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  چکیده

با توجـه  . شود تأمین میبخش مالی  است که آن نیز توسطگذاري  نیازمند توسعه کارآفرینی و سرمایهاشتغال 

هـایی کـه بتوانـد بـا منـابع کوچـک        ه، شـناخت حـوزه  زایی در اقتصـادهاي در حـال توسـع    به اهمیت اشتغال

هـاي اشـتغال    اندوز بودن، از بـارزترین ویژگـی   کاربر و سرمایه. یابد زایی پایدار ایجاد کند، اهمیت می اشتغال

هاي بـاالیی   به همین دلیل حوزه فرهنگ و هنر داراي پتانسیل. در حوزه فرهنگ و به ویژه صنایع دستی است

هــاي اخیــر موجــب شــده تــا ایــن حــوزه در رأس توجــه   ســت و رشــد آن طــی دهــهزایــی ا جهــت اشــتغال

بر همین اساس، پژوهش حاضر ارتباط تأمین مالی بیرونی و کارآفرینی زنان را بـا  . گذاران قرار گیرد سیاست

هـاي تـابلویی ارزیـابی     زایی در حوزه فرهنـگ و هنـر در دو سـطح کشـوري و اسـتانی بـه روش داده       اشتغال

مورد تسهیالت اعطایی بانک ملی ایران بـه حـوزه صـنایع دسـتی در      6575دین منظور از اطالعات ب. کند می

زایـی در حـوزه    دهـد کـه اشـتغال    نتایج نشـان مـی  . استان کشور استفاده شد 28در  1393تا  1384بازه زمانی 

ه برآوردهـا نشـان   البتـ . این بخش بـوده اسـت  تأمین مالی بیرونی دار تحت تأثیر  فرهنگ به طور مثبت و معنی

 کـه  اشتغال در حوزه فرهنگ نشده است شیموجب افزا يا منطقه يو رشد اقتصاد ها يگذار هیسرما دهد یم

نتایج مربوط به جنسیت نیز گویاي آن است که با وجـود  . است يبر هیتورش سرما آن لیاز دال یکیاحتماالً 

یسه با مردان، تأثیر مثبتی بر اشـتغال فرهنگـی در   کمتر بودن سرانه تسهیالت اعطایی به زنان کارآفرین در مقا

   .اند ها داشته برخی از استان

  . تأمین مالی بیرونی، اشتغال، اقتصاد فرهنگ و هنر :کلیدي گانواژ
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 همقدم -1

شـود،   اثرات آن تنها به بـازار کـار محـدود نمـی    اشتغال یکی از متغیرهاي کالن اقتصادي است که 

ایجـاد و   نیازمنـد  افـزایش اشـتغال  . داردارتبـاط   سطح زندگی در یک کشورطور مستقیم با  به بلکه

 گـذاري وابسـته بـه ماهیـت     گذاري اسـت، امـا سـرمایه    هاي اقتصادي از طریق سرمایه توسعه فعالیت

. بر یا کاربر بودن فعالیت اقتصادي، پیامدهاي متفاوتی براي بازار کار به همراه خواهد داشت سرمایه

فضـاي   -از جملـه حـوزه فرهنـگ و هنـر    - هاي مختلـف  حوزهزایی  قدرت اشتغالشناخت بنابراین، 

توسـعه فـراهم سـاخته واز هـدر رفـت منـابع         گذاري و انتخـاب اسـتراتژي   تري براي سیاست روشن

  . کند لوگیري میج

مطرح شدن مقوله فرهنگ بـه عنـوان پتانسـیلی بـراي رشـد و توسـعه اقتصـادي بـه نشسـت جهـانی           

در پی این نشست، مطالعـات وسـیعی از سـوي    . گردد بر می) 1982(هاي فرهنگی مکزیک  سیاست

ناخت حوزه فرهنگ و توسعه آن با هـدف رشـد اقتصـادي و ارتقـاء     المللی در راستاي ش مجامع بین

دهـه جهـانی توسـعه    تـوان بـه    کیفیت زندگی در کشورهاي در حال توسعه صورت گرفت که مـی 

ــی  ــعه    ،)1988-1997(فرهنگ ــگ و توس ــانی در فرهن ــرانس جه ــزارش کنف ــرانس  ،)1995(گ کنف

اعالمیه جهانی یونسکو در زمینه تنوع فرهنگی  ،)1998(هاي فرهنگی براي توسعه  دولتی سیاست بین

هـا   کنوانسیون حفاظت و ارتقاء فرهنگو  ،)2003(فاظت از میراث فرهنگی کنوانسیون ح ،)2001(

بـومی کـه    فرهنگـی  صـنعت  یـک  به عنوان 1صنایع دستیمطالعات،  این پایه بر. اشاره کرد )2005(

همچنین، مشخص شد که تأمین مالی یکی ). 2010 ،2جنا(معرفی شد باالیی دارد، زایی  اشتغالتوان 

  ).2007یونسکو، (روي این صنعت است  ترین موانع پیش از مهم

صنایع دستی رتبه اول از نظر تنوع محصول و رتبه سوم از نظر حجم تولیـدات را بـه خـود    در ایران 

؛ 5 :1376صـباغ کرمـانی و دائـی،    (اسـت   آن مؤیـد مزیـت نسـبی   که مطالعات نیـز  اختصاص داده 

؛ 131-162 :1385را و رستمیان، ؛ مهرآ57-78 :1386ران، دیگ؛ نجارزاده و 44-45 :1383رستمی، 

  ).255-283 :1389نسب و دیگران،  یحسین

                                                 
ار دستی و شود که به کمک دست، ابز گفته می) گران صنعت(به دست افزارمندانی به محصوالت تولید شده . 1

اي که سهم فعالیت دستی تولیدکننده به عنوان جزء مهمی از محصول نهایی تولید  گونه د، بهمکانیکی تولید شده باش

شناختی  زیبایی  ه ویژگیمتمایزکننده این محصوالت به کاربردي بودن به همراشده در آن باقی بماند که از مشخصات 

  ).1997یونسکو، (باشد  و تزئینی با نمادها، مفاهیم مذهبی و اجتماعی می
2. Jena (2010) 
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است کـه از موانـع    2»بیرونی مالی تأمین«و یا  1»درونی مالی تأمین« ایجاد اشتغال نیازمند دسترسی به

). 2007یونسـکو،  (گـذاري اسـت    هـاي سـرمایه   هاي صنایع دستی براي اجـراي پـروژه   جدي انجمن

 هاي تولید و فروش را از منابع داخلی فروشان این حوزه معموالً عمده هزینه کنندگان و خرده عرضه

هاي مازادي  المللی هزینه معامالت باالخص در تجارت بین نحوه با توجه به تأخیر کنند که تأمین می

گـزارش آژانـس   (شـود   مـی  تحمیـل  بر تولیدکنندگان، فروشندگان و صادرکنندگان صنایع دسـتی 

رسـد کـه بهبـود دسترسـی بـه       بنابراین، به نظر می). 21-22: 2006، 3ایاالت متحده المللی توسعه بین

اعتبارات بیرونی براي تولیدکنندگانِ صنایع فرهنگی موجب توسعه ایـن کسـب و کارهـاي عمـدتاً     

  .اي در اشتغال را به همراه خواهد داشت کاربر شده و در نتیجه، افزایش قابل مالحظه

 تحقق مالی هاي واسطه طریق از که است بیرونی مالی تأمین دارد، قرار نظر مد جستار این در چه آن

 انداز پس تخصیص براي را هایی مالی،کانال هاي دارایی و ها بدهی بادلهبا م مالی هاي واسطه. یابد می

 کـه سیسـتم مـالی ایـران     جـا  در عین حال، از آن ).1988 ،4گارت( کنند می فراهم گذاري سرمایه به

زایی در حـوزه فرهنـگ زیرشـاخه     اثر اعتبارات بیرونی بر اشتغالحور است، پژوهش حاضر م  بانک

  .کند هاي بانک ملی ایران بررسی می صنایع دستی را با استفاده از داده

آن اسـت  ) که در بخش سوم تبیـین خواهـد شـد   (نوآوري پژوهش حاضر نسبت به ادبیات موضوع 

) 2تمرکز دارد؛ ) صنایع دستی(اشتغال در یک بخش خاص  به جاي تحلیل کالنِ اشتغال، بر) 1: که

به جـاي پـرداختن بـه یـک     ) 3کند؛  استفاده می 6محور ، از آمارهاي عامل5به جاي آمارهاي جمعی

بخش کاربر سنتی، بخش فرهنگ را به عنوان مورد مطالعه خود انتخاب کرده است کـه عـالوه بـر    

یافتـه   ، یـک بخـش پیشـرو در اقتصـادهاي توسـعه     »7دانتقـال سـاختاري تولیـ   «کاربر بودن، به لحاظ 

هـاي کشـور و نیـز بـه تفکیـک       نتایج خود را به تفکیک اسـتان ) 4؛ و در نهایت، 8شود محسوب می

  .دهد جنسیت ارائه می

در بخش سوم، . شود در بخش دوم، مبانی نظري پژوهش ارائه می. بخش است پنجادامه مقاله شامل 

. شود در بخش چهارم، متغیرهاي پژوهش و الگوي مربوطه تشریح می. شود پیشینه پژوهش مرور می

