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 بررسی نقش زنان در رشد و توسعه اقتصادی با تمرکز بر بخش کشاورزی

 2یرحمان اری، زان1یلیاسماع مایش
 

 
 چكیده

بر رشد اقتصادی مخصوصا در بخش کشاورزی تلقی  تأثیرگذاریکی از عوامل مهم  منزلهبهسرمایه انسانی در کنار سایر عوامل مهم تولید 
های جدیدی است که با واردکردن مسائل انسانی در توسعه، از و رشد اقتصادی، موضوع نظریه هوسعسی آثار تفاوت جنسیت بر تربرشود می

ی کشاورزی ایران و آزمون وجود رابطه . هدف از این پژوهش بررسی نقش زنان در رشد و توسعهاهمیت خاصی برخوردار شده است
تحلیلی است و -م این پژوهش در چارچوب استدالالت توصیفیوارون کوزنتس در این موضوع است. روش انجا Uی و مدل رشد رخطیغ

آمار و اطالعات مورد نیاز در این تحقیق از اطالعات مستند بانک جهانی، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی استفاده شده 
و سالمت زنان رابطه ی مثبت و  نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای نرخ مشارکت زنان، سطح آموزش زنان، شاخص بهداشت است.

مدت و بلندمدت نشان داد که با هم معنی داری با نرخ رشد و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی داشتند. همچنین بررسی الگوی کوتاه
مشارکت زنان شود که جهت افزایش در ادامه پیشنهاد می شود.درصد از عدم تعادل در دوره بعد تصحیح می 16مرتبط هستند و در هر دوره 

 در امور اقتصاد کشاورزی کشور تدابیری اتخاذ شود که زنان به سهولت در مسائل اقتصادی ورود پیدا کنند.
 

 رشد اقتصادی، مدل رشد کوزنتس، بخش کشاورزی.نقش زنان، های کلیدی: واژه
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 مقدمه

 توانیم یکل فیو در تعر شودیمحسوب م یاز اهداف مهم هر نظام اقتصاد یکیباال  یبه نرخ رشد اقتصاد یابیدست

رشد . دانست یزندگ یبرا شتریرفاه ب یسوبه ینظام اجتماع ایجامعه  کیمستمر  شرفتیرا پ یرشد و توسعه اقتصاد

 گریکدی. همه ابعاد رشد و توسعه بر ستین یو فرهنگ یاقتصاد ،یعلم ،یفن ،یمستقل از رشد توسعه اجتماع یاقتصاد

 یبر کس دیآن در امر تول رگذارییثأو ت یانسان روییوابسته هستند. امروزه نقش ن گریدکیاثر متقابل دارند و به 

 انیشود. در سالیشناخته م رشد اقتصادی عامل نیترعنوان مهممختلف بشری به جوامع نیو در ب ستین دهیپوش

نیروی کار با ) یانسان هیبه سرما ،کار ساده روییخود از ن حتاجیو ما لیدر ساخت وسا یانسان رویین گذشته نقش

و رشد اقتصادی،  هسی آثار تفاوت جنسیت بر توسعربر(. Asadzadeh et al., 2112)شده است لیدانش و مهارت( تبد

با . های جدیدی است که با واردکردن مسائل انسانی در توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار شده استموضوع نظریه

توسعه اقتصادی جامعه، منابع انسانی جامعه است و هر جامعه نیز متشکل از ترین عامل سرعت و به اینکه مهم توجه

مطالعات  دیتأکباشد، بنابراین تعیین نوع رابطه بین مشارکت اقتصادی و رشد اقتصادی مورد زنان و مردان فعال می

ت اقتصادی زنان و ی بین مشارکرخطیغبسیاری قرارگرفته است. برخی از این مطالعات بیانگر وجود نوعی از رابطه 

وارون، به منحنی  Uشکل  بهوارون است. ارتباط میان رشد اقتصادی و نرخ مشارکت زنان  Uرشد اقتصادی به صورت 

یابد اما ی، نرخ مشارکت زنان افزایش میرشد اقتصادهای اولیه معروف است. بدین ترتیب که در سال 1کوزنتس

 ,Pajoian & moradhaselیابد)از رشد، نرخ مشارکت کاهش میو پس از رسیدن به سطح معینی  زمان مروربه

2112 .) 

