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 اهداف فصلنامه تحلیلی - پژوهشی اقتصاد خاوران
11 اشاعه1و1نشر1یافته1های1علمی،1پژوهشی1و1تحقيقاتی1مرتبط1با1اقتصاد،1حسابداری1و1مدیریت1و1.

تالش1جهت1رفع1نيازهای1علمی1و1تحقيقاتی1استان.1
21 فراهم1نمودن1زمينه1تبادل1افکار1و1اطالعات1بين1مراکز1دانشگاهی1و1تحقيقاتی1استان1در1زمينه1.

مسائل1راهبردی1علم1اقتصاد.
31 دانشجویان،1. کارشناسان،1 مدیران،1 علمی1 دانش1 سطح1 ارتقاء1 جهت1 پژوهشی1 بسترسازی1

صاحبنظران1و1پژوهشگران1استان.
41 ارتقاي1سطح1مطالعات1و1پژوهش1هاي1کاربردی1اقتصادي1در1زمينه1موضوعات1مورد1نياز1استان..

شرايط پذيرش مقاله ها و نحوه ارسال آن
11 در1مقاله1از1آخرین1آمارها1و1اطالعات1که1متناسب1با1عنوان1مقاله1باشد،1استفاده1شود.1.
21 مقاله1در1هيچ11یک1از1کنفرانس1ها،1سمينارها1و1سایر1نشریات1داخلی1و1خارجی1چاپ1یا1ارسال1.

نشده1باشد.
31 تعداد1صفحات1مقاالت151-120صفحه1بيشتر1نباشد..
41 فرمول1ها،1جداول،1نمودارها1عکس1نباشد1همچنين1فرمول1ها1در1نرم1افزار1تایپ1شود..
51 نحوه1ارسال1مقاالت1از1طریق1سایت1فصلنامه1اقتصاد1خاوران1به1نشانی1الکترونيکی1.

www.skeq.ir 1ارسال1گردد.

راهنمای تدوين مقاالت 
11 متن1فارسی1مقاله1قلم1زرMitra(1(1فونت1131در1برنامه120101word1تایپ1شود.1معادالت1و1.

نماد1متغيرها1و1زیرنویس1های1انگليسی1با1قلم1Times New Roman1غير1ایتاليک1و1با1
فونت1111و1زیر1نویس1های1انگليسی1با1قلمTimes new Roman1 و1با1فونت1101تایپ1شود.

21 تهيه1چکيده1با1حداکثر11501کلمه1به1زبان1فارسی1و1انگليسی1به1همراه1حداکثر151واژه1کليدی.1.
31 تعيين1طبقه1بندی1JEL1پيش1از1کليد1واژه1فارسی1و1انگليسی..
41 عنوان1ها1و1زیر1نویس1ها1کوتاه1باشند1و1منابع1در1صفحه1مستقل1و1در1انتهای1مقاله1ذکر1شوند..



51 مأخذ1داده1ها1به1طور1دقيق1بيان1گردد1و1در1صورت1نياز1داوران1یک1نسخه1از1آن1به1دفتر1مجله1.
ارسال1گردد.

61 فرمول1ها1و1معادالت1مقاله1به1صورت1پياپی1در1سمت1راست1به1فارسی1شماره1گذاری1شوند.1.
71 ذکر1معادل1انگليسی1واژه1های1تخصصی1مورد1استفاده1در1مقاله1در1پانوشت1همان1صفحه1ارائه1شود..
81 ضرورت1دارد1فایل1جداول1و1نمودارها1بگونه1ای1ارائه1شوند1تا1امکان1اصالحات1جزئی1و1تغيير1.

یادآوری1می1شود1جداول1وسط1چين،1فارسی1و1دارای1عناوین1و1 باشد.1 امکان1پذیر1 اندازه1آن1
مأخذ1باشند.1مقياس1ها1در1باالی1جدول1و1در1سمت1چپ1آن1قيد1شود.1در1صورت1تنوع1مقياس1ها،1
پيشنهاد1می1شود1هریک1از1آنها1در1باالی1ستون1مربوط1ذکر1شود.1عالوه1بر1این،1عنوان1نمودارها1

در1زیر1آنها1قيد1شود1و1واحدها1مشخص1باشند.
91 اعداد1جداول1و1داخل1متن،1فارسی1)قلمB Mitra1 10(1باشد1و1برای1ارقام1اعشاری1از1مميز1.

استفاده1شود.
101 مقاالت1ارسالی1حتمًا1دارای1چکيده1انگليسی1باشد.1.
111 منابع1مقاله1اعم1از1کتاب1یا1مقاله،1به1ترتيب1الفبایی1بر1حسب1نام1خانوادگی1نویسندگان1تنظيم1شود.1.

12-1. نمونه کتاب
نویسا،1 پارس1 انتشارات1 تهران:1 و1سياست1ها،1 نظریه1ها1 اقتصاد1کالن1 1،)1387( شاکری،1عباس1

چاپ11.
12-2. نمونه مقاله

طيبی،1سيد1کميل1و1گوگردچيان،1احمد1)1385(،1"بررسی1عوامل1جذب1سرمایه1گذاری1مستقيم1
خارجی1در1صنایع1پتروشيمی1ایران1به1روش1داده1های1تابلویی"،1فصلنامه1پژوهش1های1اقتصادی1

ایران،1سال1هشتم،1شماره1،261صص11811-2031.



12-2. نمونه مجموعه مقاله
بر1 اقتصادی1 نوسانات1 اثرات1 بر1 "نگرشی1 1،)1389( قاسم1 محمد1 رضایی1 و1 ابراهيم1 رضایی،1
درآمدهای1مالياتی:1شواهدی1جهت1بسط1پایه1های1مالياتی1مصرف1-1محور11در1ایران"،1مجموعه1
مقاالت1چهارمين1همایش1سياست1های1مالی1و1مالياتی1ایران،1تهران:1سازمان1امور1مالياتی1کشور.

12-3. نمونه انگلیسی کتاب
Leontief,Wassily(1966), Input Output Economics, New 
York,Oxford University Press.

12-4. نمونه انگلیسی مجموعه مقاله
Diamond, Peter A. (2000) “Administrative Costs and Equilibrium 
Charges with Individual Accounts”, in Administrative Costs and 
Social Security Privatization John Shavened, Chicago:University 
of Chicago Press, Chapter 4. 

12-5. نمونه انگلیسی مقاله در مجله
Aizenman, Joshua, And Yothin Jinjarak (2005), “The Collection 
Efficiency Of The Value Added Tax : Theory and  International 
Evidence”, The Journal of International Trade & Economic 
Development, Vol. 17, No. 3, PP. 391-410. 
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محسن اسحاقی نسب1
سید عبدالمجید جالئی2

رضا زينل زاده3

چکیده
یکی1از1راهکارهای1مورد1استفاده1برای1رشد1اقتصادی1کشورها1به1خصوص1کشورهای1در1حال1
توسعه1و1رسيدن1به1نرخ11های1باالتر1رشد،1استفاده1از1سرمایه1گذاری11های1خارجی1می11باشد.1چرا1که1در1
کشورهای1در1حال1توسعه1فاصله1بين1کمبود1منابع1سرمایه1گذاری1داخلی1و1پس1انداز1داخلی1از1
طریق1سرمایه1گذاری1خارجی1کاهش1می11یابد.1بنابراین1هدف1این1تحقيق1بررسی1تاثير1سرمایه1
گذاری1خارجی1بر1ارزش1افزوده1بخش11های1صنعت،1معدن،1کشاورزی1و1خدمات1ایران1در1طول1
دوره13701-11391با1استفاده1از1روش1خود1رگرسيون1با1وفقه11های1گسترده1ARDL1است.1نتایج1
حاکی1از1این1است1که1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1با1ضرایب10/431،6/2311،0/711و10/371به1
ترتيب1بر1ارزش1افزوده1بخش11های1صنعت،1معدن،1کشاورزی1و1خدمات1تاثير1مستقيم1و1معنادار1
دارد.1همچنين1سرمایه1گذاری1خارجی1بيشترین1تاثير1را1بر1بخش1معدن1و1کمترین1تاثير1را1بر1

ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1ایران1دارد.

واژگان کلیدي
ARDL1،سرمایه1گذاری1خارجی،1ارزش1افزوده،1بخش1های1اقتصادی
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2. دکترای اقتصاد، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.1
3. دکترای اقتصاد، عضوهیأت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران.1
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مقدمه
رشد1و1توسعه1اقتصادی1یکی1از1اساسی11ترین1اهداف1اقتصادی1همه1کشورها1به1شمار1می11رود.1رشد1و1
توسعه1اقتصادی1از1طریق1توسعه1بخش11های1اقتصادی1از1جمله1بخش1صنعت،1معدن،1کشاورزی،1
خدمات1و1دیگر1بخش11ها1پدید1می11آید.1افزایش1توليد1بخش11های1اقتصادی1و1در1نهایت1افزایش1
توليد1اقتصادی1کشور1نيازمند1انجام1سرمایه1گذاری1می11باشد.1چرا1که1سرمایه1موتور1رشد1و1توسعه1
اقتصادی1تلقی1می1شود.1در1این1بين1کشورهای1در1حال1توسعه1معموال1با1کمبود1سرمایه1مواجه11
اند.1لذا1همواره1سعی1نموده11اند1که1برای1جبران1آن1از1استقراض1خارجی1استفاده1نمایند،1ولی1به1
دليل1بحران11های1شدید1ناشی1از1پرداخت1آن،1امروزه1سرمایه1گذاری1خارجی1به1عنوان1جانشينی1
برای1آن1و1ابزاری1برای1رسيدن1به1هدف1رشد1اقتصادی1مطرح1شده1است.1در1واقع1در1کشورهای1
در1حال1توسعه1ميزان1پس1اندازها1به1حدی1نيست1که1منابع1مالی1مورد1نياز1را1برای1سرمایه1گذاری11ها1
تامين1کند.1در1این1کشورها1سرمایه1گذاری11خارجی1از1مهمترین1منابع1مالی1تامين1سرمایه1گذاری11ها1
می11باشد1به1عبارتی1سرمایه1گذاری11های1خارجی1مکمل1سرمایه1گذاری11های1داخلی1به1شمار1

می11رود.
از1بين1جریانات1مختلف1سرمایه1گذاری1خارجی،1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1FDI1نقش1اثر1
گذارترین1متغير1را1بر1رشد1اقتصادی1کشور1ها1در1صحنه1اقتصادی1بازی1می1کند1و1به1لحاظ1ماهيت1
و1انگيزه1های1ایجاد1کننده1آن1از1افق1روشن1تر1و1با1ثبات1تری1جهت1استفاده1در1برنامه1ریزی1های1
یافته1های1 اساس1 بر1 راستا1 این1 در1 برخوردار1است.1 دارند،1 نظر1 را1مد1 اقتصادی1که1هدف1رشد1
تجربی1قابليت1انعطاف1ساختار1های1توليدی1و1قدرت1جذب1سرمایه1گذاری1در1کشور1های1ميزبان1و1
همچنين1شدت1نياز1این1کشور1به1منابع1مالی1خارجی1از1عوامل1بسيار1اثر1گذار1بر1ميزان1اثر1بخشی1

1FDIبر1رشد1اقتصادی1کشور1های1ميزبان1به1شمار1می1روند1)مهدوی،13831(.
سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1منجر1به1سرمایه1و1اشتغال،1صادرات1و1توليد1می1گردد1و1امکان1
دسترسی1به1منابعی1همچون1مدیریت،1نيروی1کار1ماهر،1شبکه1های1توليد1بين1المللی1و1تأسيس1
نام1ه1ای1تجاری1را1فراهم1می1نماید1)فرزین1و1همکاران13911(1و1همچنين1موجب1برخورداری1
لذا1سرمایه1گذاری1 آورد.1 برای1کشور1ميزبان1فراهم1می11 را1 انتقال1تکنولوژی1 و1 ریز1 آثار1سر1 از1



9 بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر رشد بخش های اقتصادی..

