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 چکیده
 که است یعوامل جمله از و کشورها اقتصادی رشد بر تأثیرگذار هایشاخص از یکی کارآفرینی مؤلفة

 به مفهوم ینا که داشت توجه باید کارآفرینی مؤلفة بررسی در البته .دارند توجه آن به اقتصادی سیاستگذاران
 رابطة بررسی حاضر، ةمقال اصلی هدف منظور همین به .شود می داده تمایز زنان و مردان کارآفرینی بخش دو
 را یآثار چه مذکور یرهایمتغ ینکها و است یمال و یپول هایسیاست و اقتصادی رشد با زنان کارآفرینی بین
 هایداده رهیافت و یاقتصاد رشد هایمدل از فادهاست با بنابراین ؛گذارند می جایبه زنان کارآفرینی بر

 یاقتصاد کالن یرهایمتغ یرسا با زنان ینیکارآفر یرمتغ ینب ارتباط ةنحو ،2007 تا 2002 زمانی بازة در تابلویی
 پولی هایسیاست و کارآفرینی متغیر بین داریمعن و مثبت ةرابط بیانگر یقتحق هایهمحاسب یجنتا .شد آزمون

 5234/1 حدود (،یدرصد یک یشافزا)  یانبساط یمال یاستس اعمال با دهد یم نشان یجنتا .ستا مالی و
 پول حجم یرهایمتغ در یدرصد یک یشافزا ،ینهمچن .شودیم افزوده زنان ینیکارآفر شاخص به درصد

 1505/0 و 1947/0 ةانداز به یبترتبه (یاقتصاد رشد) یداخل ناخالص یدتول و (یانبساط یپول یاست)س
 .دهند یم یشافزا را زنان ینیکارآفر شاخص درصد

 

 ی،مال یاستس ی،پول سیاست تابلویی، هایداده رهیافت ی،اقتصاد رشد :کلیدی های واژه

 .زنان کارآفرینی

                                                      
 Email: cheratian@acecr.ac.ir :مسئول سندةینو* 



1393 زمستان ،4 شماره ،7 دورة کارآفرینی، توسعه فصلنامة                      774 

 مقدمه 
 رازی ،است بوده کشورها لئمسا ترینمهم جمله از اقتصادی توسعة و رشد گذشته، دهة چند در

 اقتصادی هایسیاست عملکرد ارزیابی در که است عواملی ترینممه از اقتصادی رشد میزان

 اقتصادی رشد دارای کشورهای گفت توانمی عبارتیبه شود؛ می توجه آن به مختلف کشورهای

-Bahmani) دارند کمتر رشد دارای کشورهای به نسبت تریاکار اقتصادی هایسیاست باالتر،

(Oskooee et al., 2012: 23-24. توجه کشورها، اقتصاد در بحرانی شرایط وقوع هنگام 

 بر اقتصادی رشد بر مثبتی آثار توانندمی که شودمی متمرکز ابزارهایی و هالفهؤم بر سیاستگذاران

 که ستکشورها اقتصادی رشد بر ثیرگذارأت شاخص نوعی نیز 1کارآفرینی مؤلفة .گذارند جای

 هایکانال طریق از کارآفرینی .اند کرده توجه آن به گذشته دهة در اقتصادی ارانسیاستگذ

 نهایی تولید در نوآوری .(Stel et al., 2004) بگذارد تأثیر اقتصادی رشد بر تواند می مختلفی

 و (Acs & Audretsch, 1990) خدمات و کاالها تولید فرایند در نوآوری ،جدید یکاالها

 رشد بر کارآفرینی تأثیرگذار راهکارهای جمله از پذیریرقابت افزایش با کارایی سطح افزایش

 سرریز طریق از که یادگیری فرایند زیاد سرعت کارآفرینی، مفهوم در .آیندمی شماربه اقتصادی

 (Audretschدارد بازار محصوالت ترکیب طراحی و خلق در مهمی نقش شود،می یجادا 2دانش

& Feldman, 1996; Audretsch & Stephan, 1996). (2005) 3     ا درش ةنظری براساس 

 سرریز تسهیل با رازی د،کر محسوب اقتصادی رشد یندافر در مفقوده ةحلق توانمی را کارآفرینی

 شودمی جدید هایایده سازیتجاری موجب خصوصی، خشب به دانشگاه از دانش

(Audretsch, 2005). 
 و مردان کارآفرینی بخش دو به مفهوم این داشت توجه باید ،کارآفرینی مفهوم بررسی در

 با مواجهه دلیل به همواره زنان بخش در کارآفرینی زیرا شود، می داده تمایز زنان

 هایتفاوت ،4پیروی مدل نداشتن تحصیالت، یفیک سطح تربودنپایین نظیر هایی حدودیتم

                                                      
1. Entrepreneurship  
2. Knowledge Spillover 
3. Audretsch  
4. Role model 
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 نداشتن و خانواده امور با کاری امور هماهنگی ،مردان از ترضعیف اجتماعی موقعیت ،یجنسیت 

 بنابراین ؛است مواجه مردان کارآفرینی به نسبت بیشتری مشکالت با مالی، منابع به دسترسی

 مسائلی جمله از کشورها اقتصادی رشد بر آن آثار و اقتصاد در زنان کارآفرینی اهمیت بررسی