                                                 
1. Internal Financing 
2. External Financing 
3. USAID: United States Agency International Development (2006) 
4. Gart (1988) 
5. Aggregate Statistics 
6. Agent-based Statistics 
7. Structural Transformation 

 )1395(زهراب . ك. براي مطالعه بیشتر در مورد جایگاه بخش فرهنگ در انتقال ساختاري تولید، ر. 8
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گیـري و   هاي توصـیفی و اسـتنباطی اختصـاص دارد و سـرانجام، نتیجـه      بخش پنجم، به تحلیل یافته

   .پیشنهادهاي سیاستی در بخش ششم آمده است

  

  مبانی نظري -2

  ، تأمین مالی و توسعه مالیاشتغال -2-1

 تخصیص منابع به طور مستقیم و غیرچرا که با  زارهاي مهم توسعه هستندبازارهاي مالی یکی از اب

گري  اقتصاددانان کالسیک در مورد واسطه. باشند میمستقیم در ایجاد و یا تخریب مشاغل اثرگذار 

اهمیت بر  )1912( 2شومپیتر، آنبه دنبال  و) 1873( 1بجِتکه  مالی غفلت کرده بودند تا این

این  )1973( 4و شاو) 1973( 3کینون مکسپس . ندري و رشد تأکید نمودخدمات مالی در نوآو

 5کاپورتجربی که مطالعات  گسترش دادند آزادسازي مالیتوصیه به  مسئله را در چارچوب

گذاري و آزادسازي  رابطه سرمایه با تأیید) 1992( 7بورکت و وگل و ،)1980( 6سونی، مت)1976(

  .بر آن صحه گذاشت 8مالی

روي  تقدم بخش مالی یا واقعی دو فرضیه دنبالهبا تمرکز بر ) 1966( 9پاتریکیگر، از طرف د

معتقد بود که رشد اقتصادي،  )1952( 12رابینسون. کند را مطرح می 11و رهبري عرضه 10تقاضا

 فرضیه رهبريحمایت از  با) 1997( 13لویندر مقابل،  .دهد میتقاضا براي خدمات مالی را افزایش 

 14دورنبوش و رینوسو .ستدان کننده رشد اقتصادي می مات مالی را تسهیلعرضه، توسعه خد

به اثرات توسعه مالی مشکوك بودند و آن نیز  )1983( 16و تیلور) 1983( 15ویجینبرگون ، )1989(

                                                 
1. Bagehot (1873) 
2. Schumpeter (1912) 
3. McKinnon (1973) 
4. Shaw (1973) 
5. Kapur (1976) 
6. Mathieson (1980) 
7. Burkett & Vogel (1992) 

هاي توسعه مالی است و براي ایجاد توسعه مالی متوازن، باید  لباید دقت شود که آزادسازي مالی تنها یکی از کانا. 8

ابوترابی و دیگران، . ك. ر(نیز بهبود یابند ) تعمیق مالی، مدیریت ریسک و نوآوري مالی(سه کانال دیگر توسعه مالی 

1393: 85.( 
9. Patrick (1966) 
10. Demand-Following 
11. Supply-Leading  
12. Robinson (1952) 
13. Levine (1997) 
14. Dornbusch & Reynoso (1989) 
15. Van Wignbergen (1983) 
16. Taylor (1983) 
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گذاري توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادي به هر حال، تأثیر. دانستند را مانع رشد و توسعه می

  . ار گرفته استبارها مورد تأیید قر

. جدید است گذاري سرمایهبا هاي اقتصادي  زایی، نیازمند ایجاد و توسعه فعالیت اشتغال

هاي اقتصادي به دو شیوه تأمین مالی بیرونی و تأمین مالی درونی صورت  گذاري در فعالیت سرمایه

دد، اما در تأمین گر اران شرکت استفاده مید سهامدر تأمین مالی درونی، از منابع مالی  .گیرد می

  . شود مالی تأمین می ازارمالی بیرونی، سرمایه مورد نیاز از ب

کردها و در  هزینه، چرا که شود مین زایی اشتغال و تأمین مالی الزاماً موجب گذاري سرمایه البته

 تأمین مالیاز یک طرف . دسترس بودن تأمین مالی بیرونی اثرات مبهمی بر اشتغال دارد

جایگزینی سرمایه به جاي  با از طرف دیگر ، وگذاري است هاي سرمایه محدودیتکننده  تسهیل

، 1گارمایز(دهد  میکاهش را اشتغال ، بر هاي سرمایه  گذاري در تکنولوژي سرمایه و نیروي کار

  ).343-354 :2014، 3فر بوستانی؛ 665-679 :2001، 2اوغلو ؛ عاصم577-543 :2008

هاي جمعیتی  گذاري بدون توجه به ویژگی کند که سرمایه می بیان) 1382( هایامیبه عالوه، 

فزایش فقر و کمتر، ا اشتغال، رشد اقتصاديموجب کاهش  بري تورش سرمایهتواند با ایجاد  می

تأمین مالی درونی در رشد کنند،  بیان می) 2007( 4اسالم و مزومداریا چنان چه  بیشتر شود؛نابرابري 

  . داردمنفی  تأثیرحتی در برخی موارد  و اثرگذار نیست رشد اقتصادي چندان

تر، سهم تأمین  یافته بخش مالی توسعه با اقتصادهاياند که  ها نشان داده به هر حال اغلب پژوهش

تجربه  باالتري را اقتصادي و اشتغال رشدمتعاقباً به سه دلیل زیر مالی بیرونی بیشتري داشته و 

توانمندتر شده و بدین ترتیب تعداد   اقتصادي فعالیتاندازي  براي راه ارآفرینانک )1: کنند می

، هاي تأمین مالی بیرونی هزینهبا کاهش ) 2 یابد؛ می افزایشاشتغال کارآفرینان بالفعل و 

کار نیروي کار، تقاضا براي -با مکمل بودن سرمایهیابد و در نتیجه  می افزایش گذاري سرمایه

یابد  نیروي کار کاهش میاستخدام  براي ها تشرکهاي مالی  محدودیت )3 یابد؛ میافزایش 

   ).343-354 :2014فر،  بوستانی(

تواند  اي نمی ، توسعه بازارهاي مالی در هر حوزهبري مشاغل با توجه به ویژگی کاربري و یا سرمایه

اشتغال را در  اي که و جهت دستیابی به اهداف توسعه زایی مؤثر و کارآمد باشد براي هدف اشتغال

                                                 
1. Garmaise (2008) 
2. Acemoghlu (2001) 
3. Boustanifar (2014) 
4. Islam & Mozumdar (2007) 
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 .اندوز تمرکز شود هاي کاربر و سرمایه د؛ الزم است بر روي تأمین مالی فعالیتده قرار می اولویت

از طریق جایگزینی (، اثر منفی توسعه مالی بر اشتغال استکاربر که ماهیتاً  اینصنایع دستی به دلیل 

   .احتمال وقوع کمتري دارددر آن  )سرمایه به جاي نیروي کار

  

 لتغااقتصاد فرهنگ و اش -2-2

اقتصاددانان فرهنگ، . وجود داردهاي فرهنگ  شاخه بندي زیر تقسیم موردهاي متفاوتی در  دیدگاه

هنرمندان خود، . هنرمندان و کارکنان فرهنگ: دهند فعاالن حوزه فرهنگ را در دو دسته قرار می

ان گویسندسان، نینامه نو هنرمندان تجسمی، نمایش. هنرمندان اجرا هستند شامل هنرمندان خالق و

نوازندگان،  .شوند سازان از هنرمندان خالق محسوب می ادبی، طراحان حرکات موزون و آهنگ

. گردانان و نظایر آن از هنرمندان اجرا هستند خوانندگان، اجراکنندگان حرکات موزون و عروسک

هاي خالقانه  ها با ایده شوند که چون تولیدات آن عالوه بر این، دسته سومی براي هنرمندان قائل می

شود، با کمی مسامحه، در حوزه مطالعاتی بازار کار  همراه است و شامل قانون کپی رایت می

-319 :2010، 1ثتو(شود  گران یاد می ها با عنوان صنعت شوند که از آن هنرمندان قرار داده می

293.( 

گی، کاالها و خدمات فرهن. است 2صنایع فرهنگی مدل دوایر متحدالمرکزدیدگاه دوم 

 این درهاي بسیاري دارند، اما  یکدیگر تفاوت هاي خود با که در نحوه فعالیتی دارند نندگانکتولید

، ارزش فرهنگی و ارزش اقتصادي تولید ها آن کاالها و خدمات که ندهستویژگی مشترك 

، 5لرمیت و دیگران؛ 962-939 :2009، و دیگران 4تونلی؛ 164-147 :2008، 3تراسبی(کنند  می

داراي چهار بخش  کهتشبیه شده   بر اساس این ویژگی،کل صنایع فرهنگی به یک دایره). 2014

با حرکت از مرکز این دایره به سمت محیط آن، از ارزش فرهنگی کاسته شده . متحدالمرکز است

قرار دارند که  6در مرکز این دایره، هنرهاي خالق. شود و به ارزش اقتصادي تولیدات افزوده می

، بخش بعدي با عنوان )مانند هنرهاي بصري(دهند  ارزش فرهنگی را به خود اختصاص می بیشترین

بخش سوم که به محیط دایره ). سازي مانند صنعت فیلم(شود  شناخته می 7اي فرهنگی صنایع هسته
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 2صنایع مرتبط). مانند صنایع نشر و ضبط صدا(دانند  می 1تر فرهنگی صنایع وسیع را تر است نزدیک