مستقيم1خارجی1می11تواند1موتور1رشد1اقتصادی1کشور1ميزبان1محسوب1گردد.1بر1این1اساس1الزم1
و1ضروری1است1که1تاثير1سرمایه1گذاری11های1خارجی1بر1رشد1و1توسعه1به1خصوص1بخش11های1

اقتصادی1در1کشورمان1مورد1مطلعه1قرار1گيرد.1
ابن1مقاله1در1سه1بخش1تدوین1شده1است.1در1بخش1اول1به1بيان1خالصه11ای1از1مطالعات1صورت1
گرفته1و1ادبيات1موضوع1پرداخته1شده1است.1در1بخش1دوم1مدل1و1نتایج1مورد1بررسی1و1تجزیه1و1

تحليل1قرار1گرفته1است1و1در1یخش1سوم1نتایج1تحقيق1و1پيشنهادات1ارائه1شده1است.

ادبیات موضوع
فاضلی1)1388(،1به1بررسی1رابطه1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1و1رشد1اقتصادی1کشورهای1
منتخب1پرداخته1است.1روش1بررسی1در1این1پژوهش1روش1پانل1دیتا1می1باشد،1که1با1استفاده1از1
داده11های1مربوط1به1کشورهای1منتخب1طی1سال11های20061-119961برآورد1شده1است.1نتایج1
اقتصادی1 این1است1که1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1اثر1مثبت1روی1رشد1 از1 بررسی1حاکی1

کشورها1داشته1است.
بهاری1پور1)1389(1به1بررسی1بررسی1تأثير1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1و1سرمایه1گذاری1
داخلی1بر1رشد1اقتصادی1ایران13861-11355پرداخته1است.1در1این1تحقيق1تأثير1سرمایه1گذاری1
مستقيم1خارجی1و1سرمایه1گذاری1داخلی1بر1رشد1اقتصادی1ایران1و1رابطه1سرمایه1گذاری1مستقيم1
خارجی1و1سرمایه1گذاری1داخلی،1با1استفاده1از1یک1الگوی1خود1توضيح1برداری1مورد1بررسی1قرار1
گرفته1است.1برای1تخمين1رابطه1بين1متغيرهای1مورد1استفاده1در1الگو1و1تجزیه1وتحليل1نتایج،1
از1مدل1تصحيح1خطا،1توابع1عکس1العمل1آنی1و1تجزیه1واریانس1خطای1پيش1بينی1استفاده1شده1
است.1نتایج1تحقيق1حاکی1از1تأثير1مثبت1و1معنادار1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1و1سرمایه1گذاری1
داخلی1و1نرخ1ارز1واقعی1موثر1بر1رشد1اقتصادی1است.1هم1چنين1رابطه1بين1دو1متغير1سرمایه1گذاری1

مستقيم1خارجی1و1سرمایه1گذاری1داخلی،1مکملی1است.1
صفدری1و1همکاران1)1391(،1به1بررسی1تأثير1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1بر1رشد1اقتصادی1
)تحليل1مقایسه1ای1کشورهای1در1حال1توسعه1و1توسعه1یافته(1پرداخته11اند.1برای1مقایسه1بين1
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تأثيرگذاری1متغيرها1بر1رشد1اقتصادی1در1این1دو1گروه1از1کشورها،1دوره1زمانی1)1990-2006(1
انتخاب1شد.1نتایج1نشان1می11دهد1که1ميزان1سرمایه11ی1خالص1در1کشورهای1در1حال1توسعه1با1
ضریب1411درصد1و1متغير1درجه11ی1آزادی1تجاری1با1ضریب1191درصد1تأثير1مثبت1و1معنی1داری1
بر1رشد1توليد1ناخالص1داخلی1این1کشورها1دارد.1سایر1یافته11های1تحقيق1حاکی1از1آن1است1که1در1
کشورهای1در1حال1توسعه،1FDI1تأثير1منفی1و1در1کشورهای1توسعه1یافته،1تأثير1مثبت1بر1رشد1

اقتصادی1دارد.11
استادی1و1همکاران1)1392(،1به1بررسی1نقش1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1در1رشد1اقتصادی1
است1 آن1 بيانگر1 نتایج1تحقيق1 پرداخته11اند.1 آن1ها1 متقابل1 رابطه1 بررسی1 و1 ایران1)1387-1357(1
که1رشد1اقتصادی،1باز1بودن1تجاری1و1سرمایه1انسانی1تأثير1مثبت1بر1روند1جذب1سرمایه1گذاری1
مستقيم1خارجی1دارد1و1آزمون1عليت1گرنجر1نيز1وجود1یک1رابطه1متقابل1ميان1رشد1اقتصادی1و1

سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1را1نشان1می11دهد.
بر1 خارجی1 مستقيم1 گذاری1 سرمایه1 و1 تجارت1 تاثير1 بررسی1 به1 1،)1393( همکاران1 و1 جعفری1
شاخص1توسعه1انسانی1در1ایران1با1رهيافت1جوهانسون-جوسيليوس1پرداخته1اند.1این1تحقيق1به1
دنبال1بررسی1تاثير1تجارت1و1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1بر1شاخص1توسعه1انسانی1در1اقتصاد1
ایران1در1طول1دوره1زمانی19801-120101با1استفاده1از1روش1هم1جمعی1جوهانسون-جوسيليوس1
بوده1است.1نتایج1به1دست1آمده1نشان1داد1که1تجارت1یا1همان1درجه1باز1بودن1اقتصاد1تاثير1مستقيم1
بر1شاخص1توسعه1انسانی1در1ایران1دارد.1همچنين1نتایج1نشان1داد1که1سرمایه1گذاری1مستقيم1
خارجی1و1توليد1ناخالص1داخلی1سرانه1حقيقی1نيز1تاثير1مثبت1بر1شاخص1توسعه1انسانی1دارند.11

ایران1 در1 اقتصادی1 رشد1 بر1 گذاری1مستقيم1خارجی1 تاثير1سرمایه1 بررسی1 به1 1،)1393( جلوند1
پرداخته1است.1هدف1این1مطالعات1بررسی1وجود1رابطه1عليت1بين1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1
همگرایی1 آزمون1 است.1 12007 تا1 11970 زمانی1 بازه1 در1 ایران1 اقتصاد1 برای1 اقتصادی1 رشد1 و1
جوهانسون-جوسيليوس1برای1بررسی1فرضيه1وجود1رابطه1بلند1مدت1بين1سرمایه1گذاری1مستقيم1
خارجی1و1رشد1اقتصادی1در1ایران1به1کار1گرفته1شده1است.1نتيجه1حاصل1این1است1که1رابطه11ی1

بلند1مدت1بين1رشد1اقتصادی1و1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1وجود1دارد.
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مارکوس1و1همکاران11)2006(،1به1بررسی1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1در1بخش1مالی1و1رشد1
اقتصادی1در1اروپای1مرکزی1و1شرقی:1نقش1حياتی1کانال1توليد1)بازده(1پرداخته11اند1و1تاثير1بخش1
مالی1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1بر1رشد1اقتصادی1از1طریق1کانال1بازده1)توليد(1را1بررسی1
نموده11اند.1در1این1مقاله1مدل1داده11های1پانل1برای1111کشور1اروپای1مرکزی1و1شرقی1در1یک1
چارچوب1حسابداری1رشد1سرتاسری1کشوری1طی1سال11های119961تا120031را1برآورد1گردیده1و1
تاثير1گوژ-1شکل1FSFDI1را1بر1رشد1اقتصادی1بررسی1نموده11اند.1نتایج1نشان1داد1که1سطح1و1
کيفيت1سرمایه1گذاری1خارجی1سهم1)کمک(1بخش1مالی1به1رشد1در1بازارهای1نوظهور1را1تحت1

تاثير1قرار1می11دهد.
چایدو1و1امانوئيل12)2014(،1به1بررسی1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی،1صادرات1و1رشد1اقتصادی1
در1کرواسی:1تحليل1سری11های1زمانی1پرداخته11اند.1در1این1تحقيق،1به1بررسی1رابطه1ميان1سرمایه1
گذاری1های1مستقيم1خارجی،1صادرات1و1رشد1اقتصادی1در1کرواسی1با1استفاده1از1داده11های1سری1
زمانی1ساالنه1برای1دوره19941-12012پرداخته1شده1است.1چند1مدل1اقتصاد1سنجی1از1جمله1
روش1تست1مرزها1و1مدل1تصحيح1خطاECM(1(1به1کار1رفته11اند.1نتایج1رابطه1علت1و1معلولی1دو1

طرفه1بلند1مدت1و1کوتاه1مدت1بين1صادرات1و1رشد1را1تایيد1می11کنند.11
1موگابله13)2015(،1به1بررسی1تحليل1زمان1سری1عملکرد1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1در1
مالزی1پرداخته1است.1این1مقاله1با1استفاده1از1روش1تصحيح1بی1قيد1و1شرط1خطا،1به1بررسی1روابط1
تعادل1بين1جریان1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1و1عوامل1آنها1می11پردازد.1نتایج1نشان1می11دهد1
که1نرخ1ارز،1توليد1ناخالص1داخلی،1عرضه1پول1و1تجارت،1تاثير1مثبت1بر1جریان1سرمایه1گذاری1
مستقيم1خارجی1دارد.1این1یافته11ها1می11تواند1برای1بيشتر1سواالت1تحقيق1به1پاسخ1منجر1شود.1به1
عنوان1مثال،1کار1در1آینده1مانند1قيمت1انرژی1و1بيکاری،1تابعی1از1متغير1FDI1در1مالزی1است.1

1. Markus et al
2. Chaido and Emmanouil
3. Mugableh
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تصريح مدل و نتايج- 3
3-1- مدل تصريح شده

در1این1قسمت1از1تحقيق1به1بيان1مدل1تصریح1شده1برای1بررسی1تاثير1سرمایه1گذاری1خارجی1
بر1ارزش1افزوده1بخش11های1مختلف1اقتصادی1ایران1از1جمله1بخش1صنعت،1معدن،1کشاورزی1و1

خدمات1با1استفاده1از1الگوی1رشد1سولو1به1شرح1زیر1پرداخته1می1شود:

LVI=α0 +α1LLI + α2LFI + εرابطه1- مدل بخش صنعت
LVM=α0 +α1LLM + α2LFI + εرابطه2- مدل بخش معدن

LVA=α0 +α1LLA + α2LFI + εرابطه3- مدل بخش کشاورزی
LVS=α0 +α1LLS + α2LFI + εرابطه4- مدل بخش خدمات

شرح1متغيرهای1موجود1در1مدل1های1تصریح1شده1به1این1صورت1می11باشد1که:
LVI:1لگاریتم1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1ایران،LLI1:1لگاریتم1سهم1نيروی1کار1شاغل1در1
بخش1صنعت1ایران،LFI1:1لگاریتم1سرمایه1خارجی1در1ایران،LVM1:1لگاریتم1ارزش1افزوده1
1:LVA1،1لگاریتم1سهم1نيروی1کار1شاغل1در1بخش1معدن1ایران:LLM1،بخش1معدن1ایران
لگاریتم1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1ایران،LLA1:1لگاریتم1سهم1نيروی1کار1شاغل1در1بخش1
سهم1 لگاریتم1 1:LLS ایران،1 خدمات1 بخش1 افزوده1 ارزش1 لگاریتم1 1:LVS ایران،1 کشاورزی1

نيروی1کار1شاغل1در1بخش1خدمات1ایران1وε1:1جمالت1اخالل1مدل11ها1می11باشد.
اساس1مدل1سولو1بر1پایه141متغير1است:1توليد1محصول)Y(،1سرمایه1)K(،1نيروی1کار1)L(و1
دانش1یا1اثربخشی1نيروی1کارA(1(.1در1هر1زمان1اقتصاد1مقداری1سرمایه1و1نيروی1کار1و1دانش1در1

اختيار1دارد1که1با1ترکيب1آن1ها1به1توليد1محصول1می11پردازد.
1شکل1تابع1توليد1به1صورت Y(t)= F(K(t), A(t)L(t))است1که1t1نشان1دهنده1زمان1
می1باشد.1زمان1مستقيما1ًدر1تابع1توليد1قرار1نمی11گيرد؛1بلکه1فقط1همراه1K ،L ،A1وارد1تابع1
می1شود.1اگر1نهاده1های1توليد1تغيير1کنند،1محصول1نيز1در1طول1زمان1تغيير1خواهد1کرد.1خصوصًا1
اگر1دانش1افزایش1یافته1و1تکنولوژی1پيشرفت1کند،1مقدار1محصول1بدست1آمده1از1نيروی1کار1و1

سرمایه،1در1طول1زمان1رشد1خواهد1کرد.