 هایسیاست اتخاذ داشت توجه یدبا .ندکمی تبیین را تحقیق این دادنانجام ضرورت که است

 یمنف یا مثبت آثار تواندمی هاسیاست این اجرای چگونگی و هادولت سوی از مالی و پولی

 جای بر متوسط و کوچک وکارکسب صاحبان و کارآفرینان دعملکر بر توجهی شایان

 در مختلف کشورهای اقتصادی رشد بر کارآفرینی آثار هرچند گفت باید عبارتی به ؛بگذارد

 اقتصادی کالن هایسیاست از نیز کارآفرینی متغیر اما است، شده بررسی متعددی مطالعات

 .است دهکر فراهم را حاضر ةمقال یاصل ةیدا یرپذیری،ثأت ینا ةنحو و میزان و دپذیر می ثیرأت

 و یپول های یاستس و یاقتصاد رشد با زنان ینیکارآفر ةرابط یبررس حاضر، ةمقال یاصل هدف

 ینیکارآفر بخش بر یآثار چه مذکور یرهایمتغ که کندمی بررسی مقاله این .است بوده یمال

 .کنیم می یانب نیز را پژوهش ةیشینپ و موضوع یاتادب ،مقدمه از بعد .گذارند یم یجا بر زنان

 روش از استفاده با مذکور مدل برآورد به یشناس روش و مدل ینظر چارچوب یانب با سپس

 د.وش می یانب تحقیق هاییافته و نتایج ،پایان در .پردازیم می ییتابلو یها داده

 

 یقتحق یشینةپ و ینظر یمبان
 شود،یم کشورها یاقتصاد رشد و توسعه موجب هکارآفرینان هاییتفعال که واقعیت این قبول

 شکوفاترشدن بر توانندمی چگونه دولتی هاییاستس که است شده پرسش ینا طرح موجب

 را یمشابه تباثبا آثار مختلف، کشورهای در هاسیاست این اجرای آیا .باشند مؤثر کارآفرینی

  یر؟خ یا دارد یپ در

 ةتوسع در ینیکارآفر ثرؤم نقش به شمطالعات در 1تریشومپ ،1934 سال در بار  اولین برای

 نظیر محققانی ،ادامه در .است دهکر اشاره نوآوری و یتخالق بروز آن دنبالبه و یاقتصاد

                                                      
1. Schumpeter 
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 یلترف» به اقتصاد رشد در ینیکارآفر نقش ینترمهم یافتنددر …و 3کارلسون ،2     ا درش ،1آکس 

 و اختراع انتقال موجب کارآفرینانه هایعالیتف در دانش ةلفؤم از استفاده و است وابسته «دانش

 ةده در. (Acs et al., 2004) شودمی ارزشمند محصوالت سازیتجاری و تولید به نوآوری

 حمایتی هاییاستس و است داشته یرشدبهرو روند ینیکارآفر مبحث به هادولت توجه یر،اخ

به 4.است درآمده اجرا به مختلف شورهایک از ینانهکارآفر هایفعالیت رونق برای متنوعی

 و موانع رفع ریقط از اقتصاد تحریک حمایتی، هاییاستس یاجرا از هادولت هدف یعبارت

 (,.Acs et al., 2004; Minniti et al است شده عنوان کارآفرینان روی  پیش هایمحدودیت

 سوی به صنعت بخش -رقابتی هاییتمز ییرتغ با معتقدند (2001) 5توریک و درش  ا . 2006)

 به .است شده مواجه تغییراتی با نیز کارآفرینی ةحوز نقش -بنیاندانش اقتصادی هایفعالیت

 ،کنند می تولید کاال سنتی شکل هب که ایکارخانه یعصنا در فعال بزرگ هایبنگاه هاآن اعتقاد

 کارآفرین کوچک، هاینگاهب اهمیت و نقش دلیل همین به .اندداده دست از را دخو 6رقابتی ةلب

 7همکاران و یلبرتگ .ستا دهکر طی را رشدیروبه روند یانبندانش اقتصاد در پذیر انعطاف و

 که اند کرده اشاره پویا و کوچک صنایع از حمایت در دولتی هاییاستس ضعف به (2006)

 را گرانهمداخله و حمایتی هایبرنامه از ایمجموعه تدوین ها آن .ندا جامعه در نوآوری محرک

 ضرورت .دانند می ضروری و زمال رآفرینانهکا های فعالیت ارتقای راستای در هادولت سوی از

 که است شده پرسش این طرح موجب کارآفرینی ةحوز در دولتی هاییاستس یریکارگبه

 .شوند کارآفرینانه هایفعالیت شکوفایی موجب تواندمی قیطری چه به دولتی هایسیاست

 ،مولد کارآفرینی بخش سه به را کارآفرینی مفهوم ،پرسش این به پاسخ در (1990) 8بامول

 در آنان یزةانگ و ینانکارآفر ةعرض تعداد بامول، اعتقاد به .ندک می تفکیک مخرب و غیرمولد

                                                      
1. Acs 
2. Audretsch 
3. Carlsson  

  د.کردن اجرا کارآفرینی یشکوفای منظور به را هاییبرنامه ،OECD عضو کشورهای 1998 سال در مثال،برای  .4
5. Audretsch & Thurik 
6. Competitive edge  
7. Gilbert, McDougall & Audretsch 
8. Bamoul  
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 برگیرندةدر کارآفرینی رازی ،کندینم یجادا یزمان ةدور یک در را یمهم ییراتتغ وکار،کسب 

 مهم عوض، در .شود یافت زمانی و مکان هر در تواندمی که است انسانی رفتار از هاییمشخصه

 از( اقتصاد آن بعت به و) کارآفرینی بر هاآن ةچندگان تأثیرهای و نهادها نقش که است این

 (,Boettke & Coyne گرددیبازم وکاربکس صاحبان به کارآفرینانه منابع تخصیص طریق

 مختلف جوامع در ینانکارآفر ةعرض هرچند بامول، ةینظر براساس یگرد عبارتبه ؛2007)