 ).از جمله تبلیغات(شوند  ترین بخش از دایره صنایع فرهنگی جاي داده می رونیدر بی

ید فیلم و لمانند تو( منشأ محتوایی دارند داند که صنایع فرهنگی را شامل تولیداتی می، دیدگاه دیگر

ها و  مانند تئاترها، موزه(گیرد  هایی که در آن تبادالت صورت می مکان ،)یا ساخت موزیک

 ،)مانند چاپ و صدا و سیما(ها تولید انبوه است  صنایعی که ویژگی اصلی آن ،)ها کتابخانه

مانند ابزارهاي (د نپرداز دادهاي مورد نیاز سایر صنایع فرهنگی می کاالهایی که به تولید درون

مانند (دهد  ها آموزش و انتقادها رخ می هایی که در آن مکان ،)سازي موسیقایی و یا تجهیزات فیلم

 ها صنایعی که مرکز آرشیو و نگهداري هستند مانند موزه و سرانجام )اي آموزشی فرهنگیفضاه

  ).31-44 :2005، 4؛ پرات807-817 :1999، 3اسکات(

مانند هنرهاي نمایشی، (سه زیرشاخه هنر  هکل فرهنگ را ب، بندي ترین تقسیم منسجمسرانجام، 

مانند (صنایع خالق و  )ها و بناهاي تاریخی همانند موز(میراث فرهنگی ، )هنرهاي تجسمی و ادبیات

دادهاي حوزه فرهنگ را  که تقریباً تمامی برون کند تقسیم می) سازي، موسیقی صنعت نشر، فیلم

  ).293-319 :2010، ثتو(دهد  تحت پوشش قرار می

و  شوند، انگیزه اقتصادي به منطق با بازار مرتبط می مذکور هاي فرهنگی رویههر یک از زمانی که 

ایکوف و ( کنند میتري پیدا  غالب و اشتغال نقشهاي رشد  بنیان کار هنري مسلط شده و استراتژي

بخشی  هاي درون ویژگیالبته ). 939-962 :2009، و دیگران تونلی؛ 523-538، 2007 ،5نزچایلداه

طور آشکاري   بخش تبلیغات و معماري، به ،عنوان مثال  به. دارد اهمیتنیز حوزه فرهنگ 

 برايگیري  هاي چشم لذا فرصت. محور بوده و بر پایه تولید گروهی استوار است شتريم

اما در ). 315-331 :2012، 7موداس؛ 119-132 :2008، 6و دیگران استم( وجود داردزایی  اشتغال

افزایش با منطق کارآفرینی گیرد،  بخش هنرهاي خالق که تولید با محوریت فرد صورت می

  ).2004، و دیگران 9؛ راتن2000، 8کیوز(ست نی، سازگار اشتغال

مربوط به کشورهایی از قبیل فرانسه، آمریکا، بریتانیا، استرالیا  و مطالعات ها سرشماريبه هر حال، 
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 ،1پرات(هاي اخیر است  در دههرشد پایدار و مداوم اشتغال هنرمندان به خوبی نمایانگر ... و

a,b1997: 1974-1953 2004( 3کلوسترمنبراي مثال، . )173-189 :2002 دیگران،و  2گیبسون؛ (

آمستردام از نظر . است یافته گذشته افزایش فرهنگی در دههاشتغال در صنایع  کند که بیان می

المللی  هاي بین ترین شرکت معروفنیز روتردام . دهد را به خود اختصاص میرتبه یک اشتغال 

شاغالن حوزه فرهنگ % 98دهنده رشد  نشانا ه سرشماريیا  .است معماري را در خود جاي داده

 :1998، و دیگران 4فایست(است  1990و  1980هاي  دههآمریکا طی در  %78 و رشدفرانسه در 

200-180.(  

است که آن را از بازار  هاي مختلف فرهنگ بازار کار حوزه هاي ویژگیاین مسئله احتماالً به دلیل 

- 105 :1962، 5استیگلر( اند خالصه شده 1ها در جدول  یژگیاین و. کند کار سایر صنایع متمایز می

   ).178-203 :1999، 7و گالیگان آلپر؛ 1981، 6اکان؛ 105-94

را  1هاي اشاره شده در جدول  ویژگیآن بازار کار است و صنایع دستی بخشی از صنایع فرهنگی 

 ه استداده شد نشان 1فردي نیز دارد که در طرف چپ جدول   به منحصر هاي ویژگیاما  دارد،

زایی و درآمدزایی  اشتغال ها کمک کرده که قابلیت این ویژگی. )2009، 8الملل مرکز تجارت بین(

شود  توصیه میدر همین راستا، . هاي فرهنگی تلقی شود تر از سایر حوزه مناسبصنایع دستی  پایدار

 ه دنبال شوند؛کشورهاي در حال توسعه با تکیه بر این حوز هاي اقتصادي گذاري سیاستکه 

هستند پیشرو حوزه صنایع دستی  شرقی کشورهاي آسیاي سایرکشورهاي هند، چین و چنان که  هم

   ).2013، 9؛ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد2007، یونسکو(
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  هاي بازار کار فرهنگ و بازار کار زیرشاخه صنایع دستی ویژگی: 1جدول 

  فرد بازار کار صنایع دستی  به منحصرمشخصات   گهاي فرهن بازار کار حوزه مشترك هاي ویژگی

وقت و یا  اشتغالی، اشتغال پاره در جهت خود غالباًهاي شغلی  گرایش

  ترکیبی از هر دو

کم گذاري  سرمایه و متعاقباً نیاز به از ابزارآالت ساده و دستیاستفاده 

  اندازي و توسعه جهت راه

داد و  ر تولید برونتوانایی خودکنترلی مشاغل، حس قوي موفقیت د

  توانایی تنظیم پیشرفت خود

  ها مکانها در همه  انتقال تجربیات و آموزش و امکان ایجاد، توسعه

ریسک متعدد براي کاهش  شغلیهاي  ترکیب فرصت(چندشغلگی 

  )شغلی

وقت براي افراد با  وقت یا نیمه تمامزاییِ  اشتغال و قابلیتکاربر بودن 

  مهارت مهارت یا کم

  هاي گردشگري و کشاورزي ارزش حوزه زنجیره جزء  هاي کاري گروه ین سنی کمتر در مقایسه با سایرمیانگ

  ارزش افزوده باالتر در مقایسه با بسیاري از صنایع  تر تحصیالت بهتر و سرمایه انسانی قابل مالحظه

  روستایی در مناطق شهري و زایی قابلیت اشتغال  خوداشتغالی نسبت به سایر صنایع نرخ باالتر

  مواد اولیه اي از خش عمدهدسترسی محلی به ب  شهرها تمرکز در کالن

  به علت ماهیت صادراتیي آور ارز  ي بیشترپذیر ریسک

  بندي محقق طبقه :منبع      

  

  پژوهشپیشینه  -3

زایـیِ بخـش فرهنـگ حـوزه صـنایع       هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تأمین مالی بر اشتغال

اي که به طور مستقیم به بحث تأمین مالی بیرونی و اشتغال  این حال، پژوهش برجسته با. دستی است

هـاي بسـیاري در زمینـه     امـا پـژوهش  . صنایع دستی در حوزه خرد پرداخته باشد مشاهده نشده است

تواند از جهت مقایسـه و   ها می ارتباط تأمین مالی با اشتغال در سطح کالن انجام گرفته که مرور آن

  .شود ها پرداخته می به همین دلیل، در ادامه، به طور خالصه به آن. ت تعمیم بحث مفید باشدقابلی

آمریکـا یکـی از   نسبت به  بازارهاي مالی در اروپابیشتر دهد که موانع  نشان می) 2001(اوغلو  عاصم

   .در اروپا استدالیل باالتر بودن بیکاري 

نشــان  هــاي تــابلویی تایی هنــد بــه روش دادهبــا بررســی اطالعــات روســ )2003( 1بــرگس و رابــین

اشـتغال و کـاهش فقـر و نـابرابري در      و افزایش تولیـد  موجبهاي بانکی  دکه افزایش شعبهنده می

   .است شده  هاروستا

در اقتصـاد چـین   اشـتغال   و بـه بررسـی رابطـه بـین اعتبـارات بـانکی      ) 2008( 2دمتریادس و دیگران

نتیجـه گرفتنـد کـه بـین میـزان اشـتغال و میـزان         هـاي تـابلویی   هبـا اسـتفاده از روش داد   پرداختند و

  .تسهیالت اعطایی ارتباط مثبتی وجود دارد
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ایـن  دهنـد کـه    نشـان مـی   مکزیـک در زایی  مطالعه اعطاي تسهیالت اشتغال اب) 2009( 1میریم و الو

  .مثبت داشته است تأثیردرصد در رشد اشتغال  4/1 تسهیالت حدود

بـر روي اشـتغال    هـاي کوچـک   به مطالعه ارتبـاط توسـعه اعتبـاري بنگـاه    ) 2010( دیگرانو  2کریج

  .دهنده اثر مثبت این تسهیالت بر عملکرد اقتصاد است نشانها  آننتایج . پرداختند

چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال، سطح دستمزد و بـازتوزیع اشـتغال در   ) 2011( 3پاگانو و پیکا