13 بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر رشد بخش های اقتصادی..

3-2- نتايج تخمین
3-2-1- مانايي متغیرهاي مدل

قبل1از1برآورد1مدل1الزم1است1تا1مانایي1داده11ها1مورد1بررسي1قرار1گيرد.1زیرا1استفاده1از1داده11هاي1
اعتماد1 قابل1 نتایج1 و1 کاذب1شده1 رگرسيون1 بروز1 به1 منجر1 اقتصاد1سنجي1 برآوردهاي1 در1 نامانا1
نخواهد1بود.1با1توجه1به1این،1مانایي1متغيرها1با1استفاده1از1آزمون1ریشه1واحد1دیکی1فولر1تعميم1
یافته1مورد1بررسي1قرار1گرفته1است.1نتایج1این1آزمون1در1جدول1شماره1)1(1نشان1داده1شده1است.

(ADF) جدول1- نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

نتیجهاحتمالآماره آزمونشرایط آزمونمتغیرها
LVI0/84120/9923-با عرض از مبدا

I(1)
Δ LVI3/15320/0386-با عرض از مبدا
LVM3/09271/0000با عرض از مبدا

I(1)
Δ LVM5/59450/0002-با عرض از مبدا

LVA1/66040/4357-با عرض از مبدا
I(1)

Δ LVA5/99410/0001-با عرض از مبدا
LVS0/81700/9918با عرض از مبدا

I(1)
Δ LVS2/87550/0660-با عرض از مبدا

LLI1/51640/5059-با عرض از مبدا
I(1)

Δ LLI5/46830/0003-با عرض از مبدا
LLM1/29030/6140-با عرض از مبدا

I(1)
Δ LLM5/66120/0002-با عرض از مبدا

LLA0/42890/9793با عرض از مبدا
I(1)

Δ LLA3/55320/0171-با عرض از مبدا
LLS0/69850/8263-با عرض از مبدا

I(1)
Δ LLS3/04150/0480-با عرض از مبدا

LFI0/81250/7947-با عرض از مبدا
I(1)

Δ LFI2/81590/0738-با عرض از مبدا
منبع: محاسبات تحقیق
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همان1طور1که1در1جدول1)4-1(1مشاهده1می11گردد،1متغيرهای1مدل1در1سطح1مانا1نبوده1و1با1
یک1با1تفاضل1گيری1مانا1شده11اند،1لذا1تمامی1متغرها1I(1)1می11باشند.1بر1این1اساس1با1استفاده1

از1الگوی1ARDL1می11توان1به1برآورد1مدل1پرداخت.

3-2-2- نتايج مدل  های کوتاه مدت 
در1این1تحقيق1تاثير1سرمایه1گذاری1خارجی1بر1ارزش1افزوده1بخش11های1صنعت،1معدن،1کشاورزی1
و1خدمات1در1اقتصاد1ایران1به1صورت1جداگانه1برآورد1می11گردد1که1نتایج1برآورد1مدل11ها1در1جدول1

شماره1)2(1در1ادامه1ارائه1شده1و1تحليل1می11گردد.
جدول2- نتایج برآورد مدل  های کوتاه مدت

بخش خدماتبخش کشاروزیبخش معدنبخش صنعت
احتمالضریباحتمالضریباحتمالضریباحتمالضریبمتغیر

LVI(-1)0/52120/0022------
LLI0/64740/0871------

LVM(-1)--0/48090/0053----
LLM--0/75290/3218----

LLM(-1)--1/69700/0429----
LVA(-1)----0/22450/3030--

LLA----0/17880/2450--
LVS(-1)------0/75620/0000

LLS------0/18100/3011
LFI0/34080/00210/58660/00150/26970/00610/17840/0028
C-1/1130/1961-11/260/00534/900/00290/32660/5748
R20/990/980/940/99

تعدیل شده  R20/990/980/930/99
منبع: محاسبات تحقیق

نتایج1به1دست1آمده1از1برآورد1مدل11هر1بخش1به1صورت1زیر1تحليل1می11شود:
بخش صنعت- 1

ارزش1افزوده1بخش1صنعت1با1یک1وقفه1با1ضریب10/52121تاثير1مستقيم1و1معنادار1بر1ارزش1- 
افزوده1صنعت1در1دوره1جاری1دارد1که1مطابق1با1تئوری1می11باشد1که1رشد1دوره1قبل1تاثير1
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مستقيم1بر1رشد1دوره1جاری1دارد.
سهم1نيروی1کار1شاغل1در1بخش1صنعت1با1ضریب10/64741تاثير1مستقيم1و1معنادار1در1سطح1- 

معنی1داری1101درصد1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1دارد1در1واقع1با1افزایش1سهم1شاغلين1
نيروی1کار1در1این1بخش1ارزش1افزوده1آن1نيز1افزایش1پيدا1می11کند.

سرمایه1گذاری1خارجی1با1ضریب10/34081تاثير1مستقيم1و1معنادار1در1سطح1معنی1داری1یک1- 
درصد1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1دارد.1در1واقع1با1افزایش1سرمایه1گذاری1خارجی،1ارزش1
افزوده1بخش1صنعت1با1رشد1و1افزایش1همراه1می11گردد.1بنابراین1می11توان1گفت1که1سرمایه1

گذاری11های1خارجی1منجر1به1افزایش1توليد1بخش1صنعت1در1ایران1می11گردد.1
بخش معدن- 2

ارزش1افزوده1بخش1معدن1با1یک1وقفه1با1ضریب10/48091تاثير1مستقيم1و1معنادار1بر1ارزش1- 
افزوده1بخش1معدن1در1دوره1جاری1دارد1که1مطابق1با1تئوری1می11باشد1که1رشد1دوره1قبل1

تاثير1مستقيم1بر1رشد1دوره1جاری1دارد.
سهم1نيروی1کار1شاغل1در1بخش1صنعت1با1ضریب10/75291تاثير1مستقيم1بر1ارزش1افزوده1- 

بخش1معدن1دارد1که1تاثير1آن1از1لحاظ1آماری1معنادار1نمی11باشد.11
سرمایه1گذاری1خارجی1با1ضریب10/58661تاثير1مستقيم1و1معنادار1در1سطح1معنی1داری1یک1- 

درصد1بر1ارزش1افزوده1بخش1معدن1دارد.1در1واقع1با1افزایش1سرمایه1گذاری1خارجی،1ارزش1
افزوده1بخش1معدن1با1رشد1و1افزایش1همراه1می11گردد.1بنابراین1می11توان1گفت1که1سرمایه1

گذاری11های1خارجی1منجر1به1افزایش1توليد1بخش1معدن1در1ایران1می11گردد.1
بخش کشاورزی- 3

ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1با1یک1وقفه1با1ضریب10/22451تاثير1مستقيم1ولی1بی1معنی1- 
بر1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1در1دوره1جاری1دارد1که1مطابق1با1تئوری1می11باشد1که1رشد1

دوره1قبل1تاثير1مستقيم1بر1رشد1دوره1جاری1دارد.
سهم1نيروی1کار1شاغل1در1بخش1صنعت1با1ضریب10/17881تاثير1مستقيم1بر1ارزش1افزوده1- 

بخش1معدن1دارد1که1تاثير1آن1از1لحاظ1آماری1معنادار1نمی11باشد.11
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سرمایه1گذاری1خارجی1با1ضریب10/26971تاثير1مستقيم1و1معنادار1در1سطح1معنی1داری1یک1درصد1- 
بر1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1دارد.1در1واقع1با1افزایش1سرمایه1گذاری1خارجی،1ارزش1
توان1گفت1که1 بنابراین1می11 افزایش1همراه1می11گردد.1 و1 با1رشد1 افزوده1بخش1کشاورزی1
سرمایه1گذاری11های1خارجی1منجر1به1افزایش1توليد1بخش1کشاورزی1در1ایران1می11گردد.1

بخش خدمات- 4
ارزش1افزوده1بخش1معدن1با1یک1وقفه1با1ضریب10/75621تاثير1مستقيم1و1معنادار1بر1ارزش1- 

افزوده1بخش1خدمات1در1دوره1جاری1دارد1که1مطابق1با1تئوری1می11باشد1که1رشد1دوره1قبل1
تاثير1مستقيم1بر1رشد1دوره1جاری1دارد.

سهم1نيروی1کار1شاغل1در1بخش1خدمات1با1ضریب10/18101تاثير1مستقيم1بر1ارزش1افزوده1- 
بخش1معدن1دارد1که1تاثير1آن1از1لحاظ1آماری1معنادار1نمی11باشد.11

سرمایه1گذاری1خارجی1با1ضریب10/17841تاثير1مستقيم1و1معنادار1در1سطح1معنی1داری1یک1- 
درصد1بر1ارزش1افزوده1بخش1خدمات1دارد.1در1واقع1با1افزایش1سرمایه1گذاری1خارجی،1ارزش1
افزوده1بخش1خدمات1با1رشد1همراه1می11گردد.1بنابراین1می11توان1گفت1که1سرمایه1گذاری1

1های1خارجی1منجر1به1افزایش1توليد1بخش1خدمات1در1ایران1می11گردد.1
از1این1که1مدل11ها1برآورد1شدند1آزمون1فروض1کالسيک1الزم1و1ضروری1است1چرا1که1 بعد1
وجود1خود1همبستگی1سریالی،1توزیع1غير1نرمال1جمالت1باقی1مانده،1فرم1تبعی1نادرست1مدل1و1
وجود1ناهمسانی1واریانس1مشکالت1عمده1ای1هستند1که1اعتبار1نتایج1حاصل1از1الگو1را1دچار1خدشه1
مي1کنند.1بنابراین،1برای1اطمينان1از1عدم1وجود1چنين1مشکالتی1در1تخمين،1الزم1است1آزمون1های1
تشخيصی1برای1آزمون1فروض1کالسيک1و1تعيين1اعتبار1مدل1صورت1گيرد.1نتایج1این1آزمون11ها1

در1جدول1)3(1نشان1داده1شده1است.1
همان1طور1که1مشاهده1می11گردد،1فرضيه1صفر1مبنی1بر1عدم1خود1همبستگی1سریالی1با1توجه1
به1احتمال1آماره1آزمون1که1برای1هر1چهار1مدل1برآورد1شده1بزرگ1تر1از10/051هست1مورد1پذیرش1

قرار1می11گيرد.1
فرضيه1درستی1تصریح1تبعی1مدل1با1توجه1به1ارزش1احتمال1آماره1آزمون1که1برای1هر1چهار1
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مدل1بزرگ1تر1ار10/051می11باشد،1فرضيه1صفر1مبنی1بر1تصریح1درست1مدل1مورد1پذیرش1بوده1و1
بنابراین1فرض1دوم1کالسيک1تایيد1می11گردد.