در  گذاریهیسرما رایز کرد، یبا ارزش تلق گذاریهیسرما کیعنوان به توانیرا م یانسان روییدر ن ذاریگیهسرما

باعث  یهای انسانترشد مهار جهیدرنت ،دکنیمفراهم  ها را در انسانو مهارت هاییتوانا جادیا نهیزم ،یانسان رویین

است که از ابتدا  یادهیشتغال زنان پدد. اورآیاقتصادی فراهم م رشد را برای نهید و زموشمی دیارتقای توابع تول

 یهاتیفعال گونهنیا یاقتصاد دگاهیاست. از د قرار گرفته موردتوجه یبشر و بخصوص بعد از انقالب صنعت یزندگ

 یرا برا یادیز یو معنو یکه در بلندمدت هم در اقتصاد تأثیرگذار است و ارزش مادمدت بلتنها در کوتاهارزشمند نه

 (. Mahdavi Chabak et al., 2112د)جامعه به دنبال دار

در بخش کشاورزی و آزمون کشور  یمشارکت زنان در رشد اقتصاد ینقش اقتصادهدف اصلی از این پژوهش، بررسی 

 ن کوزنتس در این موضوع است.وارو Uی و مدل رشد رخطیغوجود رابطه 

، سرمایه انسانی در کنار سایر عوامل تولید به منزلۀ یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد 1691در اوایل دهه 

شد. امروزه نقش نیروی انسانی و تأثیرگذاری آن در امر تولید بر کسی پوشیده نیست. فرآیند اقتصادی تلقی می

انی، به مثابۀ یکی از عوامل اصلی آن، نیازمند بازنگری در نقش نیروی انسانی پیچیدۀ توسعه و نقش منابع انس

                                           
1 Kuznets 
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خصوص نقش زنان است. یکی از پارامترهای مؤثر بر عملکرد نیروی انسانی نقش بهداشت و سالمت فردی و به

وزش و آموزش در ارتقای سطح اقتصادی یک کشور است. امروزه مشارکت اقتصادی زنان و همچنین ارتقاء سطح آم

  (.Aliqli, 2112باشد)های رشد اقتصادی کشورها میترین مؤلفهشاخص سالمت زنان از مهم

  Hassan and Cooray(4119)  اثر رشد آموزش زنان و مردان را در برخی کشورهای آسیایی بررسی نموده و نشان

ای این دسته از کشورها شود. در مطالعهتواند منجر به رشد اقتصادی بیشتر گذاری در آموزش زنان میاند سرمایهداده

گذاری در آموزش عالی را در کشور روسیه بررسی نموده و نشان دادند نتایج سرمایه Ankudinov et al(4119)دیگر 

به بررسی  Al-Imran and Al-Imran(4119) . گذاری درجهت رشد اقتصادی خواهد بودحاصل از این نوع سرمایه

عم از شاخص آموزش، شاخص بهداشت، شاخص باروری و شاخص اشتغال زنان بر رشد های زنان اتأثیر شاخص

 Razmi and پرداختند.  2111-2112اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در فاصله زمانی 

hajabi(4117) قا، به بررسی اثر آموزش عالی زنان بر نرخ رشد درآمد سرانه درکشورهای عضو اوپک و شمال آفری

پرداختند؛ نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن استه که آموزش عالی زنان بر رشد 1661-2111های برای سال

در تحقیقی به بررسی رابطه بین نرخ مشارکت زنان   )4117Kaur and Lechman(اقتصادی اثر مثبتی داشته است. 

با استفاده از روش پانل دیتا پرداختند. نتایج  1661-2112کشور منتخب طی دوره زمانی  192بر رشد اقتصادی در 

شکل بودن رابطه بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی در کشورهایی  Uاین تحقیق نشان داد که 

رابطه بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی در  Verme(2112)با درآمد باال و متوسط صادق است. 

کشور طی دوره زمانی  122های اورمیانه و شمال آفریقا را مورد بررسی قرار داد،  در این تحقیق از دادهکشورهای خ

استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا یک رابطه غیرخطی و  2112-1661

U ره مورد مطالعه وجود دارد.شکل بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی طی دو 

 Asadzadeh et al(2116)  در پژوهشی به بررسی اثر نرخ مشارکت و تحصیالت زنان بر تولید ناخالص داخلی بر رشد

های نرخ ارز و از پرداختند؛ بدین منظور از روش گارچ برای استخراج تکانه 2111-2112ایران طی دوره زمانی 

(، برای برآورد مدل بهینه استفاده شده FAتاب )( و الگوریتم کرم شبGSAوجوی گرانشی )های جستالگوریتم

کشور عضو اتحادیه اروپا طی  22به بررسی رابطه بین مشارکت نیروی کار زنان در  Altuzarra et al(2116)است. 