دهـد کـه توسـعه مـالی      نشـان مـی  ها  یافته. اي مقطعی بررسی کردنده با روش داده را صنایع مختلف

زمانی کـه کشـش دسـتمزد عرضـه نیـروي کـار       . شود سبب افزایش اشتغال و افزایش دستمزدها می

بیشتر باشد، اثر توسعه مالی بر اشتغال بیشتر، اما در سطوح باالي توسعه مالی دستمزد تعـادلی کمتـر   

  . خواهد بود

هـاي تـابلویی    را در آمریکـا بـا روش داده   اثر توسعه بـازار اعتبـاري بـر اشـتغال    ) 2014( 4فر بوستانی

  . کند را تأیید میبر اشتغال ها  مالی بانکاثرگذاري اصالحات وي، نتایج . کند بررسی می

هاي بلغارستان نشان داد که تأمین  هاي تابلویی براي بنگاه در قالب رگرسیون داده) 2017( 5ارهارت

  .پایدار بوده است) شش سال(این اثر در بلندمدت . زایی داشته است اثر مثبتی بر اشتغالمالی خرد 

 سـتانده –جـدول داده  با اسـتفاده از  را اهمیت بخش خدمات مالی در ایجاد اشتغال) 1388(ترحمی 

تواند از طریق ایجاد تقاضا موجـب   که بخش خدمات مالی نمی گیرد مینتیجه وي . کند می بررسی

  .ها، مؤثر خواهد بود زایی گردد، ولی قطعاً از طریق عرضه خدمات خود در سایر بخش اشتغال

را هاي کشاورزي، صنعت و خـدمات   بخش درتسهیالت بانکی کشور  اثر) 1389(طیبی و دیگران 

داراي نوسان بوده و در مذکور دهد که عملکرد نظام بانکی در دوره  نتایج نشان می. کردند بررسی

طـور میـانگین بخـش کشـاورزي بـاالترین       امـا بـه  . ها موجب تخریب شغل شده است برخی از سال

   .زایی را داشته است ترین میانگین اشتغال پائین ،میانگین ایجاد شغل و خدمات

بررسـی   مـدل پروبیـت  را بـا اسـتفاده از    بر ایجاد اشتغالخرد اثر اعتبارات ) 1390( خاقانیفعالیت و 

بـدون   و بـر اشـتغالِ   اثـر  با پرداخـت دسـتمزد بـی    پرداختی بر اشتغالِ  وامدهد   نتایج نشان می. کردند

 . پرداخت دستمزد تأثیر اندکی داشته است

دهد که نـرخ   نتایج نشان می .است پرداختهبه بررسی اثر نرخ بهره بانکی بر اشتغال ) 1390(کاظمی 
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غال شـود بایـد تـا حـد بـازدهی      گذاري و اشـت  که بتواند منجر به افزایش سرمایه بهره بانکی براي این

سـرازیر شـدن سـرمایه نقـدي بـه بازارهـاي غیـر         موجـب افزایش نرخ سود . واقعی کاهش پیدا کند

گـذاري و اشـتغال را در بازارهـاي واقعـی بـه دنبـال خواهـد         شود و کاهش سرمایه متشکل پولی می

 . داشت

هـاي منتخـب بـه روش     سـتان ارا در هـاي خـرد بـر اشـتغال      تـأثیر وام ) 1393(زاده و نصـرتی   حسین

اشـتغال تـأثیر مثبـت     بـر دهد که تسهیالت اعطایی  نتایج نشان می. کنند بررسی میهاي تابلویی  داده

  .داشته است

هـا در   گـذاري  هـاي مختلـف، اثربخشـی سـرمایه     ، با ادغام اشتغالِ بخـش  در محاسبات کالن اشتغال

. شـود  ایجاد و یا تخریب شغل نمایان نمیها در  هاي مختلف پنهان شده و نقش هر یک از آن حوزه

هاي اشتغال در هر حـوزه، رفتارهـاي متفـاوتی دارنـد؛ بـه ویـژه        ها با توجه به ویژگی گذاري سرمایه

هاي کالن موجب تخریب مشاغل موجود و افـزایش   گذاري دهد که گاهی سرمایه شواهد نشان می

رفتار متغیرها را روشن نموده و در نتیجه، زایی در سطح بخشی،  لذا، بررسی اشتغال. شود بیکاري می

رونـق و  (گذاران در تخصیص بهینه منابع را با توجه به وضع اقتصادي  گیري سیاست توانایی تصمیم

به همین جهت، این پژوهش در مقایسه با غالب ادبیات موضوع، به جاي . دهد افزایش می) یا رکود

به عـالوه، بـراي ارائـه    . کند ع دستی تمرکز میارائه یک تحلیل کالن و جمعی، بر روي بخش صنای

کنـد و نتـایج را نیـز بـه      محـور اسـتفاده مـی    تر، از آمارهاي عامل تر و عمیق یک تحلیل آماري دقیق

  .کند تفکیک استانی و جنسیتی گزارش و تحلیل می

اهمیت اشـتغال در توزیـع درآمـد و افـزایش تعـداد فعـاالن حـوزه صـنایع فرهنگـی در کشـورهاي           

که با عـدم امنیـت   -هاي خاص حاکم بر فضاي شغلی این حوزه  یافته از یک طرف و ویژگی عهتوس

از طـرف دیگـر، اهمیـت شـناخت و مطالعـه      -1مدت کاري همـراه اسـت   شغلی و قراردادهاي کوتاه

لذا، ایـن پـژوهش در مقایسـه بـا برخـی از مطالعـات قبلـی کـه         . کند حوزه فرهنگ را دوچندان می

بـه عنـوان   (اند، با تمرکز بر بخش فرهنگ  ی در اقتصاد را مورد توجه قرار دادههاي کاربر سنت بخش

، بـه  )شـود  یافتـه محسـوب مـی    بخشی که امروزه پیشران انتقال ساختاري تولید در کشورهاي توسعه

  .پردازد زایی می اهمیت توسعه مالی در این بخش و تأثیر آن بر اشتغال

  

  

                                                 
 ).2006، 1985(واسال و آلپر . ك. براي مطالعه بیشتر ر. 1
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  متغیرهاي پژوهش و تصریح الگو -4

استفاده هاي تابلویی  با مدل داده از آمار توصیفی و استنباطی ها هفرضی بررسیبراي  ،این پژوهش در

  : دو فرضیه این پژوهش عبارتند از .شود می

 مثبت تأثیر دستی صنایع به مربوط گذاري سرمایه هاي طرح بیرونی مالی تأمین )1

 ؛دارد بخش این زایی اشتغال بر داري معنی

 مثبت تأثیردستی  صنایع بخش در) مردان با مقایسه در(زنان به  سهم اعتبارات )2

 .دارد بخش این در اشتغال بر داري معنی

طرح تأمین مالی شده از سـوي بانـک ملـی ایـران در حـوزه صـنایع        6575 بدین منظور از اطالعات

ي هـا  سـتان ا البتـه ). پیوسـت  -1جـدول  ( اسـت  شـده اسـتفاده   1393الـی   1384هاي  سالطی  دستی

معادلـه  . انـد  اسان جنوبی، کرمانشاه و گلستان به دلیل ناقص بودن اطالعات از نمونه حذف شـده خر

   :زیر استپژوهش به شرح  رگرسیونی

  

Ln(EMP��) = β
�
+ β

�
Ln(EF��) + β

�
Ln(IF��) + β

�
CG�� + β

�
FM�� +

β
�
INF�� + β

�
GR�� + β

�
Ln(PRO��) + U��							     )1(  

                                                                                     
  

دستی بـا اسـتفاده از اعتبـارات بانـک ملـی ایـران        اشتغال ایجاد شده در صنایع) EMP(متغیر وابسته 

و ) 1384( و عزیزمحمـدلو  سـبحانی هـاي مـرتبط ماننـد     س پژوهشتوضیحی بر اسامتغیرهاي . است

در ادامه بر اساس ادبیات موضـوع مربوطـه نیـز     اند که شدهنتخاب ا) 1393( و دیگران زنوز  احسانی

   .شوند شرح داده می

هـاي   تسهیالت اعطایی بانک ملی به طـرح دهنده  نشان) EF(تأمین مالی بیرونی  :نقش تأمین مالی

سبت تأمین مالی درونی به مجموع تأمین مالی بیرونـی و  متغیر توضیحی دیگر، ن. است صنایع دستی

  .است )IF( هاي صنایع دستی درونی در طرح

هـاي صـنعتی در هـر     گـذاري  نسبت مجموع اعتبـارات عمرانـی و سـرمایه    :نقش سرمایه فیزیکی

ي سرمایه استان استفاده به عنوان جانشین نرخ موجودکه ) CG(استان به تولید ناخالص همان استان 

هـا   ها بایـد بـا توجـه بـه شـرایط و اولویـت       گذاري شد، سرمایه اشاره طور که قبالً همان. 1شده است

                                                 
از اعتبارات ) 1394(و نقیبی  کیانیو هژبر) 1377( یگرانابراین بر اساس امینی و دبنسرمایه استانی موجود نیست، . 1

  . ه استگذاري صنعتی استفاده شد عمرانی و سرمایه
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مولد همراه  هاي غیر بري در بخش در غیر این صورت، ممکن است با تورش سرمایه ؛صورت پذیرد