( نوآوری تولید مانند) بودنمولد برحسب ینانهکارآفر هاییتفعال یتماه اما ،ددار یمشابه روند

 ؛باشد هم از متفاوت بسیار تواندمی( یافته سازمان جرایم یا جویی رانت مانند) بودنمخرب و

 کارآفرینی، منابع صحیح تخصیص در متولی نهادهای درست گذاری یهپا با هادولت بنابراین

 (;Baumol, 1990گذارندب جای بر کارآفرینان     کم ی رشد به نسبت را بهتری یاهثیرأت توانند می

(Bowen & DeClercq, 2008 .تعیین در هاآن اجرایی هایسیاست و نهادها گفت توانمی 

 شانهایسیاست اجرای با توانند می هادولت .اند حیاتی و مهم ربسیا کارآفرینانه رفتارهای نوع

 تشویق هافعالیت برخی به نسبت را هاآن و دهند شکل را کارآفرینانه هایفعالیت نهادی ساختار

 هاسیاست انبوه میان از کارآفرینی بخش در هادولت حمایتی ابزارهای ترینمهم .نندک دلسرد یا

 و تجاری مقررات تنظیم مالیاتی، قواعد مالی، مینأت مانند هاییسیاست دولتی، ابزارهای و

 .(Minniti, 2005) هستند نوآوری ارتقای در تشویقی هایسیاست

 دولت سوی از اجرایی هایسیاست ترینمهم از یکی کارآفرینان مالی منابع تأمین

 عبارتی به. (Harrison, Mason & Girling, 2004) رودمی شمار به مختلف کشورهای

 1خرد الیم مینأت هایطرح و شده تضمین اعتبارات اعطای مانند ابزارهایی از استفاده با ها دولت

 .نندک می تالش ینانکارآفر روی پیش هایمحدودیت کاهش برای بانکی هایوام طریق از

 آن دنبال به و شود می 2اطالعات تقارنیمنا کاهش موجب شدهتضمین اعتبارات از استفاده

 ینا خرد اعتبارات یاعطا ةبرنام ،همچنین .دهدیم کاهش را ینانکارآفر 3مبادالتی هایهزینه

 پولی غیر هایضمانت و یقوثا ةارائ و یهته با بتوانند که کندمی ایجاد کارآفرینان رایب را تیمز

                                                      
1. Microfinance  
2. Information asymmetric 
3. Transaction Costs  
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 (,Khoja & Lutafali دهند کاهش را نیازشان مورد منابع تهیه در مالی ریسک ،1هابانک به 

 یمال ینمأت هایشیوه بودنمؤثر میزان در که است آن بیانگر تجربی شواهد ،حال این با .2008)

  دارد. وجود ییهاتفاوت ینانکارآفر

 به کارآفرینی از حمایت هایسیاست اجرای در متداول بسیار هایشیوه از دیگر یکی

 انواع تحلیل به تحقیقاتی کار در (2003) 2استوری .دارد اشاره محلی سطح در هادولت دخالت

 این رشدروبه روند و است کرده اشاره محلی و ایهمنطق استانی، سطوح در دولتی هایمداخله

 و کارآفرینان برای آموزشی هایبرنامه اجرای ،میان این در .ندکمی بررسی را ها مداخله

 ینانکارآفر از رسمی یرغ و رسمی حمایت در هامثال بهترین ،بازرگانی هایاتاق اندازی راه

 یادیز حد تا کوچک یوکارهاکسب یبقا و رشد ،ورود که داشت توجه یدبا است. مطرح

 حتی و -ایمنطقه سطح در ینانکارآفر عملکرد بنابراین ؛است وابسته آنان ینوآور سطح به

 گردد بازمی مفهوم این از دولت حمایت میزان و اقتصاد در نوآوری تعریف به -اقتصاد کل

(Jacobides et al., 2006; Langley et al., 2005). 
 

  زنان بخش کارآفرینی وضعیت بر مروری

 نشان مطالعات نتایج .دارد یرشدروبه اهمیت اقتصاد در زنان کارآفرینی مفهوم بررسی      اصوال 

 کشورها اقتصادی رشد در رشدبهرو و مثبت شاخصی زنان کارآفرینی گذشته، ةده در دهدمی

 هایفعالیت مجموع در را کمی سهم زنان ینیکارآفر بخش این، وجود با 3.است آمده شماربه

                                                      
 ارائاه  هاا  باناک  باه  و تهیاه  کوچاک  هاای  بنگاه  گروهاز سوی  که ها ضمانت برخی یا کارآفرینان شهرت و خوشنامی مانند .1

    .شود می

2. Storey  
 برخوردار توجهیشایان  رشد از دنیا در زنان اقتصادی های فعالیت درصد ملل، سازمان های گزارش براساس، مثال. برای 3

 .است رصدد 58 تا 56 بین اقتصادی تهاییفعال در زنان سهم شرقی، و مرکزی آسیای و شرقی اروپای در .است بوده
 کانادا کار وزارت پیمایش نتایج است. شده برآورد درصد 21 حدود آفریقا شمال کشورهای در سهم این که درحالی

 18109 معادل سهمی کارآفرین، نفر هزار 821 از بیش با زنانی کارآفرین بخش که است آن بیانگر 2003 سال در
ن کارآفرینا تعداد کانادا، کشور در 2001 تا 1981 زمانی ازهب در .استداشته  کشور این GDP مجموع در دالر میلیون