ت و پویا و اثرات ثاب OLSهای استاتیک پرداختند. روش مورد استفاده شامل تخمین مدل1661-2116دوره زمانی 

وارون شکل بین نرخ مشارکت نیروی کار  Uاست. نتایج برای همه کشورها سازگار است که حاکی از وجود رابطه 

زنان و توسعه اقتصادی است. یکی از پارامترهای مؤثر بر عملکرد نیروی انسانی نقش بهداشت و سالمت فردی و 

شود که لعات مطرح شده در این فصل استدالل میآموزش در ارتقای سطح اقتصادی یک کشور است. بر اساس مطا

های رشد ترین مؤلفهامروزه مشارکت اقتصادی زنان و همچنین ارتقاء سطح آموزش و شاخص سالمت زنان از مهم

 باشد. اقتصادی کشورها می
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 روش تحقیق
پیشینه پژوهش از  تحلیلی است، بدین معنی که مبانی نظری و-انجام این پژوهش در چارچوب استدالالت توصیفی

ها در قالب ها در قالب توصیفی و گردآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیهای، مقاالت و سایتراه مطالعات کتابخانه

( برای 1ARDLهای گسترده )تحلیلی است. در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی، الگوی خود توضیحی با وقفه

شود. این روش های مورد مطالعه استفاده میو بلند مدت بین متغیر ها و بررسی روابط کوتاه مدتتخمین مدل

گیرد. مهمترین های مشابه داشته و لذا به طور گسترده مورد استفاده قرار میمزایای زیادی نسبت به سایر روش

ها است. نظر از مانا یا نامانا بودن آنها صرف، قابلیت استفاده از آن برای روابط بین متغیرARDLمزیت روش 

مدت وجود دارد، سرعت تعدیل مدت و کوتاهی روابط پویا بلندهمچنین در این روش عالوه بر اینکه امکان محاسبه

 مدت در هر دوره، برای رسیدن به تعادل بلند مدت نیز قابل محاسبه است. عدم تعادل کوتاه

در رشد اقتصادی ایران تحلیل شد لذا  فرم مبانی تئوریکی و نظری موضوع و رابطه بین مشارکت زنان و نقش آنان 

 شود:الگو به صورت زیر بیان می

                                                                

 GTRGDPPSBSDNMfEG ,,,,  1 

                 

زنان بخش کشاورزی )از طریق نسبت ، نرخ مشارکت NM، نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی، EGبه طوری که 

، سطح آموزش )که بر اساس شاخص SDجمعیت شاغل زنان به جمعیت فعال زنان در سن کار بدست آمده است(، 

-، شاخص بهداشت و سالمت زنان )بر اساس معیار سالSBهای تحصیل زنان شاغل بدست آمده است(، متوسط سال

های انتقالی دولت پرداخت GTR، درآمد سرانه و GDPPآمده است(،  های امید به زندگی و متوسط عمر زنان بدست

آمار و  باشد.های مورد نیاز به صورت سری زمانی میبوده و آمار 1661-2112دوره زمانی مورد مطالعه  است.

المی اطالعات مورد نیاز در این تحقیق از اطالعات مستند بانک جهانی، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اس

 استفاده شده است.

صورت های توزیعی بهیک مدل الگوی خودرگرسیونی با وقفه qKqqpARDL ,...,, طور شود. بهنشان داده می 211

 صورت ذیل خواهد بود:به ARDLمتغیر توضیحی باشد، مدل  tXمتغیر وابسته و ، tYمشخص اگر 

                                                                                              

 2     ttii

k

i it UXqLBYPL    ,10 ,,  

 

 طوری که در آن:  دهد، بهها را نشان میاین معادله رابطه پویای بین متغیر
                                                                             

                                           
1 Auto Regressive Distributed lag Method 
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  p

pi LLLqL   2211,   3                                                                  

  

                         q

iqiiii LLqL   ..., 10 
1α  ،مقدار ثابتL  ،عملگر وقفهP کار رفته برای متغیر وابستههای بهتعداد وقفه(tY)  وq های مورد تعداد وقفه