فرضيه1صفر1مبنی1بر1نرمال1بودن1توزیع1جمالت1اخالل1مدل1برآورد1شده1با1توجه1به1بزرگ1تر1بودن1
ارزش1احتمال1آماره1آزمون1از10/051مورد1پذیرش1قرار1گرفته1و1بنابراین1توزیع1باقی1مانده11های1

جمالت1اخالل1هر1چهار1مدل1نرمال1بوده1و1فرض1سوم1کالسيک1نيز1تایيد1می11گردد.
با1توجه1به1بزرگ11بودن1ارزش1احتمال1آماره1آزمون1همسانی1واریانس1مدل1برآورد1شده1از1،0/051
فرضيه1صفر1مبنی1بر1همسان1واریانس1بودن1جمالت1اخالل1مدل11های1برآورد1شده1مورد1پذیرش1
واقع1شده1و1بنابراین1مدل1برآورد1شده1از1همسانی1واریانس1برخوردار1می11باشد.1بنابراین1فرضيه1

چهارم1از1فروض1کالسيک1نيز1تایيد1می11گردد.
جدول3- نتایج آزمون  های تشخیصی مدل  ها

بخش خدماتبخش کشاروزیبخش معدنبخش صنعت
احتمالآمارهاحتمالآمارهاحتمالآمارهاحتمالآمارهآزمون

0/02600/97432/30480/13640/15480/86791/4720/2607همبستگی سریالی
0/32600/84951/10140/57650/08230/95960/7430/6896توزیع نرمال باقیمانده  ها

0/43240/73251/99940/14320/38400/76580/67370/5799ناهمسانی واریانس
0/08300/77691/76100/20430/34190/73691/0210/3220درستی فرم تبعی مدل
منبع: محاسبات تحقیق

3-2-3- نتايج مدل  های بلند مدت برآورد شده
بعد1از1این1که1مدل11های1کوتاه1مدت1برآورد1شدند1الزم1است1که1وجود1رابطه1بلند1مدت1بين1
متغيرها1آزمون1شود.1بنابراین1برای1بررسی1رابطه1بلند1از1آزمون11های1کرانه1و1یا1آزمون1بنرجی،1
دوالدو1و1مستر1استفاده1می1شود.1برای1تایيد1وجود1رابطه1بلندمدت1بين1متغيرها1در1دو1مدل1مربوط1
به1بخش11های1صنعت1و1خدمات1از1آزمون1کرانه11ها1استفاده1شد.1بر1اساس1نتایج1آزمون1کرانه11ها1
در1بخش1صنعت1کران1باال1و1پایين1به1ترتيب1برابر14/141و13/171بودند1و1آماره1آزمون1نيز1معادل1
14/17می11باشد.1با1توجه1به1این1که1آماره1محاسبه1شده1بزرگتر1از1کران1باال1می11باشد،1وجود1رابطه1

بلند1مدت1در1مدل1بخش1صنعت1تایيد1می11گردد.1
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آماره1 بوده1که1 برابر14/141و13/171 ترتيب1 به1 پایين1 و1 باال1 نيز1کران1 در1مورد1بخش1خدمات1
محاسبه1شده1که1معادل14/201می11باشد1و1از1کران1باال1بزرگتر1می11باشد،1دال1بر1وجود1رابطه1بلند1

در1بين1متغيرهای1بخش1خدمات1می11باشد.
در1دو1بخش1کشاورزی1و1بخش1معدن1از1آزمون1بنرجی،1دوالدو1و1مستر1برای1تایيد1وجود1رابطه1
بلند1مدت1استفاده1شد1که1آماره11های1بنرجی،1دوالدو1و1مستر1برای1بخش11های1کشاورزی1و1معدن1

به1صورت1زیر1محاسبه1شدند:
0  بخش معدن / 48 1 3 / 71

0 /14


   
0  بخش كشاورزي / 22 1 3 / 70

0 / 21


   
با1توجه1به1این1که1قدر1مطلق1آماره11های1محاسبه1شده1برای1هر1دو1بخش1کشاورزی1و1معدن1بزرگتر1 

از1قدر1مطلق1مقادیر1بحرانی1که1با1دو1متغير1و1تعداد1مشاهدات1کمتر1از1251برابر13/641می11باشد،1هست،1
می11توان1گفت1که1وجود1رابطه1بلند1مدت1بين1متغيرهای1مدل1در1این1دو1بخش1تایيد1می11گردد.1
بنابراین1در1ادامه1به1بررسی1نتایج1حاصل1از1برآورد1بلند1مدت1مدل1های1بخش11های1مورد1مطالعه1

که1در1جدول1)4(1ارائه1شده1است1پرداخته1می11شود.
جدول4- نتایج رابطه بلند مدت مدل های برآورد شده

بخش خدماتبخش کشاروزیبخش معدنبخش صنعت
احتمالضریباحتمالضریباحتمالضریباحتمالضریبمتغیر
LLI1/35240/0062------

LLM--0/57840/5816----
LLA----0/23060/2062
LLS------0/74270/3285
LFI0/71180/00006/320/00000/34780/00000/73190/0000
C-2/32660/0861-2/940/47556/320/00001/340/5443

منبع: محاسبات تحقیق
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و1 برای1بخش11های1صنعت،1معدن،1کشاورزی1 بلند1مدت1 از1مدل11های1 آمده1 به1دست1 نتایج1
خدمات1را1به1صورت1زیر1می11توان1ارزیابی1نمود:

11 سهم1اشتغال1نيروی1کار1در1بخش11صنعت1با1ضریب11/351تاثير1مستقيم1و1معنادار1بر1ارزش1-
اشتغال1در1بخش1 افزایش1ميزان1 نيز1 بلند1مدت1 به1عبارتی1در1 افزوده1بخش1صنعت1دارد.1
صنعت1ایران،1توليد1در1این1بخش1با1افزایش1همراه1می11باشد.1در1واقع1می11توان1این1گونه1
مطرح1کرد1که1با1افزایش1نيروی1کار،1ميزان1استفاده1از1سرمایه11ها1از1جمله1ماشين1آالت1
بهبود1پيدا1می11کند1و1همچنين1با1ترکيب1بهينه1سرمایه1و1نيروی1کار،1بهره11وری1نيروی1کار1

و1حتی1سرمایه1نيز1بهبود1یافته1و1منجر1به1افزایش1توليد1و1ارزش1افزوده1می11گردد.
21 سهم1نيروی1کار1در1توليد1بخش11های1کشاورزی،1معدن1و1خدمات1تاثير1مستقيم1بر1ارزش1افزوده1-

این1بخش11ها1دارد1اما1تاثير1این1متغير1بر1ارزش1افزوده1بخش11های1مذکور1معنادار1نمی11باشد.
31 سرمایه1گذاری1خارجی1در1هر1چهار1بخش1صنعت،1معدن،1کشاورزی1و1خدمات1تاثير1مستقيم1-

و1معنادار1بر1ارزش1افزوده1این1بخش1ها1دارد.1در1مورد1تاثير1مستقيم1سرمایه1گذاری1خارجی1
بر1ارزش1افزوده1بخش1های1مورد1مطالعه1می11توان1این1گونه1تحليل1کرد1که1ورود1سرمایه1
گذاری1های1خارجی،1کمبود1منابع1مالی1برای1سرمایه1گذاری1را1کاهش1داده1و1بنابراین1منجر1
به1توسعه1سرمایه1گذاری11در1این1بخش11ها1شده1و1باعث1افزایش1توليد1می11شود.1همچنين1با1
افزایش1سرمایه1گذاری11های1خارجی،1فناوری11های1پيشرفته1و1همچنين1تکنيک11های1نوین1
مدیریتی1وارد1سيستم1اقتصادی1توليد1در1بخش11های1اقتصادی1شده1و1همين1مسئله1بهره1
1وری1نيروی1کار1و1بهره11وری1سرمایه1را1افزایش1می11دهد1که1به1تبع1آن1توليد1و1ارزش1افزوده1

نيز1بهبود1پيدا1کرده1است.

3-2-4- نتايج مدل های تصحیح خطا
با1استفاده1از1الگوی1تصحيح1خطا1نوسانات1کوتاه11مدت1متغيرها1را1می11توان1به1دست1آورد1و1
در1ارتباط1با1رابطه1آن1ها1در1بلندمدت1بحث1نمود.1بنابراین،1در1این1قسمت1نتایج1مربوط1به1ضریب1
تصحيح1خطا1بررسی1شده1است1و1نتایج1به1دست1آمده1از1برآورد1نيز1در1جدول1شماره1)5(1ارائه1
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شده1است.1

جدول-5- نتایج مدل  های تصحیح خطا

بخش خدماتبخش کشاروزیبخش معدنبخش صنعت

احتمالضریباحتمالضریباحتمالضریباحتمالضریبمتغیر

ECM-0/470/0041-0/770/0001-0/770/0019-0/240/0019
منبع: محاسبات تحقیق

ضریب1تصحيح1خطا1برای1بخش1های1صنعت،1معدن،1کشاورزی1و1خدمات1به1ترتيب1برابر1با0/471-،1
0/77-،0/771-1و0/241-1به1دست1آمده1است1که1از1لحاظ1آماری1نيز1این1ضرایب1معنادار1می11باشند.1
همان1طور1که1مالحظه1می11شود1ميزان1تعدیالت1به1سمت1رابطه1بلند1مدت1در1دو1مدل1مربوط1به1
بخش11های1معدن1و1کشاوری1که0/771-1می11باشد،1نسبتا1باال1می11باشد.1اما1سرعت1تعدیل1به1سمت1

رابطه1بلند1مدت1در1بخش1خدمات1با1رقم0/241-1نسبتا1پایين1می11باشد.1

بحث، نتیجه گیري و پیشنهادات- 4
با1توجه1به1اهميت1سرمایه1گذاری1و1به1خصوص1سرمایه1گذاری1خارجی1در1افزایش1ظرفيت1
سرمایه1 تاثير1 بررسی1 به1 تحقيق1 این1 اقتصادی1 رشد1 در1کل،1 و1 اقتصادی1 های1 بخش11 توليدی1
گذاری1خارجی1بر1ارزش1افزوده1بخش1های1اقتصادی1صنعت،1معدن،1کشاورزی1و1خدمات1در1
اقتصاد1ایران1در1طول1دوره1زمانی13701-11391با1روش1خود1رگرسيون1با1وقفه11های1گسترده1
پرداخت.1نتایج1به1دست1آمده1نشان1داد1که1سرمایه1گذاری1خارجی1تاثير1مستقيم1و1معنادار1بر1
ارزش1افزوده1این1بخش11ها1دارد.1هم1چنين،1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1بيشترین1تاثير1را1بر1
بخش1معدن1و1کمترین1تاثير1را1بر1بخش1کشاورزی1دارد.1در1واقع1با1افزایش1سرمایه1گذاری1های1
به1 منجر1 و1 می11یابد1 افزایش1 اقتصادی1 مختلف1 بخش11های1 در1 گذاری1 سرمایه1 خارجی1حجم1
افزایش1توليد1و1استفاده1حداکثری1از1ظرفيت11های1خالی1کارگاه1ها1و1بنگاه1ها1می1شود.1هم1چنين1
با1ورود1سرمایه11های1خارجی1تکنيک11های1نوین1مدیریت1نيز1وارد1کشور1شده1و1منجر1به1بهبود1