 .است گرفته قرار مرد کارآفرینان درصدی 38 رشد از باالتر درصد، 208 معادل رشدی با زن
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 که است مهمی عوامل جمله از 1بازار شکست و زنان علیه آمیزتبعیض شرایط .ددار کارآفرینی 

. (OECD, 2004) شوندمی آنان آمیزموفقیت وکارکسب شروع برای مناسب بستر ایجاد مانع

 دارند، کارآفرینانه هایفعالیت در کمتری مشارکت میزان مردان به سبتن زنان آنکه بر عالوه

 اند مواجه صنعتی هایحوزه در وکارکسب شروع و انتخاب در نیز بیشتری هایتمحدودی با

(Duchénaut,1997; Franco & Winqvist, 2002; Reynolds & White, 1997)عبارتی به ؛ 

 است مهمی مسائل جمله از مردان و زنان بین برابر های فرصت به دسترسی شرایط دنکر فراهم

 کشورهای توسعة هایبرنامه و اقتصادی هایسیاست بررسی .است نشده محقق تاکنون که

 و شده توجه نانز از بیش مردان بخش کارآفرینی به یعموم طور به که است آن بیانگر مختلف

 (,OECDاست شده یتوجه بی کارآفرینی ةحوز در زنان نیازهای مینأت چگونگی دربارة

(2004. 

 های آموزش از مندنبودنبهره مالی، منابع به دسترسی محدودیت گرفته، انجام تحقیقات طبق

 ترین مهم هجمل از دولتی هایحمایت به مداوم نیاز و کار بازار به ورود برای الزم

 (,Still & Guerinرودمی شمار به کوچک مشاغل مالک زنان رویپیش  های محدودیت

(1991; Still & Timms, 1997 .بررسی متعددی مطالعات در مالی منابع به دسترسی فاکتور 

 (,Orser et al, 2000; Mason and Harrison; 1995; Burr and Stricklandاست شده

 تأسیس و کوچک مشاغل به ورود هنگام زنان که است آن بیانگر اتمطالع نتایج. 1992)

غیر  و رسمی مالی منابع به دسترسی زمینة در ها محدودیت برخی با خوداشتغالی های بنگاه

 (& Carterدارد  آنان جنسیتی های تفاوت در ریشه       معموال  ها محدودیت این اند.مواجه رسمی

(Rosa, 1998; Marlow, 2002 اعتبارات و وام اعطای در مالی های مؤسسه و ها بانک        . اصوال 

 دلیل به کنند.می بررسی را آنان اقتصادی و تجاری های فعالیت پیشینة کارآفرینان، به مالی

 با آنان به تسهیالت و وام اعطای اقتصادی، های فعالیت در زن کارآفرینان سهم تربودن پایین

زنان  سرمایة حجم معتقدست( 2000)  2کارتر. (Smart, 1999) است همراه بیشتری موانع

                                                      
1. Market Failure 
2. Carter  



1393 زمستان ،4 شماره ،7 دورة کارآفرینی، توسعه فصلنامة                      780 

 که است مردان سرمایة سومیک حدود وکار کسب اندازیراه هنگام کوچک، مشاغل مالک 

 فروش حجم مالی، گردش ای،سرمایه هایدارایی ارزش بر را توجهی شایان آثار موضوع این

 زنان وکار کسب ترضعیف عملکرد معتقدست وی .گذاردمی جای بر ها آن شاغالن تعداد و

 (,Carterدارد ایسرمایه منابع به آنان دسترسی محدودیت با مستقیمی ةرابط مردان به نسبت

 های بنگاه مالی تأمین منبع ترین مهم عنوان به ها بانک هرچند داشت توجه بایدالبته . 174 :2000)

 های بانک رابطة ها، بنگاه مالکیت در جنسیتی هایتفاوت جز به اما روند،می شمار به کوچک

 1دیکینز اعتقاد به .است بوده همراه زیادی نوسانات با همواره کوچک های بنگاه با تجاری

 میزان در نداشتن )شکاف( تطابق موجب کوچک های بنگاه  فعالیت در باال ریسک ،(1996)

 ایه بانک و شود می کوچک های بنگاه و تجاری های بانک بین مالی منابع تقاضای و عرضه

 ها بانک بنابراین سازد؛می مواجه مخاطراتی با ها بنگاه این به وام اعطای برای را تجاری

 در ها بنگاه بیشتر مشکالت موجب که کنند می وضع باالتری بهرة وام، پرداخت درصورت

 پولی هایسیاست اتخاذ با توانندمی ها دولت وی، پیشنهاد به بنابراین شود؛ می وام بازپرداخت

 مالی نیازهای پوشش برای را مثبتی تأثیرهای کوچک، های بنگاه به مالی منابع عرضة و بمناس

 که است آن بیانگر نیز مطالعات سایر یجنتا. (Deakins, 1996)گذارند  برجای ها بنگاه این

 تسهیل راستای در را مؤثری نقش تواند می ها دولت سوی از مناسب پولی سیاست اتخاذ

 .شود کارآفرینانه هایفعالیت توسعة موجب و کند ایفا ها بنگاه به نیاز مورد یمال منابع واگذاری

 

 نظری چارچوب

 اداماه  درو  شاود  می پرداخته یزنان و رشد اقتصاد کارآفرینی ینرابطه ب یلبه تحل ،بخش ینا در

 یبررسا  یبارا  یجه،در نت .شود می یزنان بررس کارآفرینیبر شاخص  یو مال  یپول یاستس یرثأت

بار شااخص    یبخاش عماوم   هاای  هزیناه و  یالص داخلا ناخا  یاد حجام پاول، تول   یرهایمتغ یرثأت

