوریها، یافته به لحاظ تجربی نوین و مستند شده این پژوهش كه دیدگاه 

نظری آن وامدار طبقه بندی موسسه لگاتم از سرمایه است، تأثیر قوی سرمایه های نهادی در بیان 
تفاوت نرخ مشاركت اقتصادی در كشورهای مورد بررسی است. به طوركلی، شرایط خوب 
اجتماعی می تواند مشاركت  كنار سرمایه های  باعث رونق جامعه شده و در  مادی  نهادی و 
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پژوهشهای  از  پژوهش  این  متمایزكننده  ویژگیهای  دیگر  از  نماید.  تسهیل  را  زنان  اقتصادی 
پیشین، انجام یك مطالعه تطبیقی تحلیلی بین المللی بر روی دو گروه از كشورهای با شرایط 
بسیار متفاوت بازار كار برای زنان است. در این مورد، واكاوی سوابق موجود حاكی از آن است 
كه مطالعات بین المللی در این زمینه بسیار كلی، بدون تفكیك هدفمند گروه هایی از كشورها و 
با متغیرهای محدود و تا حدود زیادی توصیفی بوده است. بنابراین، می توان گفت مقاله حاضر 
در تدوین، پیوند و بازگویی مفاهیم و مبانی نظری مرتبط با سرمایه و ارائه یك مدل نظری برای 

تبیین تجربی نقش ابعاد سرمایه بر مشاركت اقتصادی زنان داری اعتبار كافی است.
كشورهای  عمومًا  اینكه  به  نظر  و  پژوهش  یافته های  از  ذهنیت شكل گرفته  با  بنابراین، 
خاورمیانه در وضعیت پنجره جمعیتی قرار دارند، به منظور بهره مندی از این موهبت و فرصت 
طالیی در ارتقای مشاركت اقتصادی زنان در مسیر توسعه اقتصادی و تعالی نظام اجتماعی 

پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
برجسته سازی بیش تر جایگاه زنان در مناسبات اقتصادی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی  -

همه شهروندان یكی از مهم ترین شروط تحقق توسعه در كشورهای خاورمیانه است.
ضرورت  - زنان،  اقتصادی  مشاركت  در  سرمایه  انواع  زیاد  تأثیر  و  اهمیت  به  توجه  با 

رویكردی  اتخاذ  با  خاورمیانه  كشورهای  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران  دارد  مضاعف 
عقالنی از فرسایش و هدر رفت انواع سرمایه جلوگیری و در كسب و انباشت انواع آن 

تالش نمایند.
علیرغم اهمیت و تأثیر سرمایه های اقتصادی، به نظر می رسد سرمایه های نهادی می توانند  -

تولید،  در  باشد.  اجتماعی  دهنده سرمایه های  بهبود  و  اقتصادی  یاری رسان سرمایه های 
و  مفید  موفق  كشورهای  سوابق  از  بهره مندی  نهادی،  سرمایه های  انباشت  و  افزایش 
كمك كننده است. بااین حال، لحاظ كردن انواع سرمایه، تأثیر هم افزایی بر بهبود مشاركت 

اقتصادی زنان دارد.



      50      50

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، بهار 98، شماره 72

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Spring 2019, No 72

      50

با تأسی از لرنر، به نظر می رسد الزمه تحقق توسعه در كشورهای خاورمیانه ایجاد تعادل  -
و برابری گسترده جنسیتی است. ازآنجایی كه كانون نخست نابرابریهای جنسیتی خانواده 
است، شایسته است نهادهای سیاست گذار فرهنگی و رسانه ها از مكانیزمهای آموزشی و 
تربیتی در تعدیل نابرابریهای جنسیتی در فرایند جامعه پذیری نسل كودكان، نوجوانان و 

جوانان به عنوان نیروی كار آینده كمك بگیرند.
در انتها، ضمن تأكید مجدد بر جمله آغازین مقاله، یادآور می شود توسعه پایدار بدون كار  -

و تالش و استفاده از همه ظرفیتهای مادی و معنوی و به كارگیری ظرفیت نیروی انسانی 
همه آحاد جامعه به ویژه زنان به عنوان نیمی از جمعیت جوامع مشكل است.
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