مدیریت1شده1و1باعث1افزایش1بهره11وری1بنگاه1ها1می1شود.
بر1اساس1این1نتایج1دولت1ایران1می11تواند1با1رفع1موانع1جریان1سرمایه1گذاری11های1خارجی1به1ویژه1
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سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1و1اجرای1برنامه11های1حمایتی1و1تضمينی1به1جذب1سرمایه11گذاری11
های1خارجی1در1جهت1تحریک1رشد1و1توليد1داخلی1عمل1نماید.1همچنين1سياست1گذاران1اقتصادی1
و1سياسی1می11توانند1به1ارتقای1امنيت1اقتصادی1و1سياسی1که1نقش1فوق1العاده1حساسی1در1جذب1
1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1دارند،1امنيت1اقتصادی1و1سياسی1و1اطمينان1خاطر1الزم1را1برای1
سرمایه1گذاران1خارجی1فراهم1نمایند.1راهکار1دیگر1برای1افزایش1جذب1سرمایه1گذاری1مستقيم1
خارجی،1کاهش1حجم1و1ميزان1دخالت11های1دولت1در1اقتصاد1به1عنوان1متصدی1می11باشد،1زیرا1در1
صورت1توسعه1بخش1خصوصی1بازار1سرمایه1و1سرمایه1گذاری1رقابتی11تر1شده1و1جریان1سرمایه1گذاری1

مستقيم1خارجی1با1افزایش1همراه1می11گردد

منابع
11 استادی،1حسين،1رفعت،1بتول1و1رئيسی،1عباسعلی1)1392(،1نقش1سرمایه1گذاری1مستقيم1-

فصلنامه1 آنها،1 متقابل1 رابطه1 بررسی1 و1 1)1387-1357( ایران1 اقتصادی1 رشد1 در1 خارجی1
تحقيقات1توسعه1اقتصادی،1دوره1،31شماره1،91ص:172-1471.

21 بهاری1پور،1مهتاب1)1389(،1بررسی1تأثير1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1و1سرمایه1گذاری1-
داخلی1بر1رشد1اقتصادی1ایران1)1355-1386(،1پایان1نامه1دور1کارشناسی1ارشد،1دانشگاه1

شيراز.
31 انتشارات1نشر1نی،1- ایران1در1بستر1جهانی1شدن،1 اقتصاد1 بهکيش،1محمد1مهدی1)1381(،1

تهران،1ص:2491.
41 پارسامنش،1مهرداد1)1378(،1نقش1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1در1اقتصاد1ایران،1پایان1-

نامه1دوره1کارشناسی1ارشد،1دانشگاه1تهران،1ص:181.
51 تاثير1تجارت1و1- جعفری1پرویزخانلو،1کرم،1دیزجی،1منيره1و1ميرک،1مائده1)1393(،1بررسی1

سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1بر1شاخص1توسعه1انسانی1در1ایران1با1رهيافت1جوهانسون-
جوسيليوس،1اولين1کنفرانس1بين1المللی1اقتصاد،1مدیریت،1حسابداری1و1علوم1اجتماعی.
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چکیده
ماليات1مهمترین1ابزار1کسب1درآمد1دولت1ها1برای1انجام1وظایف1محوله1می1باشد؛1بر1این1اساس،1
ماليات1از1یک1سو1ابزاری1برای1تامين1مالی1مخارج1سرمایه1گذاری1و1سرمایه1در1گردش1دولت1
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را1بر1اساس1قوانين1شریعت1به1پيش1برد.
نظام1اقتصادی1اسالم1منابع1درآمدی1مختلفی1را1برای1حکومت1اسالمی1در1نظر1گرفته1است1که1
به1دو1دسته1قابل1تقسيم1اند:1درآمدهای1مالياتی1و1درآمدهای1غيرمالياتی.1در1این1مقاله1درآمدهای1
مالياتی1با1تاکيد1بر1مهمترین1آنها1)خمس1و1زکات(1و1تاثير1آن1بر1توسعه1اقتصاد،1ميزان1سرمایه1

گذاری،1توزیع1عادالنه1درآمد1و1...1مورد1بررسی1قرار1گرفته1است.
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مقدمه
اسالم1به1عنوان1یک1دین1کامل1و1جامع1دارای1مکتب1اقتصادی1خاص1خود1بوده1و1بر1این1اساس1
باید1به1کمک1علم1اقتصاد1و1ویژگی1های1بومی1و1تاریخی1و1جغرافيایی1هر1اقتصاد،1برای1تحقق1اهداف1
آن،1نظام1اقتصادی1مناسب1را1برپا1نمود.1نظام1ماليات1های1اسالمی1که1شکل1تامين1و1گردآوری1
و1صرف1درآمدهای1عمومی1را1تبيين1می1کند،1یکی1از1اجزاء1مهم1نظام1اقتصادی1اسالم1است.1
از1ابتدای1تشکيل1نظام1اسالمی1در1زمان1پيامبر1)ص(1برخی1از1ماليات1ها1مانند1خمس1و1زکات1
به1صورت1فریضه1تشریع1و1جزو1عبادات1قلمداد1شد1و1برخی1دیگر1مانند1خراج1و1جزیه1به1شکل1
ابزاری1مالی1در1اختيار1بيت1المال1قرار1گرفت1تا1در1موارد1گوناگون،1جهت1اعمال1سياست1های1
مالی1موردنظر1به1اجرا1درآید؛1بنابراین1در1سنت1اسالمی،1ماليات،1پدیده1ای1سابقه1دار1بوده1و1به1
همين1جهت،1فقيهان1درباره1وجوب1پرداخت1خمس1و1زکات1و1شکل1اخذ1خراج1و1جزیه،1بحث1های1
مفصل1و1نظریات1فراوانی1ارائه1نموده1اند.1همچنين1ماليات1های1موقتی1را1که1دولت1های1اسالمی1

بنا1به1ضرورت1موقعيت1اقتصادی1وضع1می1کنند،1مورد1اشکال1و1ایراد1قرار1نداده1اند.
در1کشورمان1پس1از1انقالب،1زمينه1الزم1برای1پایه1ریزی1نظام1مالياتی1اسالمی-1ایرانی1ایجاد1
بر1 مبتنی1 مالياتی1 نظام1 و1 مالياتی1کشور1 نظام1 بين1 کاملی1 به1دالیلی1همگرایی1 بنا1 ولی1 گردید1
وجوهات1شرعی1به1وجود1نيامد؛1به1عنوان1مثال1پرداخت1خمس1و1زکات1به1عنوان1دو1نمونه1مهم1
ماليات1اسالمی1از1طریق1چارچوبی1خارج1از1نظام1مالياتی1کشور1انجام1شده1و1مودیان1مکلف1به1
پرداخت1های1دوگانه1)از1یک1سو1پرداخت1ماليات1و1از1دیگر1سو1پرداخت1وجوهات1شرعی(1می1باشند.1
بنابراین1تبيين1و1برقراری1ارتباط1مطلوب1بين1این1دو1به1عنوان1اولين1گام1و1در1گام1بعدی1تلفيق1
نظام1های1مذکور1در1قالب1نظام1مالياتی1اسالمی1-1ایرانی1به1عنوان1یکی1از1اجزای1نظام1اقتصادی1
اسالمی1ضروری1می1نماید1که1این1امر1مستلزم1اتخاذ1تدابيری1جهت1لحاظ1مبانی1و1جهت1گيری1های1
اسالمی1و1در1عين1حال1تطابق1آن1با1ساختار1اقتصادی،1فرهنگی1و1اجتماعی1کشور1است.1در1این1
راستا1باید1مشکالت1فقهی،1اجرایی،1ساختاری1و1تقنينی1موجود1شناسایی1و1مرتفع1گردیده1و1با1
انجام1تبليغات1کافی،1رویکردها1و1دیدگاه1های1مناسب1نسبت1به1نظام1مالياتی1مبتنی1بر1تعاليم1

شرع1مقدس1ایجاد1گردد.



27 تبیین تأثیر مالیات های اسالمی بر رشد و توسعه اقتصادی

1اقتصاد1 1در 1که 1این1معنا 1به 1اسالمي1نگرش1توزیعي1آن1است، 1ویژگي1هاي1اقتصاد یکي1از
اسالمي1نه1تنها1به1روابط1توليدي1و1شيوه1هاي1توليد1ثروت1و1افزایش1آن1پرداخته1مي1شود،1بلکه1
عالوه1بر1این،1توجه1اصلي1به1نحوه1توزیع1ثروت1و1درآمد1است1که1در1مسير1صحيحي1جریان1یابد1
)عيوضلو،1،13691ص981(.1در1نظام1توزیع1درآمد1مدنظر1اسالم،1کار1دارای1نقش1مهم1و1حساسي1
است.1درآمد1هر1فرد1به1مقدار1کاري1بستگي1دارد1که1به1جامعه1عرضه1مي1نماید1و1همه1افراد1در1
بهره1مندي1از1نيروهاي1بدني1و1فکري1برابر1نيستند1و1سهم1آنها1در1توليد1نيز1متفاوت1بوده1و1بر1
این1اساس1درآمدهاي1آنها1نيز1یکسان1نخواهد1بود.1این1عوامل1متفاوت،1مي1تواند1در1کسب1درآمد1
به1عنوان1یک1نظام1ایجاد11انگيزه1در1توليد1مفيد1باشد،1اما1این1اختالف1درآمدها1نمي1تواند1زیاد1و1
گسترده1باشد،1زیرا1قوانين1و1مقررات1اسالمي1انباشتن1ثروت1را1محدود1نموده1و1راه1را1براي1توزیع1

عادالنه1درآمدها1هموار1مي1سازد.
قرآن1کریم1مي1فرماید:1»همانا1پيامبران1را1با1دالیل1روشن1فرستادیم1و1به1آنها1کتاب1و1ميزان1
دادیم1تا1مردمان1بر1اساس1عدالت1زندگي1کنند«1.1از1دیدگاه1اقتصاد1اسالمي،1توزیع1مناسب1و1
عادالنه1درآمد1یکي1از1مصادیق1عدالت1اجتماعي1است؛1به1همين1منظور1ایجاد1عدالت1توزیعي1در1
جامعه1به1عنوان1یکي1از1راهکارهاي1مهم1رسيدن1به1عدالت1اجتماعي1در1این1دیدگاه1مدنظر1قرار1

گرفته1است.
پرداخت1زکات،1خمس1و1دیگر1انواع1ماليات1های1اسالمی،1چه1واجب1و1چه1مستحب،1از1تکاليف1
اقتصادی1مسلمانان1است.1ادای1این1وظایف1مالی،1افزون1بر1آثار1سازنده1اخالقی،1نقش1مهمی1در1

توزیع1و1تعدیل1ثروت1ميان1افراد1جامعه1و1برقراری1عدالت1اجتماعی1دارند.1

پیشینه موضوع
1گذاري1 1سرمایه 1مصرف1و 1خمس1بر »تأثير عنوان1 با1 پژوهشی1 در1 1)1393( جعفری1 و1 تاری1
رهيافتي1از1الگوي1کالدور«1الگویي1نظري1در1چارچوب1مدل1توزیع1درآمدي1کالدور1به1منظور1مدل1
سازي1رفتار1یک1فرد1مسلمان1که1در1یک1جامعه1اسالمي1زندگي1مي1کند1و1در1آن1ربا1منسوخ1
شده1است1و1همه1افراد1خمس1پرداخت1مي1کنند،1ارائه1نمود.1یافته1هاي1پژوهش1وی1نشان1داد1

1. سوره حدید آیه 25
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که1هيچ1کدام1از1ویژگي1هاي1تعریف1شده1براي1یک1جامعه1اسالمي1در1قالب1مدل1توزیع1درآمد1
کالدور1مانع1دستيابي1به1مسير1رشد1یکنواخت1نمي1شود1و1نيل1به1مسير1رشد1یکنواخت1در1اقتصاد1