                                                      
1. Deakins 
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 شاود  مای اساتفاده   یار ز ةاز رابطا  2007-2002ة دور درمنتخاب   یزنان در کشاورها  کارآفرینی 

(Galindo & Mendez 2008; Bahmani-Oskooee et al., 2012): 

 (1)( ) Ln( ) ( ) ( )    0 1 2 3it it it it itLn TEA GDP Ln MS Ln PE     

 شاخص و 1(WDI) جهانی بانک اطالعات از مطالعه ینا در شده استفاده یها داده تمامی

GEM کارآفرینی یجهان باندیده مرکز از نیز (TEA) زنان کارآفرینی
 3کشور دوازده یبرا 2 

 های داده 1 ةرابط در است. 4یپانل یها داده نوع از که ندشد استخراج 2007 -2002 یها سال در

 از: عبارتند شده استفاده

 ینب در یدجد و نوظهور کارآفرینانة های تیفعال میزان به :(TEA) نوپا کارآفرینانة فعالیت

 درصد از کمتر میزان ینا د،موار از یبعض در .کند یم اشاره (سال 64 -18) بزرگسال جمعیت

 هر دهندگان پاسخ از یبرخ اگر یراز ،است نوظهور و یدجد یوکارهاکسب کارآفرینان تجمیع

 .شوند یم محاسبه باریک فقط ،باشند داشته را یدجد و نوظهور کارآفرینی یژگیو دو
5
GDP: (یکاآمر دالر یجار یرمقاد برحسب) یداخل ناخالص یدتول 
6
MS: رشد درصد صورت به و است یپول یاستس یرمتغ معرف که پولشبه و پول ةعرض 

 اعمال ةمنزلبه پول ةعرض یشافزا اقتصادی، هایتئوری براساس .است شده گرفته نظر در ساالنه

 بالعکس. و است انبساطی یپول یاستس
7
PE :مجموع از درصدی صورت به که یعموم های هزینه ی،جهان بانک یفتعر اساسبر 

 یبرا شاخصی عنوانبه ،است بوده جامعه افراد یالتتحص بر شدهصرف       دولتی  هایهزینه

                                                      
1. World Development Indicator 
2. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

 آلماان،  کشاورهای  شاامل  کاه اسات   GEM بنادی طبقاه  براسااس  محاور  ناوآوری  اقتصااد یاازده   شاامل  منتخب کشورهای .3
 ایاران ، همچناین  .شاود  می آمریکاة متحد ایاالت و انگلستان سوئد، هلند، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، فنالند، اسپانیا، دانمارک،

 .انتخاب شده استدر حال گذار  اقتصاد عنوان بهنیز 
4. Panel Data 
5. Gross Domestic Product 
6. Money Supply 
7. Public Expenditure 
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 اعمال ةمنزل به یعموم هایهزینه یشافزا کهیطوربه .شود می گرفته نظر در یمال یاستس 

 بالعکس. و است انبساطی یمال یاستس

 ،GDP یرمتغ هس هر یرثأت ،شدهیانب ینظر یمبان و ینهزم ینا در گرفته انجام مطالعات اساسبر

MS، PE زنان کارآفرینی شاخص بر (TEA) یپول یاستس اعمال با کهیطوربه .است مثبت 

 TEA شاخص (یعموم بخش های هزینه یشافزا) انبساطی یمال و پول( حجم یشافزا) انبساطی

 افزایش TEA شاخص یزن (GDP یش)افزا مثبت یاقتصاد رشد یطشرا در و بدیا می افزایش

 برشمرد: یرز شرح به را یقتحق ینا های هفرضی توانیم بنابراین ؛بالعکس و یابد می

 دارد داری معنی و مثبت ثیرأت زنان کارآفرینی بر یاقتصاد رشد. 

 دارد دارییمعن و مثبت یرثأت زنان کارآفرینی بر انبساطی یمال یاستس. 

 دارد دارییمعن و مثبت ثیرأت زنان کارآفرینی بر یانبساط یپول سیاست. 
 

 شناسیروش
 ها داده یآور جمع لحاظ از و یتجرب نوع از یفیتوص -یلیتحل یقاتتحق جزء حاضر، تحقیق

بر مطالعه، این در شده استفاده های داده است. یکاربرد دفه لحاظ از و یشیآزما نوع از یکم

 نوع از که ندشد استخراج کشور دوازده یبرا و 2007 تا  2002 سال از یقتحق هدف اساس

 یجهان بانک اطالعات از مطالعه ینا در شده استفاده یها داده تمامی است. 1یپانل یها داده

(WDI)2 زنان کارآفرینی شاخص و (TEA) کارآفرینی یجهان باندیده مرکز از یزن GEM
 3، 

  است. 5یپانل یها داده نوع از که ندشد استخراج 2007 -2002 یها سال در 4کشور دوازده یبرا

 در برآورد روش نوع است الزم کنند، می استفاده پانلی های داده از که مطالعاتی در

 مقاطع هایداده بودن همگن بحث به نخست کار، این برای .شود مشخص تابلویی های داده

                                                      
1. Panel Data 
2. World Development Indicator 
3. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

 آلماان،  کشاورهای  املشا  کاه اسات   GEM بنادی طبقاه  براسااس  محاور  ناوآوری  اقتصااد یاازده   شاامل  منتخب کشورهای .4
 ایاران ، همچناین  .شاود  می آمریکاة متحد ایاالت و انگلستان سوئد، هلند، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، فنالند، اسپانیا، دانمارک،

 .شود در حال گذار انتخاب می اقتصاد عنوان بهنیز 
5. Panel Data 
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 مربعات حداقل روش از توانمی سادگی به باشند، همگن مقاطع چنانچه .شود می پرداخته 