های مستقل استفاده برای متغیر itX .است 

های که در بلند مدت ارزش جاری وقفه، با عملیات جبری ساده در معادله باال و توجه به آنARDLرابطه بلند مدت 

 آید:های وابسته و توضیحی با هم برابر هستند، به صورت زیر به دست میهر یک از متغیر
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 در این معادله:

 

 

آماره این آزمون از  گیرد.انجام میF ها، آزمون، به منظور بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرARDLدر روش 

 آید:معادله زیر بدست می
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های متغیر تعداد وقفه pهای توضیحی، تعداد متغیر nوقفه متغیر وابسته،  jام، mمتغیر توضیحی  ، وقفهiکه در آن 

 های مستقل است.تعداد وقفه متغیر qوابسته و 

 نتایج و بحث
هایی است که از عدم کاذب بودن ترین بخش که در حال حاضر وجود دارد، بررسی روشاقتصاد سنجی مهم در

ها های زمانی متغیرها یا به عبارتی تصادفی بودن سریرگرسیون برآوردی اطمینان حاصل کند. عمدتا نامانایی متغیر

های متفاوتی مورد شود. عدم کاذب بودن رگرسیون برآوردی را به روشمنجر به کاذب شدن رگرسیون برآوردی می

فولر تعمیم یافته استفاده شده  -ها از آزمون دیکیدهند. در این پژوهش برای آزمون مانایی متغیربررسی قرار می

از متغیرها دست آمده های بحرانی بهفولر تعمیم یافته توضیح حدی و کمیت-است. براساس آزمون ریشه واحد دیکی

 باشد.قابل استناد می
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 ( ADFها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته)( نتایج بررسی مانایی متغیر1جدول )
 مانایی فولر -مقادیر بحرانی دیکی  فولر تعمیم یافته -آماره دیکی فرآیند آزمون متغیر

 درصد 11 درصد 5 درصد 1
EG مانا -22/2 -22/2 -22/2 -26/2 سطح 

 مانا -22/2 -26/2 -22/2 -12/2 یک تفاضل
GDPP مانا -22/2 -22/2 -22/2 -12/2 سطح 

 مانا -22/2 -26/2 -22/2 -12/2 یک تفاضل
NM نامانا -22/2 -22/2 -22/2 -22/1 سطح 

 مانا -92/2 -62/2 -96/2 -22/2 یک تفاضل
SD مانا -22/2 -22/2 -22/2 -22/2 سطح 

 مانا -22/2 -26/2 -22/2 -12/2 یک تفاضل
SB مانا -22/2 -22/2 -22/2 -22/2 سطح 

 مانا -22/2 -26/2 -22/2 -26/2 یک تفاضل
GTR مانا -22/2 -22/2 -22/2 -12/2 سطح 

 مانا -22/2 -26/2 -22/2 -21/2 یک تفاضل

 : یافته های تحقیقمأخذ

 
دهد. از بین متغیرهای باال تنها ک بار تفاضل گیری نشان میجدول باال مانایی و نا مانایی متغیرها را در سطح و ی

متغیر نرخ مشارکت زنان در بخش کشاورزی در سطح معنی دار نشده که با یک بار تفاضل گیری از آن این متغیر نیز 

 مانا شد.

کوئین بدست  های بهینه مدل با یکی از معیارهای آکائیک، شوارتز بیزین و حنانقبل از تخمین مدل، تعداد وقفه

های همبستگی، نتایج آزمون است. ARDL(2،1،1،1،1،2)آید که مدل بهینه با استفاده از معیار آکائیک، می

 تصریح مدل، نرمال بودن جمالت پسماند و واریانس ناهمسانی در جدول زیر آورده شده است.
 

 
 های تشخیص فروض کالسیک( نتیجه آزمون2جدول)

 احتمال ارهنوع آم آماره  نوع آزمون

 F 12/1 22/2 همبستگی سریالی

 F 21/1 29/1 شکل تبعی صحیح

 CHSQ 22/1 29/1 هانرمال بودن توزیع پسماند
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 F 69/1 22/1 واریانس ناهمسانی

 : یافته های تحقیقمأخذ

 
مدل،  کند که هیچ گونه مشکل خودهمبستگی، تصریحدر جدول بیان می Fدهد که نتایج آماره جدول باال نشان می

 نرمال بودن جمالت پسماند و واریانس ناهمسانی در مدل وجود ندارد.