اسالمي1هم1موضوعي1امکانپذیر1است.
توسلی1)1391(1در1پژوهشی1به1تحليل1اقتصادی1اثر1زکات1بر1افزایش1عرضه1کل1پرداخت1و1به1
این1نتيجه1رسيد1که1هزینه1کردن1زکات1برای1فقرا1و1کسانی1که1توانایی1انجام1کار1ندارند،1یا1بر1اثر1
بحران1های1اقتصادی1ورشکست1شده1اند1و1نيز1در1کارهای1عام1المنفعه1نظير1ساختن1راه1ها،1
پل1ها1و1مراکز1آموزشی،1موجب1افزایش1دو1عامل1مهم1پيشرفت1اقتصادی1یعنی1سرمایه1اجتماعی1

و1سرمایه1انسانی1خواهد1شد1و1در1نتيجه1عرضه1کل1افزایش1خواهد1یافت.
جایدری1)1391(1در1تحقيقی1با1عنوان1»اثر1زکات1بر1سرمایه1گذاری1در1یک1کشور1اسالمی«1
کانال1 و1 مستقيم1 کانال1 گذارد:1 می1 اثر1 گذاری1 سرمایه1 بر1 کانال1 دو1 از1 زکات1 که1 داد1 نشان1
غيرمستقيم.1در1کانال1مستقيم1زکات1از1طریق1جریمه1کردن1دارایی1های1بيکار،1باعث1می1شود1
صاحبان1این1دارایی1ها1آن1ها1را1سرمایه1گذاری1کنند.1در1کانال1غيرمستقيم1نيز،1زکات1از1طریق1

اثرگذاری1بر1مصرف1و1پس1انداز1باعث1افزایش1سرمایه1گذاری1می1شود.
الجوردی1)1387(1در1پایان1نامه1کارشناسی1ارشد1خود1با1عنوان1»نقش1زکات1در1نظام1اقتصاد1
زکات1 پرداخت1 که1 یافت1 نتيجه1دست1 این1 به1 داد،1 انجام1 ای1 کتابخانه1 روش1 با1 که1 اسالمی«1
باعث1از1بين1رفتن1فقر،1تشویق1به1کار،1افزایش1توليدات1و1افزایش1قدرت1و1رفاه1جامعه1می1شود.1
همچنين1زکات1دو1اثر1مهم1فردی1و1اجتماعی1دارد:1تزکيه1نفس1و1تزکيه1مال1که1این1دو1روی1

یکدیگر1تاثير1متقابل1دارند.
رضوي1)1386(1به1بررسي1خمس1و1زکات11به1عنوان1مهم1ترین1ماليات1ها1در1اقتصاد1اسالمي1
مي1پردازد1و1بيان1مي1کند1که1ماليات1هاي1اسالمي1مي1توانند1متناسب1با1زمان1ها1و1مکان1هاي1
1و1 1اندازه 1بررسي1روي1موارد1مصرف، 1اجتهاد1و 1با 1البته1فقها 1واقع1شوند. 1استفاده مورد مختلف1
تعلقات1این1ماليات1ها1نقش1تأثيرگذاري1دارند.1از1آنجا1که1دولت1اسالمي1وظيفه1رشد،1توسعه1و1
آباداني1را1برعهده1دارد،1مي1تواند1با1ماليات1هاي1یادشده1منابع1درآمدي1ایجاد1کند1تا1در1راه1توسعه1

و1آباداني1کشور1اسالمي1گام1بردارد.
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کميجانی1و1عسگری1)1383(1با1تحليل1مقایسه1ای1آثار1اقتصادی1زکات1و1ماليه1تورمی،1به1این1
نتيجه1رسيدند1که1تعلق1زکات1به1مال1راکد1می1تواند1موجبات1سرمایه1گذاری1و1رشد1اقتصادی1را1
فراهم1آورد.1زکات1از1یک1سو1نوعی1تثبيت1کننده1خودکار1اقتصادی1و1از1سویی1موجب1چرخش1
مالی1از1صاحبان1ثروت1به1فقرا1و1نوعی1نظام1تخصيص1مجدد1منابع1بوده1و1با1آثار1منفی1رفاهی1
ماليه1تورمی1نظير1اختالل1در1نظام1پرداخت1ها1و1کاهش1موجودی1پولی1واقعی1بسيار1متمایز1است.
از1طریق1 باور1است1که1نقش1اساسی1زکات1در1دستيابی1به1رشد،1 این1 اقبال1)1989(1بر1 ظفر1
جریمه1کردن1ثروت1اندوزی1و1تشویق1سرمایه1گذاری1می1باشد.1عالوه1بر1این،1از1طریق1پرداخت1

زکات،1در1کوتاه1ترین1زمان1ممکن1می1توان1به1هدف1خودکفا1نمودن1نيازمندان1دست1یافت.
صباح1الدین1زعيم1)1989(1نيز1ضمن1اذعان1به1نقش1زکات1در1تشویق1سرمایه1گذاری،1معتقد1
اقتصاد1 لذا1یک1 باشد،1 تعيين1کننده1رشد1می1 از1عوامل1 آنجا1که1سرمایه1گذاری1یکی1 از1 است1
اسالمی1با1اجرای1نظام1زکوی،1دارای1جهت1گيری1بيشتری1به1سمت1رشد1خواهد1بود.1همچنين1

زکات1توزیع1مجدد1درآمد1را1به1طور1عادالنه1تری1تضمين1می1نماید.
منان1)1989(1معتقد1است1که1زکات1با1جلوگيری1از1تمایل1به1ذخيره1کردن1منابع1نقدی1بيکار،1
با1افزایش1دادن1تقاضای1 انگيزه1قوی1برای1سرمایه1گذاری1این1منابع1فراهم1می1نماید.1 نوعی1
کل1و1تشویق1سرمایه1گذاری،1زکات1تخصيص1منابع1را1به1سمت1نوعی1ساختار1اقتصادی1توام1با1
مساوات1سوق1می1دهد.1زکات1با1تشویق1توليد1کاالها1و1خدمات1مصرفی1برای1فقرا،1زمينه1هدایت1

خطوط1توليد1را1از1کاالهای1لوکس1به1کاالهای1مورد1نياز1عمومی1مردم1فراهم1می1نماید.

مبانی نظری
در1یک1نگاه1کلی1به1اقتصاد1کشور1و1در1ترکيب1درآمدهای1دولت،1می1توان1ماليات1را1به1عنوان1
یکی1از1اقالم1مهم1درآمدی1دولت1درنظر1گرفت.1حفظ1ثبات1نسبی1در1روند1حرکت1رو1به1جلوی1
بخش1های1مختلف1اقتصادی1تا1حدودی1به1وسيله1اهرم1ماليات1که1یکی1از1مهمترین1اهرم1های1
عمومی1 های1 هزینه1 تامين1 منظور1 به1 پذیرد.1 تواند1صورت1 می1 باشد،1 می1 مالی1 های1 سياست1
دولت1که1عمدتا1در1اقالم1پرداخت1های1جاری1کشور1قرار1دارد،1شاید1بتوان1مناسب1ترین1منبع1
درآمد1را1ماليات1دانست؛1درآمدی1که1نه1از1ثروت1ملی1تامين1می1شود1و1نه1شدیدا1متاثر1از1عوامل1



اقتصاد خاوران/ شماره 21و22 )پیایی 9و10(/ تابستان و پاییز 3094

برونزاست.1بنابراین1می1توان1گفت1که1تدوین1یک1نظام1صحيح1مالياتی1الزم1و1ضروری1است.1
اولين1چشم1انداز1این1نظام1را1باید1در1قوانين1مالياتی1به1عنوان1ابزار1اصلی1مشاهده1نمود.1برقراری1
ارتباط1مناسب1ميان1منابع1مالياتی1و1این1قوانين1از1مهمترین1وظایف1سيستم1مالياتی1است.1قوانين1
باشد.1هرگونه1خللی1 برخوردار1 اقتصادی،1شرعی1و1حقوقی1 از1توجيه1کامل1 بایست1 مالياتی1می1
در1این1پارامترها1موجب1بروز1اختالل1در1عملکرد1نظام1ماليات1ستانی1می1گردد.1کليه1قوانين1و1
مقررات1کشور1از1جمله1در1حوزه1ماليات1باید1با1مبانی1دین1مبين1اسالم1هماهنگی1داشته1باشد؛1
دولت1در1کسب1درآمد1باید1مالحظات1اجتماعی،1اقتصادی1را1رعایت1نموده1و1در1چارچوب1فقه1
اسالمی1از1اختيارات1خود1استفاده1کند.1بنابراین1نظام1مالياتی1باید1بر1اساس1مبانی1اقتصاد1اسالمی1
پایه1ریزی1شده1باشد.1در1جامعه1اسالمی1به1دليل1استفاده1افراد1از1خدمات1متنوع1و1مختلف1ارائه1
شده1از1جانب1دولت1مانند:1امنيت،1بهداشت،1آموزش1همگانی1و1بسياری1زیرساخت1های1دیگر،1

افراد1جامعه1باید1هزینه1آن1را1بپردازند1و1این1امر1در1قالب1پرداخت1ماليات1صورت1می1گيرد.
در1زیر1به1منظور1آشنایی1بيشتر1ابتدا1توضيح1مختصری1در1رابطه1با1هر1یک1از1واژه1های1ماليات،1

ماليات1اسالمی،1خمس1و1زکات1ارائه1می1گردد1و1پس1از1آن1به1ادامه1بحث1پرداخته1می1شود:

مالیات 
ماليات،1واژه1ای1عربی1است1که1در1زبان1فارسی1به1معانی1باج،1خراج،1ارتفاع،1حاصل1و1محصول1
به1کار1می1رود.1این1واژه1جمع1ماليه1به1معنای1چيزی1است1که1به1دارایی1و1اموال1تعلق1دارد.1ماليات1
در1اصطالح،1سهمی1است1که1به1موجب1اصل1تعاون1ملی1و1بر1اساس1مقررات،1شهروندان1موظفند1
از1ثروت1و1درآمد1خود،1به1منظور1تأمين1هزینه1های1عمومی1و1حفظ1منافع1اقتصادی1یا1سياسی1
و1اجتماعی1کشور،1به1قدر1و1توانایی1خود1به1دولت1بپردازند1)امينی؛13841(.1ماليات1در1تعریفی1
که1صندوق1بين1المللی1پول1از1آن1دارد،1به1پرداخت1های1اجباری1و1غيرجبرانی1گفته1می1شود1که1
باید1از1طرف1مؤدیان1مالياتی1 دولت1برای1مقاصد1عمومی1مطالبه1می1کند.1یعنی1در1وهله1اول1
طبق1وظيفه1پرداخت1شود1و1اجباری1است1و1دوم1آن1که1ماهيت1غيرجبرانی1دارد؛1یعنی1این1طور1
نيست1که1کسانی1که1ماليات1می1دهند،1ضرورتا1به1به1اندازه1وجوه1پرداختی1خود1از1خدمات1دولتی1

بهره1مند1شوند1)گيلک1حکيم1آبادی؛13911(.
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مالیات اسالمی
در1متون1دینی1واژه1ای1با1عنوان1ماليات1اسالمی1وجود1ندارد،1بنابراین1در1مورد1به1کاربردن1یا1
نبردن1اصطالح1ماليات1اسالمی،1در1بين1کارشناسان1اقتصاد1اسالمی1اختالف1نظر1وجود1دارد؛1اما1
ابعادی1از1ماليات1وجود1دارد1که1وقتی1با1ادبيات1اقتصادی1و1به1ویژه1ماليه1عمومی1مورد1بررسی1