 پانلی هایداده روش از استفاده صورت، ینا یرغ در یول کرد، استفاده (OLS) معمولی

 :داریم آماری لحاظ از دیگر عبارتبه ؛(Green, 2004) دارد ضرورت

i مقید مدل  (2) i iy z u  

i مقید غیر مدل  (3) i i iy z u  

 با را مدل توانمی بنابراین ؛ندارد وجود 1یزمان خاص آثار و همگن مقاطع شده،قید مدل در

 ؛دارد وجود زمانی ویژة آثار یا نیستند همگن مقاطع ،نامقید مدل در .زد تخمینOLS  روش

 آزمون برای آزمون ةآمار .شود می دیده پانلی های داده روش از استفاده ضرورت بنابراین

 است: 2 4 ةرابط صورت به فرضیه

(4) 
,

(R R ) / (N )

( R ) / (NT N K)
  

 


  

2 2

1 2

1
1

UR R
N NT N K

UR

F 

 .(Green, 2004) است پانل روش از استفاده یانگرب صفر فرضیة رد

 5یتصادف آثار و 4ثابت آثار گروهیدرون ،3گروهی بین تخمین نوع سه شامل تابلویی روش

 ضرایب تخمین برای       معموال  و هاستمیانگین روی رگرسیون گروهی بین تخمین در است.

 شودنمی گرفته نظر در زمان     ب عد گروهی،درون های تخمین در .شودمی استفاده آن از بلندمدت

 در .شودمی منظور انفرادی آثار عنوان به واحدهاست، از هریک مختص که آثاری تنها و

میانگین با مشترکی توزیع دارایiمبدأ از عرض که شودمی فرض تصادفی، آثار هایتخمین

iمدل پسماند انسواری و (2t) مدل توضیحی متغیرهای با قبلی، روش برخالف و است 

 در (کشورها) واحدها انفرادی آثار و شود می منظور زمان عامل ،روش این در .اند ناهمبسته

 .(Baltagi, 2005) شوند می مدل وارد توضیحی متغیرهای عنوان به جداگانه طور به زمان، طول

                                                      
1. Period specific effects 

 در طول زمان است. ها هتعداد مشاهد Tو  یحیتوض یرهایداد متغتع K ،تعداد مقاطع N: 4. در رابطة 2
3. Between Groups 
4. Fixed Effects 
5. Random Effects 
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  آن آمارة که درو می کاربه پانلی های داده در ینتخم روش یینتع یبرا 1هاسمن آزمون آمارة 

(H) 2یعتوز یدارایآزاد ةدرج با (K یحیتوض یرهایمتغ تعداد) 5 رابطة صورت به و است  

 :شود می بیان

(5) 1

(GLS) (GLS)
ˆ ˆ([b ]) [b ],FE RE FE REH      

(GLS)
ˆ[b ] Var[ ]FE REVar   

bFE و ثابت آثار روش های زننده تخمین معرف(GLS)
ˆ

REهای زننده تخمین دهندة نشان 

 و انفرادی آثار بودن ناهمبسته فرضیة آزمون آزمون، این حقیقت در است. یتصادف آثار روش

  یةفرض با (،GLS) یافته یمتعم مربعات حداقل های تخمین آن طبق که است توضیحی متغیرهای

H0 یةفرض با و سازگار  H1 است ناسازگار. 

:

:

u

u

H

H

 
 

 





2
0

2
1

0
0

 

 و شود یم داده یحترج ثابت آثار روش به یتصادف آثار روش نشود، رد  H 0 یةفرض چنانچه

 استکار ثابت آثار روش صورت، ینا یرغ در .شود یم انتخاب کاراتر و تر مناسب روش ةمنزلبه

(Green, 2004). 

 

 ها یافته
 ییتابلو های داده برآورد در شده استفاده یرهایمتغ ییمانا است الزم ابتدا مدل برآورد برای

 زعمبه د.وش می گزارش 1 جدول در LLC 2 روش به واحد یشهر آزمون یجنتا .شود یابیارز

 -محدود یزمان ةدور یدارا های داده در -ینسب یبرتر از LLC  های آزمون ،3(2005) بالتاجی

 یج،نتا ینا براساس .برخوردارند پانلی های داده ییمانا کنترل یبرا ها روش ایرس با یسهمقا در

 رد درصد 5 دارییمعن سطح در ها آن مانایینا یا متغیرها واحد یشةر بر یمبتن صفر یةفرض

 .شود یم

                                                      
1. Hausman Test 
2. Levin, Lin and Chu 
3. Baltagi   
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 1مدل هایمتغیر مانایی آزمون. 1 جدول 

 متغیر نام
  LLC آزمون

 نتیجه آماره مقدار (Prob) صفر پذیرش احتمال

TEA 0000/0 9386/6- مانا 

GPD 0064/0 4917/2- مانا 

MS 0000/0 6214/5- مانا 

PE 0000/0 3664/7- مانا 

 ةیفرض ،آزمون ینا در .پردازیم می خاللا اجزا ینب واریانس یهمسان یبررس به ،ادامه در

 واریانس ناهمسانی آزمون یجنتا دارد. اخالل اجزا ینب واریانس یهمسان وجود بر داللت صفر