  .شود

جهت بهبود  تأمین مالی بیرونی ازاثربخش  ي زنان در استفاده تأثیر بهاین پژوهش  :نقش جنسیت

نسبت تعداد تسهیالت اعطـایی بـه زنـان    به همین دلیل . پردازد مینیز اشتغال در حوزه صنایع دستی 

. شود به عنوان متغیر توضیحی در معادله رگرسیون لحاظ می) FM(نسبت به کل تسهیالت اعطایی 

خصـوص در بـازار کـار     هـا بـه   نشـناخت نقـش آ   هسـتند و بنـابراین   زنان تقریبـاً نیمـی از جمعیـت   

نیافتـه،   در کشـورهاي توسـعه  . کارهایی را جهـت توسـعه مشـارکت ایـن قشـر ارائـه خواهـد داد        راه

 کاالن(هاي اقتصادي زنان به دلیل عوامل گوناگون با مشکل و موانع متعددي همراه است  مشارکت

خـی اثرگـذار بـودن    کـه بر  بررسـی شـده  متعـددي   هاي پژوهشمتغیر جنسیت در  ).1994، 1ورنو 

اثر اهمیت بودن  بی ،و برخی دیگر) 189-213 :1390؛ کاوند و دیگران، 75-102 :2005 ،2هالوت(

به طـور   ).1-20 :2007 ،و دیگران 3وال ورنک(دهد  متغیر جنسیت بر متغیرهاي اقتصادي را نشان می

 و )2006( 6، هانــدا و دیــویس)1997( و دیگــران 5دحــدا، )1990( 4تومــاسهــاي  خــاص، پــژوهش

 مـالی  دهد که زنان با احتمال بـاالتري نسـبت بـه مـردان از منـابع      نشان می )2005( 7لینگز و روبیوار

  . کنند جهت بهبود رفاه استفاده می

بـه   را هـا  هاي تولیدي را افزایش داده و سـرمایه  عدم اطمینان فعالیت ،باال )INF( تورم :نقش تورم

بـا افـزایش    اگـر همگـام  ، دیگـر  از طـرف ). 2000، 8ریِم( دهد یمولد انتقال م غیر هاي  سمت فعالیت

سازي سـود بنگـاه    وري نیروي کار افزایش نیابد، تقاضاي نیروي کار طبق اصل بیشینه ، بهرهها قیمت

وري، معموالً در بازار کاري که تابع قانون  عدم هماهنگی رشد نرخ دستمزد و بهره. یابد میکاهش 

 :2004، 9و اتلینگـر  چـپمن (دهد  افتد که سطح بیکاري را افزایش می میحداقل دستمزد است اتفاق 

7-1.(  

منجـر بـه تـورش بـه سـمت تکنولـوژي       ممکن است الگوي رشد اقتصادي  :نقش رشد اقتصادي

وجود رشد بـاالي   بنابراین در کشورهاي در حال توسعه با. دهدکاراندوز شده و اشتغال را کاهش 

                                                 
1. Callan & Wren (1994) 
2. Holvoet (2005) 
3. Cornwall (2007) 
4. Thomas (1990) 
5. Haddad (1997) 
6. Handa & Davis (2006) 
7. Rawlings & Rubio (2005) 
8. Meyer (2000) 
9. Chapma & Ettlinger (2004) 
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بنابراین، رشد اقتصادي . 1با توجه به نیازهاي جمعیت صورت گیردانتخاب تکنولوژي باید  ،جمعیت

تـأثیر  شـده تـا    معادله رگرسیونبه عنوان یکی از متغیرهاي اثرگذار بر اشتغال وارد ) GR(اقتصادي 

  .ارزیابی شودبر اشتغال حوزه فرهنگ و هنر آن 

بـه  شـتغال  از نسبت تولیـد حقیقـی بـه ا    )PRO(نیروي کار  وري بهره :وري نیروي کار نقش بهره

 ،سـازي سـود   با توجـه بـه اصـل بیشـینه    . نیز هست واقعی نرخ دستمزد کننده دست آمده که منعکس

اســت رفتــار کارفرمایــان در جایگــاه متقاضــی نیــروي کــار بنگــاه متــأثر از تغییــرات نــرخ دســتمزد 

تري وري بـاال  کارآیی، هرچه نیروي کار بهره-نظریه دستمزد همچنین بر طبق). 1998، 2واتورهلسا(

داشت  وجود خواهد بازار دستمزددالیل و انگیزه بیشتري براي پرداخت باالتر از سطح داشته باشد، 

بررسـی  مـورد  وري بر اشتغال حوزه فرهنگ و هنر  بهرهبر این اساس تأثیر ). 79-82 :1979، 3سولو(

   .ردگی قرار می

 

  ها تجزیه و تحلیل داده -5

 آمار توصیفی -5-1

تأمین  1393تا  1384طرح در حوزه صنایع دستی از سوي بانک ملی در بازه  6575مجموعاً تعداد 

هاي تأمین مالی شده را  ترین تعداد طرح استان فارس بیشترین و استان ایالم کم. مالی شده است

ترین اشتغال را  نفرکم 6نفر، بیشترین و استان ایالم با  11800استان تهران با تعداد همچنین . اند داشته

ترین مبلغ تسهیالت را در حوزه  کم استان ایالمو استان تهران بیشترین متناظراً . اند د نمودهایجا

میلیون ریال  358812استان تهران مبلغ آید که در  از شواهد برمی. صنایع دستی دریافت نموده است

ستان در ااما . شغل ایجاد کند 11800طرح صنایع دستی تعلق گرفته که توانسته  117به تعداد 

زایی داشته، تعلق  نفر اشتغال 1340طرح که براي  1167میلیون ریال تسهیالت به  53563فارس، 

برابر استان تهران، و در مقابل مبلغ  10فارس حدود  هاي استان طرحتعداد  پس. گرفته است

 9ک اشتغال تهران نزدی پس با توجه به این که .استبرابر استان فارس  7 تسهیالت تهران تقریباً

تري داشته  ها مقیاس وسیع وان نتیجه گرفت هرچه طرحمکن است بتماستان فارس است،  برابر

                                                 
  ).145-222 :1382(هایامی . ك. ي مطالعه بیشتر ربرا. 1

2. Salvatore (1998) 
3. Solow (1979) 
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   ).1نمودار ( 1تري ایجاد خواهد کرد باشند، یک میزان تسهیالت پرداختی به نسبت اشتغال بیش

  

  
  هاي پژوهش  یافته :منبع           

  ها، میزان اشتغال ایجاد شده و مبلغ تسهیالت پرداخت شده هر استان تعداد طرح: 1نمودار 

  

استان . که خالف انتظار هم نیستاست به استان تهران  مربوطبیشترین میزان تأمین مالی درونی 

هفتم   زایی در رتبه اشتغال حیثاما از  ؛خراسان رضوي رتبه دوم در میزان تسهیالت دریافتی را دارد

نند جواهرسازي صورت گرفته که مواد اولیه تخصیص منابع در مشاغلی ما چون ،ه استقرار گرفت

سهم بیشتري در  منابع درونی ،در این استان که تر آن جالب .گردد بها تأمین می تولید از فلزات گران

متفاوت آن زایی  گذاري شخصی در اشتغال اثر سرمایه د؛ در حالی کهدار یقیاس با منابع مالی بیرون

یابی به افزایش  این حوزه براي دست نتیجه گرفت که توان یم بنابراین،. نیستها  از سایر استان

هاي  استان ،همچنین .استاشتغال، شدیداً وابسته به تأمین مالی بیرونی و مشارکت نهادهاي مالی 

 ها استاناین   یزد و قزوین فاقد تأمین مالی درونی هستند که اهمیت نقش تسهیالت را در اشتغال

  .کند می منعکس

به تفکیک هر استان  را یالت الزم براي ایجاد یک شغل در حوزه صنایع دستیتسه 2نمودار 

میلیون ریال تسهیالت صرف شده تا در حوزه  54/35در کل کشور مبلغ سرانه  .دکن میمشخص 

دهد خراسان رضوي با مبلغ سرانه  ها نشان می بررسی استان .صنایع دستی یک شغل ایجاد گردد

میلیون ریال کمترین میزان  73/14ن میزان و استان کرمان با مبلغ سرانه میلیون ریال بیشتری 14/103

میلیون  4/30 به طور متوسط در ازاءدر تهران نیز . اند هزینه کردهتسهیالت را براي ایجاد یک شغل 

                                                 
هاي اقتصاد  بر اساس تئوري ،ها با توجه به جایگاه پایتخت البته علت اختالف فاحش بین استان تهران با سایر استان. 1

  .استشهري قابل بررسی است که خارج از حوزه این پژوهش 
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تفاوت در کننده  منعکسها  این تفاوت .ریال تأمین مالی بیرونی یک شغل ایجاد شده است

در واقع، تنوع در محصوالت صنایع دستی بسیار باال و ناهمگن 

قرار ... برخی در دسته منسوجات، برخی سفال و سرامیک، برخی فلز، چوب، سنگ و 

   .هستند دارند که در تأمین مواد اولیه و تکنولوژي تولید متفاوت 

  

  )میلیون ریال(ه صنایع دستی تسهیالت الزم براي ایجاد یک شغل در حوز

با بیشترین  فارس  دهد استان نشان میمحاسبات 

هاي همدان و خراسان رضوي تعداد  استاندر . 