است. در آزمون باند، از  شده استفاده ARDLباند  آزمون از بلندمدت همگرایی رابطه بررسی برای در این پژوهش

است، فرضیه  بحرانی در سطح خطاهای مختلف بیشتر Fبدست آمده در این آزمون از مقدار  Fآنجا که مقدار آماره 

شود در نتیجه بین متغیرهای پژوهش رابطه بلندمدت وجود دارد یا صفر بر مبنای عدم وجود رابطه بلند مدت رد می

 به عبارت دیگر در بلندمدت متغیرهای پژوهش همگرا خواهند شد.

 
 ARDL( نتایج آزمون باند 3جدول )

 بحرانی باند مقادیر Fآماره  نوع آزمون

 I(1) I(1) سطح اطمینان 22/6222 آزمون باند

 2 12/2 درصد 11

 22/2 26/2 درصد 2

 22/2 2/2 درصد 2/2

 12/2 19/2 درصد 1

 : یافته های تحقیقمأخذ

 

روش خود رگرسیونی با توسط  بلندمدتاین رابطه  بین متغیرهای الگو، پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت

 شده است. صورت زیر تخمین زده مشخصی به هایبا وقفه( ARDLهای توزیعی)وقفه

 
 (:  نتایج رابطه بلندمدت4جدول )

 )بدون لگاریتم(( EG)متغیر وابسته: نرخ رشد اقتصادی 

 احتمال Tآماره  ضریب برآوردی متغیرها

 122/1 21/2 12/1 )بدون لگاریتم( (NM)نرخ مشارکت زنان 

 111/1 29/2 22/1 )لگاریتمی( (SD)سطح آموزش زنان 

( SBشاخص بهداشت و سالمت زنان )

 )لگاریتمی(

21/1 96/22 111/1 

 269/1 22/1 21/1 ( )لگاریتمی(GDPPدرآمد سرانه )
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 (GTRهای انتقالی دولت )ها و پرداختهزینه

 )لگاریتمی(

11/1 29/12 111/1 

 112/1 92/2 1112/1 عرض از مبدا

 : یافته های تحقیقمأخذ

 

های ها و پرداختشارکت زنان، سطح آموزش زنان، شاخص بهداشت و سالمت زنان و هزینهضریب متغیرهای نرخ م

درصد مثبت و معنادار هستند ولی برای متغیر درآمد سرانه فرضیه صفر پذیرفته  62انتقالی دولت در سطح اطمینان 

است  12/1زنان برابر با شده و ضریب متغیر درآمد سرانه مثبت بوده ولی معنادار نشده است. ضریب نرخ مشارکت 

دهد نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران دارد و با یک واحد افزایش در نرخ مشارکت زنان، نرخ که نشان می

سطح آموزش زنان با یک درصد افزایش در سطح آموزش زنان،  یابد.واحد افزایش می 12/1رشد اقتصادی به میزان 

یابد. شاخص بهداشت و سالمت زنان یکی دیگر از متغیرهای احد افزایش میو 1122/1نرخ رشد اقتصادی به میزان 

اثرگذار بر روی نرخ رشد اقتصادی است که با یک درصد افزایش در شاخص بهداشت و سالمت زنان، نرخ رشد 

لندمدت های انتقالی دولت هم در بها و پرداختیابد. هزینهواحد افزایش می 1121/1اقتصادی در بلندمت به میزان 

های انتقالی ها و پرداختداری بر نرخ رشد اقتصادی داشته است که با یک درصد افزایش در هزینهاثر مثبت و معنی

های انتقالی ها و پرداختیابد که میزان اثرگذاری هزینهواحد  افزایش می 1111/1دولت، نرخ رشد اقتصادی به اندازه 

زنان، شاخص بهداشت و سالمت زنان و نرخ مشارکت زنان کمتر است. دولت در مقایسه با متغیرهای سطح آموزش 

 است. 1112/1دار شده که مقدار آن برابر عرض از مبدا هم معنی

تصــحیح خطا  ای از متغیرهای اقتصـــادی, مبنای آماری اســـتفاده از الگویوجود همجمعی بین مجموعه

(ECM)  تعادلی بلندمدت آنها ارتباط  مدت متغیرها را به مقادیرـانات کوتاهســازد. این الگوها که نوسـرا فراهم می