قرار1می1گيرد،1در1قالب1حکومت1دینی1نياز1به1معادل1سازی1دارد.1
اند:1»ماليات1اسالمی1حقی1 تعریف1کرده1 این1گونه1 را1 ماليات1اسالمی1 پردازان،1 نظریه1 برخی1
معلوم1است1که1قانون1گذار1اسالمی،1بر1دارایی1افراد1واجب1کرده1است«.1این1حق1به1صورت1نقدی1
و1غيرنقدی1بنا1به1شروط1معين1و1با1تکيه1بر1دستورالعمل1های1مالی1دریافت1می1شود1و1هر1فرد1
چه1در1حمایت1دولت1اسالمی1و1یا1خارج1از1این1محدوده1باشد،1مکلف1به1پرداخت1حقی1است1که1

بر1ذمه1دارد1)عزیزی؛13901(.
ماليات1ها1به1عنوان1دسته1ای1مهم1از1راه1های1کسب1درآمد1توسط1دولت1بوده1که1انواعی1از1آن1
برای1مسلمانان1در1قالب1وجوهات1شرعی1نمود1پيدا1کرده1است1و1به1طور1ویژه1می1توان1از1زکات،1
خمس،1جزیه1و1...1نام1برد1که1از1نظر1مقدار1و1نرخ1مالياتی1ثابت1هستند.1نوع1دیگر،1ماليات1های1
حکومتی1مرسوم1بوده1که1متغير1هستند1و1در1عين1حال1پرداخت1آن1در1جامعه1اسالمی1دارای1

مشروعيت1نيز1می1باشد،1مانند1ماليات1بر1درآمد،1ماليات1بر1ارث1و1...
در1اسالم1ماليات1مستقيم1از1جمله1خمس1و1زکات1مورد1تأکيد1و1سفارش1قرار1می1گيرد1و1مالياتی1
را1 غيرمستقيم1 ماليات1های1 تا1 نيست1 دليلی1 این1 اما1 ندارد،1 وجود1 غيرمستقيم1 ماليات1 عنوان1 به1
غيرشرعی1بدانيم.1اگر1در1اسالم1ماليات1های1مستقيم1مورد1سفارش1و1استفاده1بيشتری1است،1به1
دليل1تأکيد1این1نوع1ماليات1ها1بر1توانایی1پرداخت1مؤدیان1است.1بنابراین1می1توان1خمس1و1زکات1
را1به1عنوان1وجوهی1که1در1اختيار1دولت1اسالمی1قرار1می1گيرد1و1دارای1ماهيت1غير1جبرانی1و1
اجباری1است،1اصلی1ترین1و1بارزترین1بخش1ماليات1اسالمی1به1طور1خاص1دانست1)گيلک1حکيم1

آبادی؛13911(.
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خمس
خمس1در1لغت1به1معناي1یک1پنجم1بوده1و1از1ماليات1هاي1اسالمي1به1شمار1مي1آید1که1اداي1
آن1واجب1و1از1نظر1قرآن1و1روایات1داراي1اهميت1خاصي1است.1از1ویژگي1هاي1خمس1آن1است1که1
مانند1زکات1مي1تواند1براي1تأمين1نيازمندان1هزینه1شود.1عالمان1شيعه1بر1اساس1روایت1ها،1خمس1
را1در1هفت1مورد1و1بر1اساس1شرایطي1واجب1مي1دانند.1این1هفت1مورد1عبارتند1از:1منفعت1کسب،1
معدن،1گنج،1مال1حالل1مخلوط1به1حرام،1جواهري1که1به1واسطه1فرو1رفتن1در1دریا1)غواصی(1
به1دست1مي1آید1و1غنيمت1و1زميني1که1کافر1ذمي1از1مسلمان1بخرد.1مصارف1خمس1)بر1اساس1
دیدگاه1فقيهان1اماميه(،1به1شش1قسمت1تقسيم1مي1شود1)موسوي1خميني،1،13741ج1،1ص356(:1
سهمي1براي1خداوند1متعال،1سهمي1براي1پيامبر1)ص(1و1سهمي1براي1امام1معصوم1)ع(1که1این1سه1
سهم1در1عصر1حاضر1از1آن1امام1زمان1بوده1و1در1شرایط1غيبت1آن1حضرت1به1ولي1فقيه1مي1رسد،1
اما1سه1سهم1دیگر1به1یتيمان،1مستمندان1و1در1راه1ماندگاني1مي1رسد1که1نسبشان1از1سوي1پدر1
به1عبدالمطلب1مي1رسد1که1به1آنان1»سيد«1مي1گویند.1در1مورد1نحوه1مالکيت1خمس1نيز1آنچه1از1
منابع1فقهي1به1دست1مي1آید،1آن1است1که1خمس1در1مالکيت1امام1معصوم1بوده،1اما1در1نصف1آن1

جهات1مصرف1خمس1مشخص1شده1است1)ميسمي1و1دیگران،1،1391ص84(.

زکات
»زکات«1در1لغت،1به1دو1معنا1آمده1است:1یکی1رشد1و1نمّو1و1دیگری1پاکی.1در1فقه1اسالمی،1
زکات1عبارت1است1از:1حّق1واجبی1که1به1بخشی1از1اموال1برخی1افراد1غنی1و1ثروتمند1جامعه1تعلق1
می1گيرد1و1باید1به1نفع1فقرا1برای1صرف1در1مصالح1عمومی1پرداخت1شود.1بنابراین1کلمه1»زکات«1
به1سهمی1اطالق1می1شود1که1انسان1مؤمن1از1مال1خود1خارج1می1کند1و1به1فقرا1می1دهد،1به1این1
دليل1که1در1پرداخت1آن،1اميد1رشد1و1افزایش1مال1همراه1با1خير1و1برکات1را1دارد1و1نيز1موجب1پاکی1
اموال1فرد1از1حقوق1نيازمندان1می1شود1)مبانی1فقهی1اقتصاد1اسالمی؛1ص3541(.1معنای1زکات1به1
کار1رفته1در1آیات1کریمه1قرآن1گسترده1است،1در1حالی1که1معنای1خمس1یک1چيز1بيشتر1نيست.1
آیاتی1که1درباره1زکات1در1قرآن1کریم1آمده؛1همه1مربوط1به1زکات1واجب1اصطالحی1فقهی1نيست؛1
بلکه1زکات1با1معانی1متفاوت1و1همراه1با1عناوین1مختلف1ذکر1شده1است؛1مانند1زکات1واجب،1زکات1
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به1معنای1انفاق1و1صدقه1مستحبی،1زکات1به1معنای1پاکی.1اگرچه1اکثر1آیات1مربوط1به1زکات1در1
مورد1زکات1مال1-1اعم1از1واجب1یا1مستحب-1است.1همچنين1باید1در1نظر1داشت1که1در1صدر1
اسالم،1»زکات1«1در1معنای1لغوی1)انفاق1مال(1به1کار1می1رفته،1نه1در1خصوص1زکات11واجب1.1اما1باید1
دانست1که1هرکدام1از1این1دو1منبع1اقتصادی1و1عبادی1جامعه1اسالمی،1جایگاه1ویژه1خود1را1دارند1و1
بر1اساس1مصلحت1ها1و1منفعت1هایی1در1مواردی1واجب1و1در1مواردی1مستحب1قرار1داده1شده1اند.

مالیات اسالمی و نقش آن در توسعه
ارزیابی1ماليات1های1اسالمی1و1مقایسه1آن1با1ماليات1های1متعارف1نيازمند1شناخت1ابعاد1مختلف1
ماليات1های1اسالمی،1به1خصوص1از1بعد1فقهی1و1بررسی1نقش1و1تاثير1آن1در1اقتصاد1است.1در1
نظام1مالياتی1اسالمی1در1قياس1با1سایر1نظام1های1مالياتی،1چون1افراد1داوطلبانه1اقدام1به1پرداخت1
آن1می1نمایند،1هزینه1جمع1آوری1آن1بسيار1پائين1بوده1و1فرار1و1انتقال1مالياتی1به1حداقل1می1رسد.1در1
واقع1تمایز1اصلی1نظام1مالياتی1اسالمی1با1سایر1نظام1ها1در1این1است1که1همه1ابعاد1آن1از1جمله1
اهداف،1الگو1و1ابزار1جمع1آوری،1الگوی1مصرف1و1حتی1دليل1اخذ1ماليات1باید1بر1پایه1و1مبنای1
شرع1مقدس1باشد.1شفافيت1و1صداقت1در1رفتارهای1اقتصادی1و1عملکرد1مالی1فعاالن1اقتصادی1
نماید1 نظام1ها1متمایز1می1 از1سایر1 را1 مالياتی1اسالمی1 نظام1 فاکتور1مهم1دیگری1است1که1 نيز1
موجب1 ماليات1 نوع1 این1 در1 موجود1 پيچيدگی1 عدم1 و1 سادگی1 همکاران؛13911(.1 و1 )محمدزاده1
می1گردد1عامه1مردم1مفاهيم1و1قوانين1مربوطه1را1درک1نموده1و1در1برابر1آن1احساس1برابری1و1

رضایتمندی1نمایند.
بنابراین1نظام1مالياتی1اسالم1دارای1مولفه1های1منحصر1بفردی1است1که1موجب1تمایز1آن1از1
اولين1آن1عبادی1بودن1آن1می1باشد؛1ماليات1های1 سایر1نظام1های1مالياتی1رایج1می1شود1که1
ثابت1)منصوص(،1خمس1و1زکات،1واجبات1مالی1عبادی1هستند،1بنابراین1مؤدیان1با1پرداخت1این1
نوع1ماليات1ها،1به1تکليف1الهی1خود1عمل1می1نمایند.1هم1چنين1این1مؤلفه1به1واسطه1داشتن1اثر1
تربيتی،1موجب1باال1رفتن1فرهنگ1مالياتی1می1گردد.1دومين1مولفه1عادالنه1بودن1آن1است؛1که1
هم1عدالت1عمودی1و1هم1عدالت1افقی1را1در1بر1می1گيرد.1در1نظام1مالياتی1اسالمی،1توانایی1فرد1در1
پرداخت1ماليات1لحاظ1می1شود.1سومين1مولفه1عدم1مانعيت1در1توليد1است؛1ماليات1های1اسالمی1
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به1واسطه1دارا1بودن1تعداد1نرخ1نهایی1اندک1و1پایين1و1در1نتيجه،1پایين1بودن1بار1مالياتی؛1انگيزه1های1
کار،1پس1انداز1و1سرمایه1گذاری1را1کاهش1نداده1و1به1تجربه1ثابت1شده1که1چنين1نرخ1هایی1مانع1
توليد1نيستند.1به1عنوان1مثال1در1شرایط1زکات1ذکر1شده1است1که1اگر1از1چارپایان1مشمول1زکات،1
در1امر1توليد1یا1حمل1و1نقل1استفاده1شود،1یا1اگر1طال1و1نقره1مسکوک1به1صورت1پول1رایج1در1
گردش1باشند1و1جهت1مال1اندوزی1استفاده1نشوند،1مشمول1زکات1نيستند.1چهارمين1مولفه،1اجرای1
ساده1نظام1ماليات1اسالمی1است.1اجرای1پيچيده1و1نامناسب1برخی1طرح1های1بلند1پروازانه1مالياتی1
که1با1توجه1به1ظرفيت1های1اجرایی1کشورها1تدوین1نشده1اند،1خود1باعث1ایجاد1رانت1هایی1برای1
مؤدیان1و1مجریان1شده،1فرار1و1اجتناب1مالياتی1را1تشدید1می1نماید.1ایجاد1شکاف1بی1اعتمادی1
بين1دستگاه1های1حکومتی1و1مردم،1سبب1افزایش1هزینه1های1اجرایی1نظام1ماليات1ستانی1شده1