  .است زیر صورت به

 منتخب یدر کشورها واریانس ناهمسانی یو بررس درستنماییآزمون نسبت  نتایج. 2 جدول

 آماره آزمون نوع نتیجه  آماره احتمال F آماره 2  F آماره احتمال 2

 ناهمسانی

 واریانس

Likelihood 
Ratio Test 

906/3878 27  +E 05/4 0000/0 0000/0 

 وجود با صفر یةفرض دهدیم نشان راستنمایی نسبت آزمون و رگرسیون مدل ینتخم نتایج

 و دوش می رد شده یبررس ةدور در منتخب یکشور گروه در اخالل اجزا ینب واریانس یهمسان

GLS روش از مدل برآورد یبرا ،یجهنت در است. واریانس ناهمسانی یدارا رگرسیون مدل
 در 2

 .شود می استفاده ییتابلو های داده

 

 مدل برآورد
مربوطه در  یها آزمون یجمشخص شود. نتا یننوع روش تخم ید، با1قبل از برآورد مدل  

(، 3مدل پژوهش )جدول  یارائه شده است. براساس آزمون معناداربودن آثار ثابت برا 3جدول 

                                                      
 تمیلگ ار  از زی  ن رهایمتغ ییمانا یبررس در شود، یم وارد برآورد مدل در نظر مورد یرهایمتغ( Ln) تمیاز آنجا که لگار .1
   .شود یم استفاده رهایمتغ نیا

2. General Least Square (GLS) 
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و در مقابل، فرض وجود آثار خاص  شود یمرد  یبر نبودن آثار خاص زمان یصفر مبن یةفرض 

نوع روش  یصتشخ یدر مورد مدل برا یزآزمون هاسمن ن یدبا یند؛ بنابراشو یم یرفتهپذ یزمان

نشان  یآثار تصادف یآزمون هاسمن برا یجکه نتا 3پانل مشخص شود. براساس جدول  ینتخم

مدل پژوهش است. در  یابر یآثار تصادف ییددهندة تأ نشان 4جدول  یجداده شده است، نتا

 .شود یبرآورد م یبراساس روش آثار تصادف 1مدل  یجه،نت
 

 های خاص زمانی( های معنادار بودن آثار گروه )در دوره . نتایج آزمون3جدول 

 آماره نتیجه  آماره احتمال F آماره 2  F آماره احتمال 2

 0011/0 0001/0 4987/3 1037/37 ییتابلو های دادهمدل  تأیید

 
 هاسمنآزمون  یج. نتا4 جدول

 آماره نتیجه  آماره احتمال 2 2 

 1 0000/0 تصادفی آثار تأیید

 

 نتایج براساس .است شده آورده 5 جدول در تصادفی آثار روش به مدل برآورد نتایج

 یاقتصاد یتئور و یآمار نظر از ضرایب یتمام ،شده یبررس یکشورها سطح در ،5 جدول

 متغیرها یرسا به نسبت یمال یاستس یرمتغ عنوانبه یعموم بخش هایهزینه یرمتغ است. دارمعنی

 تاس داشته شده یبررس یکشورها سطح در زنان کارآفرینی شاخص بر یشتریب و داریمعن یرثأت

 ،(انبساطی یمال یاستس) یعموم بخش های هزینه در یشافزا درصد یک با دهدمی نشان و

 و یقو یرثأت ینا .شود یم افزوده (TEA) زنان کارآفرینی شاخص به درصد 5234/1 حدود

 انبساطی یمال یاستس اعمال با زنان کارآفرینی شاخص یشافزا احتمال دهندةنشان داریمعن

 است. مناسب

 رشد شاخص) یداخل ناخالص یدتول یرمتغ و (یپول تیاسس شاخص) پول حجم متغیر

 شاخص بر مالی یاستس یرثأت به نسبت تریضعیف اما داریمعن یرثأت ،(کشورها یاقتصاد

 یرهایمتغ در یدرصد یک افزایش دهدیم نشان یجنتا کهیطوربه .دارند زنان کارآفرینی
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و  1947/0 یبترتبه (یاقتصاد رشد) یداخل ناخالص یدتول و (انبساطی یپول یاست)س پول حجم 

 .دنده می یشافزا را زنان کارآفرینی شاخص درصد 1505/0
 

 1پژوهش مدل برآورد نتایج. 5 جدول
 احتمال t آماره ضریب متغیرها

Ln(GDP) 1505/0 5031/4 0000/0 
Ln(MS) 1947/0 0695/3 0032/0 
Ln(PE) 5234/1 0985/6 0000/0 

C 9316/2- 5960/4- 0000/0 

R-squared 4795/0 

Adjusted R-squared 4539/0 

Durbin-Watson stat 9452/1 

F-statistic 7316/18 0000/0 

 

 گیری نتیجه و بحث
 مالی و پولی هاییاستس و انزن کارآفرینی ینب رابطه یبررس مطالعه، ینا در اصلی هدف

 رهیافت از ،2007 -2002 زمانی دورة در منتخب کشور دوازده انتخاب با بنابراین ؛است

 که دارد داللت این بر مدل برآورد نتایج .است شده استفاده مدل برآورد برای تابلویی های داده

 آثار (مالی سیاست و پولی سیاست اقتصادی، رشد) مدل در شده بررسی هایشاخص تمامی

 به نسبت یمال یاستس هرچند .گذارندیم یجا بر زنان یکارآفرین بر داریمعنی و مثبت

 از .گذارد می یجا بر زنان بخش کارآفرینی بر را یشتریب آثار یاقتصاد رشد و یپول یاستس

 این مالی سیاست شاخص عنوان به جامعه افراد تحصیل راستای در دولتی هایهزینه که آنجا

  .کرد یاد نیز انسانی سرمایة شاخص عنوان هب آن از توانمی است، شده گرفته نظر در تحقیق