تعداد  4نمودار طبق  .)3نمودار (است کارآفرینان زن 

 اما مبالغ دریافتی از سوي زنان با مبالغ دریافتی از سوي

  

  تعداد کارآفرینان زن به مرد در کل کشور
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ریال تأمین مالی بیرونی یک شغل ایجاد شده است

در واقع، تنوع در محصوالت صنایع دستی بسیار باال و ناهمگن  .است التمحصوتکنولوژي تولید 

برخی در دسته منسوجات، برخی سفال و سرامیک، برخی فلز، چوب، سنگ و . باشد می

دارند که در تأمین مواد اولیه و تکنولوژي تولید متفاوت 

  هاي پژوهش  یافته :منبع

تسهیالت الزم براي ایجاد یک شغل در حوز :2نمودار 

  

محاسبات مقایسه وضعیت کارآفرینی زنان و مردان،  براي

. ، بیشترین کارآفرینان زن را دارا استها تعداد طرح

کارآفرینان زن  بیشتر از کارآفرینان مرد با اختالف فاحشی

اما مبالغ دریافتی از سوي زنان با مبالغ دریافتی از سوي ،زن حدود دو برابر مردان است کارآفرینان

  .کند مردان تقریباً برابري می

  

  پژوهشهاي  یافته :منبع

تعداد کارآفرینان زن به مرد در کل کشور) درصد(نسبت  :3نمودار  
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  سهم کارآفرینان و سهم تسهیالت دریافتی به تفکیک جنسیت

فرضیه صفر این . استفاده شد یزمانو  استانیاثرات 

 7/0ي نبود اثرات زمانی  آمارهاحتمال ، 2طبق جدول 

هاي  بین سال؛ یعنی شود دارد و فرضیه صفر رد نمی

اثرات استانی احتمال آماره محاسباتی براي . مختلف تفاوت خاصی در تأثیر بر اشتغال وجود ندارد

تجزیه و تحلیل  Fآزمون از  ،اثراتاین دم وجود 

است  05/0کمتر از  Fدهد که احتمال آماره  نتیجه آزمون نشان می

طرفه  یک رگرسیون ،بنابراین .استهاي تابلویی با وجود اثرات استانی 

. شـود  اسـتفاده مـی   آزمون هاسـمن  از استانی اثرات

 رگرسـیون تصادفی و فرضیه مقابل بـه   هاي تابلویی با اثر

 ، احتمال آمارهمشخص است 2در جدول طورکه 

بـین جمـالت    ،به عبـارت دیگـر  . شود در نتیجه فرضیه صفر رد می

اخالل و متغیرهـاي توضـیحی همبسـتگی وجـود دارد و در صـورتی کـه از روش اثـرات تصـادفی         

  . استفاده شود، برآوردها نااریب و ناسازگار خواهند بود

شـد کـه نتـایج در طـرف      بـرآورد  اسـتانی ثرات ثابت 

و موفقیت الگـو  داري ضریب تعیین  دهنده معنی

نشـان   نیز خوبی بـرازش الگـوي انتخـابی را    شده

پاگان -روشبشوند؛ منتها مبناي آزمون  و براي بررسی وجود اثرات فردي استفاده می

  .، مدل اثرات ثابت استFمدل اثرات تصادفی است، در حالی که مبناي بررسی اثرات فردي در آزمون 

0.3

0.6

0.1
تعداد کارآفرینان به تفکیک 

جنسیت

کارآفرینان مرد

کارآفرینان زن  

نامعلوم
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  هاي پژوهش  یافته :منبع

سهم کارآفرینان و سهم تسهیالت دریافتی به تفکیک جنسیت: 4نمودار 

  

  برآورد مدل: آمار استنباطی -5-2

اثرات  آماري تعیینپاگان جهت -ابتدا آزمون بروش

طبق جدول  .آزمون عدم وجود اثرات فرد یا زمان است

دارد و فرضیه صفر رد نمی 05/0 بااختالف قابل توجهی بدست آمده که 

مختلف تفاوت خاصی در تأثیر بر اشتغال وجود ندارد

دم وجود اطمینان از عبدست آمده، پس براي  2/0

نتیجه آزمون نشان می. 1نیز استفاده شده استواریانس 

هاي تابلویی با وجود اثرات استانی  داده رگرسیونتأییدکننده و 

  . شود با اثرات استانی تأیید می

اثرات بودن یا تصادفی جهت تشخیص ثابت ادامه، در

هاي تابلویی با اثر داده رگرسیونفرضیه صفر این آزمون، بر 

طورکه  همان. هاي تابلویی با اثرات ثابت داللت دارد داده

در نتیجه فرضیه صفر رد می و است 05/0محاسباتی کمتر از 

اخالل و متغیرهـاي توضـیحی همبسـتگی وجـود دارد و در صـورتی کـه از روش اثـرات تصـادفی         

استفاده شود، برآوردها نااریب و ناسازگار خواهند بود

ثرات ثابت حداقل مربعات با ابر اساس  1بنابراین معادله 

دهنده معنی نشان F آزمون .گزارش شده است 2راست جدول 

شده ن تعدیلییعضریب ت. متغیر وابسته استدر توضیح 

                                                 
و براي بررسی وجود اثرات فردي استفاده میهر د Fپاگان و -آزمون بروش. 1

مدل اثرات تصادفی است، در حالی که مبناي بررسی اثرات فردي در آزمون 

0.4

0.5

0.1

تسهیالت دریافتی به تفکیک جنسیت

کارآفرینان مرد

کارآفرینان زن  

نامعلوم
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در  .دهنـد  ییـرات اشـتغال را توضـیح مـی    درصـد از تغ  90متغیرهاي توضـیحی   به طوري که دهد می

   .شوند ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظري تحلیل و تفسیر می ،ادامه

  

  )1(نتایج برآورد معادله : 2 جدول

 آزمون و معیارهاي برازش الگو  ضرایب متغیرها  متغیر توضیحی

  پاگان-آزمون بروش  - 4103/27* عرض از مبدأ

  58/0) 22/0(براي اثرات فردي 

  0001/0) 71/0(اي اثرات زمانی بر

  94/1**) 01/0(براي اثرات فردي  Fآزمون 

  96/19***) 00/0(آزمون هاسمن 

  95/2***) 00/0(داري کلی رگرسیون  معنی

  93/0ضریب تعیین 

  90/0یافته  ضریب تعیین تعدیل

  9675/0***  تأمین مالی بیرونی

  0055/0  سهم تأمین مالی دورنی

  -9275/0*  ه تولیدگذاري ب نسبت سرمایه

  0004/0  سهم تعداد تسهیالت به زنان

  -8795/0***  نرخ تورم

  -9040/0***  نرخ رشد اقتصادي

  4544/1 وري بهره

       .     پرانتز، احتمال آماره مربوطه هستند داخلاعداد  .دهند درصد را نشان می 1و  5، 10داري در سطح  به ترتیب معنی ***و  **، *             

  هاي پژوهش  یافته :منبع        

  

. دارددر صـنایع دسـتی   تسهیالت بانکی ارتباط مستقیمی با ایجاد اشتغال  :اثر تأمین مالی بیرونی

ارائه تسهیالت بانکی در حوزه صنایع دستی، مکمل نیـروي کـار بـوده و تقاضـاي     به عبارت دیگر، 

به ایـن   کند؛ را تأیید می یک به یک ارتباط 1دآزمون والهمچنین . نیروي کار را افزایش داده است

در ایـن  ، اشـتغال  هاي صنایع دسـتی  پروژه معنا که به ازاء یک درصد افزایش در تأمین مالی بیرونی

اهمیت و نقش نظام بانکی بـه عنـوان واسـطه    مؤید  این نتیجه .یابد مییک درصد افزایش حوزه نیز 

در ایجـاد و توسـعه   ) و نظارت بر عملکـرد کارآفرینـان   ها، تخصیص بهینه منابع ارزیابی طرح(مالی 

هـاي اشـتغال در صـنایع دسـتی      اندوز بودن، از بـارزترین ویژگـی   کاربر و سرمایهالبته  .اشتغال است

زایـی   صنایع دسـتی بـر اشـتغال    کننده اثر تأمین مالی بیرونیِ توان این ویژگی را تقویت لذا می. است

  .دانست

بـا توجـه بـه     .دار نیسـت  معنیضریب نسبت تأمین مالی درونی به بیرونی  :اثر ساختار تأمین مالی

هـاي   سـرمایه در محاسبات کارآفرینان و مدیران، . مطالعات، این امر نیز دور از انتظار نیستبررسی 

در چنان که  هم. انجامد میمنابع  ینوري ا به کاهش بهره کهشوند  درونی به قیمت بازار محاسبه نمی

بیشـتري  درونـی، اشـتغال   منابع مالی بیشترین  بااستان خراسان رضوي  بیان شد، بخش آمار توصیفی

از تضاد بین اثرات تـأمین مـالی    .ها که منابع داخلی کمتري داشتند، نداشت سایر استان در مقایسه با

                                                 
1. Wald Test 
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نیازمنـد تـأمین مـالی     کند و توان نتیجه گرفت که این حوزه خودکفا عمل نمی درونی و بیرونی، می

 .بیرونی است تا بتواند اثرگذار بر اشتغال باشد

ارتبـاط  . شده اسـت دار  معنی درصد 10، در سطح با کمی اغماض این متغیر :اثر سرمایه فیزیکی