 پسماند ایستا از یک رابطه بلندمدت, به که شــامل جمالت ئی هستندهای تعدیل جزدهند, درواقع نوعی از مدلمی

شــدن به  مدت و ســرعت نزدیکمؤثر در کوتاه عنوان متغیر مستقل هستند. با استفاده از این الگوها نیروهای

 شــود.گیری میمقادیر تعادلی بلندمدت اندازه

 
 (:  نتایج الگوی تصحیح خطا5جدول )

 بدون لگاریتم(( )dEG) متغیر وابسته: نرخ رشد اقتصادی

 احتمال Tآماره  ضریب برآوردی متغیرها

 221/1 91/1 12/1 )بدون لگاریتم( (deg(-1)وقفه نرخ رشد اقتصادی )

 122/1 21/12 12/1 )بدون لگاریتم( (dNM)نرخ مشارکت زنان 

 119/1 22/2 21/1 )لگاریتمی(( dSDسطح آموزش زنان )

 226/1 19/1 12/1 )لگاریتمی( (dSD(-1)وقفه سطح آموزش زنان )

 111/1 22/2 12/1 )لگاریتمی(( dSB)شاخص بهداشت و سالمت زنان 
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 122/1 26/1 22/1 )لگاریتمی( (dGDPP)درآمد سرانه 

 111/1 22/2 11/1 )لگاریتمی(( dGTR)های انتقالی دولت ها و پرداختنههزی

 111/1 -22/12 -91/1 ضریب تصحیح خطا

 : یافته های تحقیقمأخذ

 

های ها و پرداختضرایب متغیرهای نرخ مشارکت زنان، سطح آموزش زنان، شاخص بهداشت و سالمت زنان و هزینه

درصد مثبت و معنادار هستند زیرا فرضیه صفر که عدم  62سطح اطمینان  مدت درانتقالی دولت در رابطه کوتاه

درصد رد شده است ولی برای متغیر درآمد سرانه، وقفه نرخ رشد  62دهد در سطح اطمینان معناداری را نشان می

قتصادی اقتصادی و وقفه سطح آموزش زنان فرضیه صفر پذیرفته شده و ضرایب متغیر درآمد سرانه، وقفه نرخ رشد ا

است که از  -91/1و وقفه سطح آموزش زنان مثبت بوده ولی معنادار نشده است. ضریب تصحیح خطا در این الگو 

 دار شده است.لحاظ آماری معنی

 گیری و پیشنهادهانتیجه
این پژوهش با هدف بررسی نقش مشارکت اقتصادی زنان بر روی رشد اقتصادی کشور انجام شده است و جهت انجام 

تحلیلی -ابتدا مطالعات زیادی در راستای این هدف صورت گرفت و این پژوهش در چارچوب استدالالت توصیفیآن 

ها در قالب ای، مقاالت و سایتتهیه شده است بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه

ب تحلیلی توصیف شده است. نتایج برآورد مدل نشان ها در قالتوصیفی و گردآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیه

ها داد؛ متغیرهای نرخ مشارکت زنان در بخش کشاورزی، سطح آموزش زنان، شاخص بهداشت و سالمت زنان و هزینه

درصد مثبت و معنادار هستند ولی برای متغیر درآمد سرانه  62های انتقالی دولت در سطح اطمینان و پرداخت

ته شد و ضریب متغیر درآمد سرانه مثبت بوده ولی معنادار نشد. نتایج الگوی تصحیح خطا بیان فرضیه صفر پذیرف

ها و کرد که ضرایب متغیرهای نرخ مشارکت زنان، سطح آموزش زنان، شاخص بهداشت و سالمت زنان و هزینه

ار هستند بنابراین الگوی درصد مثبت و معناد 62مدت در سطح اطمینان های انتقالی دولت در رابطه کوتاهپرداخت

 شود.درصد از عدم تعادل در دوره بعد تصحیح می 91مدت و بلندمدت با هم مرتبط هستند و در هر دوره کوتاه
شود که جهت افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی کشور تدابیری اتخاذ شود که زنان به سهولت در پیشنهاد می

دزا قدم بردارند و پیشرفت کنند. همچنین توجه به تحصیالت و آموزش زنان مسائل اقتصادی، مشاغل و کارهای درآم

 شود.هم در امر خود اشتغالی زنان مؤثر است و هم منجر به توسعه و رشد اقتصادی می
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