 کوچک وکارکسب در گذارییهسرما موفقیت در یاصل یاجزا از یکی 2انسانی سرمایة

                                                      
 است. White Cross-Section با برابر GLS روش برای شده داده وزن .1

2. Human Capital 
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 کشورها یبرخ یاتتجرب به ینگاه 1.شودمی محسوب (زنان وکارکسب بخش در ویژه به) 

 کارآفرین، و کوچک مشاغل در زنان دانش سطح یارتقا و توسعه ایبر که است آن بیانگر

 با 2آمریکا وکارکسب کل ادارة مثال برای ؛است گرفته صورت چشمگیری های اقدام

 را آموزشی و ایمشاوره خدمات  کشور، ینا یاالتا تمام در زنان وکارکسب مراکز اندازی راه

 یرسا و ینترنتا از استفاده یابی،بازار یریت،مد ی،مال ینمأت یچگونگ مانند ییهاحوزه در

 تحصیالت و آموزش کشورها، از بسیاری عقیدة به .دهدیم ارائه کارآفرین زنان به خدمات

 .آیدیم حساببه وکارکسب در فعال کارآفرینان یبرا بلندمدت و یذات گذاریسرمایه عنوان به

 ندمعتقد هایشانفعالیت ةچرخ در زنان گذارییهسرما عملکرد یابیارز در 3(2002) آلمر و لرنر

 فاکتورهایی به ینوآور از یشب هگرفتانجام گذاریسرمایه از مندیبهره در زنان موفقیت یزانم

 سطح به یممستق طوربه موارد ینا که است وابسته یریتیمد یهامهارت و یابیبازار مانند

 زنان وکارکسب فروش حجم کنندیم یدکأت هاآن دارد. یبستگ آنان آموزش و یالتتحص

 یانم ینا در یزن هاهزینه کنترل و است داشته شده اشاره فاکتورهای با داریمعنی و قوی رابطة

کسب اندازیراه اولیة مراحل در نیاز مورد سرمایة و مالی منابع به دستیابی .دارد یخاص اهمیت

 اتخاذ بنابراین .رودیم شمار به زنان کارآفرینی شبخ اساسی هایچالش دیگر از وکار،

 تسهیل راستای در مناسب هایشیوه کارگیری به و هادولت سوی از مناسب پولی هاییاستس

 تأثیر نیز وکارکسب توسعة و رشد بقا، ورود، در تواندمی مالی منابع به آنان دسترسی در

 در هادولت مالی و پولی هایسیاست یگاهجا و اهمیت به توجه با بنابراین ؛باشد داشته سزاییب

 یاتیعمل یراهکارها یبرخ عنوانبه یرز یشنهادهایپ ،زنان کارآفرینی کردعمل یارتقا و رشد

 :شودیم ارائه بخش ینا یارتقا راستای در

 کسب هایحوزه به یدانشگاه و کردهتحصیل زنان ورود برای الزم ینةزم دنکر فراهم

 های تمعافی بهره،کم یالتتسه و وام یاعطا یرنظ) یقیتشو هایسیاست اجرای و وکار

                                                      
 کار،و    کسب در آنان پیشین کاریة تجرب تحصیالت، افراد، سن نظیر مواردی انسانیة سرمای از منظور که داشت توجه باید .1

  گیرد.می دربر هم را و... وکار کسب مدیریت چگونگی با آنان نزدیک ارتباط
2. US Small Administration 
3. Lerner and Almor  
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 به آنان تشویق برای (...و قانونی هایحمایت فعالیت، مجوز صدور در یلتسه یاتی،مال 

 کارآفرینانه؛ و کوچک مشاغل اندازیراه

 در آنان یدانشگاه یلتحص ةادام رایب موفق کارآفرین زنان به یلیتحص بورس اعطای 

 ...؛و مالی هایحوزه وکار،کسب مدیریت با مرتبط های رشته

 بازاریابی وکار،کسب هایشبکه به یوستنپ برای زن کارآفرینان یبرا الزم یفضا ایجاد 

 ...؛و محصوالت فروش شبکة محصوالت،

 منظوربه کارآفرین زنان یبرا یتخصص ینارهایسم و یآموزش هایدوره برگزاری 

 بازار؛ در بقا و فعالیت برای آنان دانش سهم یارتقا

 یروهاین جذب نظر )از زن رآفرینانکا ینبرتر به ساالنه ینقد یزجوا اعطای 

 یرسا ینب در انگیزشی یفضا یجادا و آنان یقتشو هدف با (یدانشگاه و کرده یلتحص

 ی؛انسان یةسرما جذب یبرا کارآفرینان

 جهت الزم نیازهایپیش یمعرف و ییشناسا یبرا کارآفرین زنان یبرا هاییدوره اجرای 

 ت؛یالتسه و وام یافتدر و هابانک به ارائه

 با آنان تعامل یچگونگ منظوربه کارآفرین زنان یبرا یآموزش هایبرنامه اجرای 

 ی؛اعتبار و یمال های هسسؤم وها  بانک

 یراهکارها اتخاذ و زن کارآفرینان از یقهوث یافتدر در هابانک دنکریرپذ انعطاف 

 ...(؛ و جواهر و طال فروش، فاکتور ی،بانک ةحوال مانند) یقهوث یافتدر در یگزینجا

 یالت،تسه انواع و وام ی)اعطا زن کارآفرینان فعالیت بر تمرکز با زنان بانک تأسیس 

 ...(؛و آموزشی هایدوره برگزاری مالی، و ایمشاوره خدمات ةارائ

 و شروع در 1یتجار راه ةنقش یةته راستای در کارآفرین زنان به هابانک کمک 

 وکار؛کسب اندازی راه

  

                                                      
1. Business Plan 
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