هـاي صـورت گرفتـه در     گـذاري  سـرمایه ، بدین معنا کـه  و معکوس است این متغیر با اشتغال، منفی

این مسئله به دو صورت قابـل تحلیـل   . ال در حوزه فرهنگ نشده استافزایش اشتغ موجبها  استان

در نتیجــه  ،ی داردگــذاري انــدک  و نیــاز بــه ســرمایه   بــودهکــاربر  اوالً، صــنایع دســتی . اســت

باعث شده که اثر آن بر اشتغال  و است بر همراه شده هاي سرمایه هاي دولت با حوزه گذاري سرمایه

 بري توان به علت تورش سرمایه منفی را می نیاً، این تأثیرگذاريثا. برآورد شودحوزه فرهنگ منفی 

چه در بخش مبانی نظـري بیـان شـد،     چنان. دانست که در توسعه صنایع کاراندوز صرف شده است

افزایش سهم درآمدي سرمایه و تورش بـه   .باالست در کشورهاي در حال توسعهعرضه نیروي کار 

یت باالي این کشورها سازگار نیست و نابرابري را افـزایش  با جمع بري و کاراندوزي سمت سرمایه

ویژگـی جمعیـت   گذاري در صنایع کاراندوز باید با توجـه بـه شـرایط و     میزان سرمایه لذا،. دهد می

 .انجام شود

آمـار  طبـق  . جنسیت در ایجاد اشتغال اثرگذار نیسـت  دهد که نتایج برآورد نشان می :اثر جنسیت

و فـراهم   زنـان مؤید تمایـل  که ن زن حدوداً دو برابر کارآفرینان مرد بوده تعداد کارآفرینا توصیفی

ها تقریبـاً   اما تسهیالت دریافتی آن .استها  آنهاي اقتصادي  بودن شرایط اجتماعی جهت مشارکت

اجـرا   ارائـه و تـري   کوچـک در مقیاس هاي زنان  دهد طرح نشان میشده که گزارش با مردان برابر 

 عوامـل و  کمتـر  پـذیري  فرهنگی ماننـد ریسـک   عواملتواند به  هیالت دریافتی میمیزان تس. اند شده

شـروط دریافـت تسـهیالت، در     وقـوانین   به عـالوه، . مربوط باشد يدستمزد تبعیضاقتصادي مانند 

گر عدم اطمینان سیستم بانکی در رابطه با بازدهی اشتغال  یانبکه  داردمورد زنان پیچیدگی بیشتري 

 .استزنان 

نرخ تـورم  و  در حوزه صنایع دستی اشتغالمیان ارتباط معکوس  دهنده برآورد نشان :نرخ تورم اثر

به  ؛شود تأیید مینیز معکوس بین این دو متغیر  بر اساس آزمون والد ارتباط یک به یکضمناً . است

این معنی که با افزایش یک درصد در نرخ تورم، میزان اشتغال حوزه فرهنـگ و هنـر یـک درصـد     

ها در بکـارگیري نیـروي    تمایل بنگاه ،دستمزد با تأثیر برنرخ تورم . کاهش خواهد یافت و بالعکس

بــه کارآفرینــان تمایــل نــرخ تــورم بــاال  بــه عــالوه،. دهــد کــار و یــا ســرمایه فیزیکــی را تغییــر مــی

ل که نتیجه آن کاهش اشتغا کند میمولد دور  يتولید هاي از بخش کاهش داده و راگذاري  سرمایه
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 .است

اشتغال حوزه  دار و منفی بر تأثیر معنیدهد که رشد اقتصادي  برآورد نشان می :اثر رشد اقتصادي

درآمد، رشد مکمل کار و سرمایه در راستاي  مشکل اساسی در اقتصادهاي کم. داردفرهنگ و هنر 

 افـزایش سـهم درآمـدي    یل منفی شدن ضـریب رشـد اقتصـادي   دالاحتماالً یکی از  .یکدیگر است

رانی بـراي بخـش هنـر و صـنایع      برون رشد اقتصادي ایران داراي اثر به عبارت دیگر،. استسرمایه 

تنهـا بـه     طوري که تسهیالت و منابع افزوده شده حاصل از رشـد اقتصـادي، نـه    بهاست؛  دستی بوده

تصـاحب اعتبـارات ایـن    موجـب  هـا   هاي هنري و صنایع دستی نیامده، بلکه رشد سایر بخـش  بخش

 .داده استاشتغال این بخش را کاهش  ه و متعاقباًشد بخش

وري بر اشتغال  معنی شدن بهره یکی از علل بی. ه استمعنی شد بی این متغیرضریب  :وري اثر بهره

کـه قـانون حـداقل دسـتمزد در بـازار کـار       ی الزامات .توان وجود قانون حداقل دستمزد دانست را می

ي را براي نیروي کار از بین برده و امکان کاهش دسـتمزد را  ور کند، اهمیت افزایش بهره ایجاد می

وري در افزایش اشتغال  به این ترتیب، بهره. برد وري پایین از بین می براي کارفرمایان در حالت بهره

  . اثر خواهد بود بی

 ضـرایب  .شـود  پرداختـه مـی  تأمین مالی بیرونی و کـارآفرینی زنـان    نتایج استانیدر ادامه، به تحلیل 

 3جـدول  در ، شـده  اسـتانی بـرآورد  جداگانـه   متغیرهاي یاد شده که به صـورت ضـرایب تصـادفی   

  .گزارش شده است

 منتخـب  هـاي  در تمـامی اسـتان   ،اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه صنایع دسـتی بر این اساس، 

کیلویه و استان که )01/1(آذربایجان شرقی باالترین ضریب استان  .است  ایجاد اشتغال شده موجب

برخوردار که  لذا، در مناطق کم. ندا هرا در برآورد استانی داشت) 77/0( ضریب ترین احمد کم و بویر

توانـد در مراحـل    گذاري در این حوزه می زیرساختارهاي مناسبی براي توسعه وجود ندارد، سرمایه

   .1هزینه باشد اولیه توسعه این مناطق، اثربخش، مطمئن و در عین حال کم

  

  

  

  

  

 

                                                 
؛ سازمان 2007، یونسکو( تر نیز اشاره شد، شواهد جنوب و جنوب شرق آسیا مؤید این ادعا است پیشطور که  همان. 1

  ).2013 توسعه صنعتی ملل متحد،
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  ها نتایج مربوط به بررسی فرضیات پژوهش به تفکیک استان: 3ل جدو

  استان
تأمین مالی 

  بیرونی

کارآفرینی 

  زنان
  استان

تأمین مالی 

  بیرونی

کارآفرینی 

  زنان

  0075/0  9708/0***  بلوچستان  و  سیستان  0151/0***  011/1***  آذربایجان شرقی

  0101/0*  9906/0***  فارس  0053/0  9971/0***  آذربایجان غربی

  0056/0  9386/0***  قزوین  0122/0**  002/1***  اردبیل

  0094/0  9807/0***  قم  0048/0  9601/0***  اصفهان

  0140/0***  9939/0***  کردستان  0118/0  9573/0***  البرز

  0160/0***  9877/0***  کرمان  -0037/0  8267/0***  ایالم

  -0067/0  7758/0***  بویراحمد  و  کهکیلویه  -0107/0  8339/0***  بوشهر

  -0008/0  9567/0***  گیالن  0068/0  9646/0***  تهران

  0137/0**  9976/0***  لرستان  0099/0  9303/0***  بختیاريو چهارمحال 

  0150/0*  9696/0***  مازندران  0321/0**  9754/0***  خراسان رضوي

  0122/0  9471/0***  مرکزي  0044/0  9474/0***  خراسان شمالی

  -0045/0  9243/0***  هرمزگان  0015/0  8768/0***  خوزستان

  01418/0  9826/0***  همدان  0229/0  9814/0***  زنجان

  0096/0*  9344/0***  یزد  -0013/0  9115/0***  سمنان

  .           دهند درصد را نشان می 1و  5، 10داري در سطح  به ترتیب معنی ***و  **، *                  

  پژوهش هاي  یافته: منبع            

  

آمـار   به هر حال طبق. دار نبوده است ها معنی استان برخیدر  در ایجاد اشتغالزنان  یکارآفریننقش 

 خراسان رضويو  یجان شرقی، اردبیلاهاي آذرب کارآفرینان در استان جنسیتاثرگذاري ، استنباطی

دار  معنـی  صـد در 10در سطح لرستان  و مازندران، کردستان، کرمان، فارسدرصد و در  5در سطح 

موفقیت بیشتري در استفاده از اعتبارات بیرونی جهـت ایجـاد شـغل     اه استاندر این زنان پس . است

هـاي   اسـتان بـه ویـژه   - نـامبرده ي هـا  ند که این نقطه قوتی براي اسـتان ا هدر حوزه صنایع دستی داشت

شـارکت زنـان در   هـاي م  هـا و زمینـه   از منظر فراهم بودن فرصـت  -برخوردار کرمان و کردستان کم

   .هاي استانی در امر اشتغال است گذاري سیاستو همچنین  اقتصاد محلی

  

 هاي سیاستیگیري و پیشنهاد نتیجه -6

 تحـوالت سـاختار  تـر شـدن آن در    و پررنگ فرهنگی صنایع قابل توجه دهنده سهم نشان ها پژوهش

وزه فرهنگ به عنـوان یکـی   این پژوهش با هدف قرار دادن حدر همین راستا، . است جهانی اقتصاد

هاي بومی کشور که تقریباً در تمامی نواحی ایران پراکنـده اسـت، بـه مطالعـه اشـتغال در       از پتانسیل

اثر  و بررسی این پژوهش، به طور خاص به زیرشاخه صنایع دستی. پردازد می حوزه صنایع فرهنگی
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، تـأمین مـالی   و تجربـی  اظ تئوريبه لحآن معطوف است چرا که زایی  تأمین مالی بیرونی بر اشتغال

  .بیرونی اثرات مبهمی بر اشتغال دارد

 اند؛ در حالی که متمرکز بودهبر اشتغال  اعتبارات بانکی اثرگذاري داخلی محدودي به هاي پژوهش

؛ و کردها و در دسترس بودن تأمین مالی بیرونی اثرات مبهمی بر اشتغال دارد به لحاظ تئوري، هزینه

هـاي مـالی، ایـن     حجم قابل مالحظه تخریب شغل و تشدید بیکـاري در بحـران   نیز به لحاظ تجربی

غال ، بـا ادغـام اشـت    کالن اشـتغال  در محاسبات، عالوهبه  .کند تر می موضوع را بیش از پیش پررنگ

هاي مختلف پنهان شده و نقش هر یـک از   ها در حوزه گذاري هاي مختلف، اثربخشی سرمایه بخش

  .شود یا تخریب شغل نمایان نمیها در ایجاد و  آن

 حوزه فرهنگ و هنـر در بانک ملی ایران  توسططرح تأمین مالی شده  6575هاي  دادهبدین منظور، 

بــراي تجزیــه و تحلیــل توصــیفی و بــرآورد  1393تــا  1384هــاي  ســالزیرشـاخه صــنایع دســتی در  

   .شود آن تحلیل مینتایج استفاده شد که در ادامه تابلویی رگرسیون 

 در حوزه صنایع دستی به طـور متوسـط   مبلغ سرانه هر شغل کل کشوردر  ،آمار توصیفیبق نتایج ط

میلیـون ریـال    14/103خراسـان رضـوي بـا مبلـغ سـرانه      در سطح استانی، . استمیلیون ریال  54/35

 ترین میزان تسهیالت را براي ایجاد یک شغل میلیون ریال کم 73/14بیشترین و کرمان با مبلغ سرانه 

زایی را داشـته، مبلـغ سـرانه بـراي      در استان تهران که بیشترین آمار اشتغالهمچنین . اند کار گرفته به

  .محاسبه شده استمیلیون ریال  4/30ایجاد هر شغل 

بـر اشـتغال حـوزه    یک  به دار و یک تأثیري معنیتأمین مالی بیرونی  دهد که می نتایج برآوردها نشان

بـا  تسـهیالت  و ارتبـاط   هاسـتانی نیـز همـین نتیجـه پایـدار بـود       سطح در. است داشتهفرهنگ و هنر 

ارزیابی (این نتیجه مؤید اهمیت و نقش نظام بانکی به عنوان واسطه مالی . شود تأیید میزایی  اشتغال

در ایجـاد و توسـعه اشـتغال صـنایع     ) ها، تخصیص بهینه منابع و نظارت بر عملکرد کارآفرینـان  طرح

  .دستی است

اي نیـاز   بـه تکنولـوژي پیشـرفته    و عمومـاً  ش فرهنگ و هنر به سرمایه انسانی متکی بـوده مشاغل بخ

هاي اشـتغال در صـنایع دسـتی     اندوز بودن، از بارزترین ویژگی به بیان دیگر، کاربر و سرمایه. دندار

 خواهد کـرد و در نتیجـه  ها عمل  تر از سایر حوزه منعطف احتماالًبازار کار فرهنگ همچنین، . است

کننـده اثـر تـأمین     ویـت ها تق این ویژگی. شود میمعایب قانون حداقل دستمزد در این حوزه تعدیل 

هـاي توسـعه    توجه به این حوزه در سیاست زایی است و بنابراین صنایع دستی بر اشتغال مالی بیرونی

   .درا فراهم کن به ویژه براي زنان براي توسعه اشتغال پایدار  تواند فضاي مناسب میمالی 



  
  125   تاثیر نهادهاي حکمرانی بر مهاجرت بین المللی نیروي کار ایران

اي موجب افزایش اشـتغال   ها و رشدهاي اقتصادي منطقه گذاري دهد سرمایه البته برآوردها نشان می

به عـالوه،  . بري است احتماالً یکی از دالیل این مسئله، تورش سرمایه. در حوزه فرهنگ نشده است

کـه  طـوري   رانـی بـراي بخـش هنـر و صـنایع دسـتی بـوده اسـت؛ بـه          رشد اقتصادي داراي اثر برون

هاي هنـري و صـنایع دسـتی     تنها به بخش  تسهیالت و منابع افزوده شده حاصل از رشد اقتصادي، نه

در حالی که بـا  . نیامده، بلکه به تصاحب اعتبارات این بخش و متعاقباً کاهش اشتغال انجامیده است

 بـري و  توجه به جمعیت باالي کشور، افزایش سـهم درآمـدي سـرمایه و تـورش بـه سـمت سـرمایه       

  .دهد کاراندوزي مطلوب نیست و نابرابري را افزایش می

هـا   ها اثرگذار و در سایر استان زایی معدودي از استان دهد که جنسیت در اشتغال برآوردها نشان می

طبق آمار توصیفی تعداد کارآفرینان زن حدوداً دو برابر کارآفرینان مرد بوده کـه  . اثر بوده است بی

امـا  . هـا اسـت   هـاي اقتصـادي آن   م بودن شرایط اجتماعی جهـت مشـارکت  مؤید تمایل زنان و فراه

هـاي زنـان در    دهـد طـرح   ها تقریباً برابر با مردان گزارش شـده کـه نشـان مـی     تسهیالت دریافتی آن

   .اند تري ارائه و اجرا شده مقیاس کوچک

  .شود در پایان، پیشنهادهاي سیاستی و تحقیقاتی زیر ارائه می

برخوردار توسعه بیشتري  تأمین مالی بیرونی در حوزه صنایع دستی، در مناطق کم شود که توصیه می

نیازمنـد   بر بزرگ مقیاس از طریق توسعه صنایع سرمایه داشته باشد؛ چرا که رشد و توسعه اقتصادي

هـاي   گذاري در حـوزه صـنایع دسـتی کـه بـا سـرمایه       ، اما سرمایهاستهاي کالنی  گذاري به سرمایه

 .نابرابري این مناطق باشد و تواند انتخاب مناسبی براي کاهش فقر شوند، می دازي میان کوچک راه

زنجیره ارزش مربوط  شناخت کاملتوسعه مالی در حوزه صنایع دستی بهتر است با از طرف دیگر، 

بخش کشاورزي در جایگاه . ایجادکندبتواند رشد پایدار و متعادلی تا صورت پذیرد  محصوالتبه 

به  ،)کند که بخشی از تقاضاي صنایع دستی را ایجاد می(ده مواد اولیه و بخش گردشگري کنن تأمین

لذا، توسـعه صـنایع   . درآمدترین صنایع دنیا هستند عنوان اجزاي زنجیره ارزش صنایع دستی و از پر

 .دستی باید با توسعه صنعت کشاورزي و گردشگري منطقه هماهنگ باشد

ی اثربخشـ بـراي  ، بـر همـین اسـاس   . زیاد اسـت هاي کشور  استانن میاگذاري در  پراکندگی سرمایه

و  شـود  ها در صنایع فرهنگی و هنـري، شناسـایی   هاي متفاوت استان اعتبارات اعطایی پتانسیلبیشتر 

هاي رشد و توسعه مناطق با محوریـت صـنایع فرهنگـی صـورت      هاي توسعه مالی و استراتژي برنامه

بـرداري حـداکثري از    ی و تمرکـز بـر ایـن حـوزه، زمینـه بهـره      هـاي فرهنگـ   گیرد؛ تا با ایجاد قطـب 

 .هاي آن فراهم آید پتانسیل
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هاي اثربخش در امر توسعه  گذاري ها براي داشتن سیاست از اولویت کارآفرینی زنان شناخت موانع

نهادهـاي فرهنگـی و اقتصـادي در      ، توسـعه فعالیـت  دیگـر  از طرف. استو افزایش مشارکت زنان 

بـه  هـاي مربـوط    ، الزمـه ایجـاد تغییـرات در دیـدگاه    کـارآفرینی زنـان اثـربخش نبـوده    که  مناطقی

 .استهاي اقتصادي زنان  مشارکت

شود که اثر تأمین مالی بیرونی بر ایجاد اشتغال در بخـش   هاي آتی، پیشنهاد می جهت انجام پژوهش

تا مشخص شود که بـه   هاي اقتصاد کشور مورد مطالعه قرار گیرد؛ فرهنگ، در مقایسه با سایر بخش

بـه عـالوه،   . زایی بیشتري دارد پتانسیل اشتغال) ها(ازاي هر یک ریال اعتبارات اعطایی، کدام بخش

توانند بـا   ها می بسیار مهم است که در داخل خود بخش فرهنگ نیز مطالعه شود که کدام زیربخش

  .هاي شغلی بیشتري ایجاد کنند تکیه بر تأمین مالی بیرونی، فرصت
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