که1برخورد1نامناسب1مجریان1و1روش1های1پيچيده1اجرایی،1این1هزینه1را1بيشتر1می1کند.1
در1زمينه1فرهنگ1مالياتی،1نظام1ماليات1اسالمی1هم1ماموران1مالياتی1و1حاکم1اسالمی1و1هم1
مودیان1مالياتی1را1مورد1خطاب1و1توصيه1قرار1داده1است.1در1رابطه1با1مودی،1به1نهادینه1کردن1این1
فرهنگ1از1طریق1بيان1آثار1و1برکات1پرداخت1واجبات1مالی1پرداخته1و1در1مورد1سازمان1مالياتی1و1
حکومت1به1بيان1الزامات1رفتاری1مسئوالن1که1منجر1به1شکل1گيری1یک1فرهنگ1غنی1مالياتی1
می1شود،1می1پردازد.1بنابراین1قوانين1و1مقررات1مالياتی1و1نحوه1برخورد1عوامل1اجرایی1باید1به1
گونه1ای1باشد1که1حرمت1مودی1حفظ1گردد1و1اظهارات1وی1تا1هنگامی1که1خالف1آن1ثابت1نشده1
است،1صحيح1و1صادقانه1فرض1شود.1حضرت1علی1)ع(1در1نامه1ای1به1مامورین1مالياتی1می1فرماید:1
»ماليات1و1بيت1المال1را1به1گونه1ای1وارسی1کن1که1صالح1ماليات1دهندگان1باشد،1زیرا1بهبودی1
ماليات1 امور1 تا1 و1 باشد1 می1 جامعه1 اقشار1 دیگر1 امور1 اصالح1 عامل1 دهندگان1 ماليات1 و1 ماليات1

دهندگان1اصالح1نشود،1کار1دیگران1نيز1سامان1نخواهد1گرفت«.
قوانين1اسالمی1در1جهت1ایجاد1بستر1مناسب1برای1رشد1اخالقی1مردم،1تقویت1ارزش1ها1و1ایجاد1
زمينه1مناسب1برای1رشد1مناسبات1انسانی1است،1در1اداره1ماليات1های1اسالمی1این1موضوع1دقيقا1
مورد1توجه1بوده1و1با1روش1خود1اظهاری1و1خود1تشخيصی،1به1مقدار1زیادی1از1هزینه1های1اجرایی1
ماليات1ستانی1کاسته1شده1است،1ضمن1اینکه1ارزش1جلب1اعتماد1مردم،1کمتر1از1زیان1درآمدهای1
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از1دست1رفته1به1واسطه1برخی1سوء1استفاده1های1احتمالی1از1این1اعتماد1نيست1که1البته1آن1هم1
با1روش1های1نظارتی1قابل1کنترل1است.

نظام1ماليات1های1اسالمی،1همانند1دوران1حکومت1پيامبر1)ص(1و1حضرت1علی1)ع(،1باید1بخشی1
جدایی1ناپذیر1از1نظام1اقتصادی1اسالم1بوده1و1برای1اجرای1سياست1های1مالی1و1تحقق1عدالت1
اجتماعی1تنظيم1شده1باشد.1این1ویژگی1در1کليه1ماليات1های1صدر1اسالم1به1طور1کامل1متبلور1
و1مشخص1است.1با1این1توصيف،1شاخصه1اصلی1نظام1مالياتی1اسالمی،1غير1از1مطابقت1آن1با1
موازین،1پيروی1از1الگوی1اقتصاد1اسالمی1است.1در1صدر1اسالم،1ماليات1های1مورد1اجرا1با1اهداف1
نظام1اقتصادی1آن1منطبق1و1با1سياست1های1اقتصادی1هماهنگ1و1دارای1ویژگی1های1کارایی1
اقتصادی1و1عدالت1توزیعی1بودند.1امروز1نيز1نظام1مالياتی1باید1بخشی1از1نظام1اقتصاد1اسالمی1بوده1

و1برای1تحقق1اهداف1آن1به1کار1گرفته1شود.1
شاخص1های1اسالمی1بودن1نظام1مالياتی1را1می1توان1به1کمک1الگوی1ماليات1های1اسالمی1
استنباط1نمود.1با1مطالعه1ویژگی1های1مالياتی1خمس،1زکات1و1خراج1که1ماليات1های1عمده1و1اصلی1
در1صدر1اسالم1بودند،1می1توان1به1الگویی1از1ماليات1های1اسالمی1دست1یافت.1بررسی1ماليات1های1
یادشده1نشان1می1دهد1که1همه،1از1نوع1ماليات1مستقيم1بوده1و1از1صاحبان1درآمدهای1خالص1به1
صورت1پس1انداز،1سود،1اجاره1و1شبه1اجاره1گرفته1می1شده1است.1ویژگی1دوم1ماليات1های1صدر1
اسالم،1شکل1متغير1و1نسبی1بودن1اکثر1آن1ها1است.1به1موجب1نسبی1بودن،1این1ماليات1ها1به1
طور1خودکار1باعث1تثبيت1تعادل1در1اقتصاد1می1شوند،1بدین1معنی1که1هنگام1افزایش1تقاضای1
کل1بر1عرضه1کل1و1پيدایش1تورم،1ميزان1ماليات1متعلقه1افزایش1یافته1و1بر1عکس،1در1هنگام1
رکود،1ميزان1آن1کاسته1می1شود.1این1تثبيت1کنندگی1از1ویژگی1های1ماليات1های1نسبی1است.1به1
سبب1همين1ویژگی،1ماليات1های1صدر1اسالم1سبب1توزیع1درآمد1در1بين1اشخاص1می1شد؛1زیرا1
اشخاصی1که1پس1انداز1یا1درآمد1خالص1بيشتری1نصيبشان1می1شد،1مبلغ1ماليات1آنان1نيز1بيشتر1

شده1و1اشخاص1کم1درآمد،1ماليات1به1نسبت1کمتری1می1دادند.1
اخذ1ماليات1از1مازاد1اقتصادی1اشخاص،1هيچ1اثر1نامطلوبی1بر1کارایی1فعاليت1های1اقتصادی1وارد1
نمی1آورد؛1زیرا1شرط1الزم1و1کافی1برای1تعادل1اقتصادی،1هيچ1تغييری1نمی1کند.1این1ویژگی،1
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های1 ماليات1 انواع1 دیگر1 که1 نامطلوبی1 آثار1 از1 و1 شده1 آن1 تضمين1 و1 توليد1 نظام1 تقویت1 سبب1
غيرمستقيم1یا1تصاعدی1بر1درآمد1خالص1دارند1و1انگيزه1رشد1توليد1را1می1کاهند،1جلوگيری1به1
عمل1می1آورد.1ویژگی1دیگر1ماليات1های1یادشده1این1بود1که1قابل1انتقال1به1غير1نبودند.1بخشی1
از1ماليات1هایی1که1از1هر1واحد1توليدی1گرفته1می1شود،1به1کشش1تقاضا1و1عرضه1آن1کاال1و1
سهولت1قابل1انتقال1بودن1به1مشتریان1کاال1به1وسيله1فروشندگان1بستگی1دارد؛1ولی1ماليات1های1
اسالمی1چون1در1پایان1سال1مالی1از1پس1انداز1یا1درآمد1خالص1فروشنده1گرفته1می1شود،1قابل1
اگر1 ماليات1های1مزبور،1داشتن1معافيت1است.1 1ویژگی1چهارم1 نيست. به1اشخاص1دیگر1 انتقال1
ميزان1محصول1توليدی1از1اندازه1معينی1کمتر1باشد،1توليدکننده1از1پرداخت1زکات1معاف1می1شود.1
همچنين1اگر1ذخيره1دینار1و1درهم1مکفی1در1پایان1سال1از1حد1معينی1کمتر1باشد،1در1این1صورت1
نيز1از1پرداخت1زکات1معاف1است.1این1ویژگی1که1سبب1حمایت1از1توليدکنندگان1کوچک1و1نوپا1
می1شود،1به1توزیع1درآمد1ميان1آنها1و1دیگر1توليدکنندگانی1که1زکات1می1پردازند،1کمک1می1نماید.1
معافيت1خمس1نيز1تامين1حد1نصاب1زندگی1است،1تا1پس1انداز1کسی1به1اندازه1ای1نرسد1که1مخارج1

سال1او1را1تامين1کند،1از1پرداخت1خمس1معاف1است.
ویژگی1دیگر1ماليات1های1یادشده،1ایجاد1مشوق1برای1سرمایه1گذاری1و1رشد1توليد1است.1به1
عنوان1مثال1هنگام1محاسبه1خمس،1تمام1هزینه1های1سرمایه1گذاری1و1دیون1ناشی1از1آن،1از1
درآمد1به1دست1آمده1قابل1کسر1است.1ماليات1های1صدر1اسالم،1هر1یک1مصارف1خاص1و1معينی1
داشت1و1پرداخت1کنندگان1آگاه1بودند1که1ماليات1پرداختی1آن1ها1به1چه1مصارفی1خواهد1رسيد1و1
به1همين1علت1ميل1به1پرداخت1در1ميان1آنها1تقویت1می1شد.1عالوه1بر1این،1درآمدهای1مالياتی1
هر1منطقه1ای،1نخست1صرف1رفع1نيازمندی1های1همان1محل1می1شد1و1چنانچه1مازادی1باقی1
می1ماند،1به1مرکز1ارسال1می1گردید1که1این1امر1انگيزه1مضاعفی1در1مؤدیان1برای1پرداخت1پدید1

می1آورد.1
وضع1زکات1عالوه1بر1تشویق1سرمایه1گذاری1موجب1تخصيص1مجدد1ثروت1به1نحو1مطلوب1
و1نيز1رشد1اقتصادی1می1گردد،1زیرا1با1استناد1به1روایات،1اوال1زکات1بر1مال1)کاالی1تجاری1یا1
پول(1بيکار1تعلق1می1گيرد،1ثانيا1زکات1بر1سپرده1های1پس1انداز1که1یکی1از1منابع1مهم1سرمایه1
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گذاری1می1باشد1تعلق1نمی1گيرد،1ثالثا1نظام1زکات1نوعی1نظام1تخصيص1مجدد1منابع1است1که1
گرفتن1زکات1از1بخش1خصوصی1فعال1به1عنوان1زکات1دهنده1و1انتقال1آن1به1زکات1گيرنده1که1
شامل1بخش1خصوصی1غيرفعال1جامعه1می1باشد،1نه1تنها1موجب1فعال1شدن1تدریجی1گروه1دوم1
می1شود،1که1با1فعال1شدن1این1گروه،1کار1گروه1اول1نيز1در1اثر1افزایش1تقاضا1رونق1یافته1و1زمينه1
رشد1اقتصادی1فراهم1می1گردد.1همچنين1برخالف1نظر1برخی،1پرداخت1زکات1تورم1زا1نيست،1
چراکه1نوعی1انتقال1درآمد1و1چرخش1منابع1مالی1از1اغنيا1به1فقرا1بوده1و1مستلزم1چاپ1پول1اضافی1

نمی1باشد.
در1برنامه11اقتصادی1اسالم،1زکات1از1احتکار1جلوگيری1می1کند؛1زیرا1به1کاالهایی1تعلق1می1گيرد1
که1قابل1احتکارند.1درآمدهای1سرمایه1گذاری1نشده،1پول1های1راکد1و1احتکار1موانعی1هستند1که1
انباشتن1پول1های1راکد1را1 از1اجرای1برنامه1های1اقتصادی1جلوگيری1می1کنند.1زکات،1احتکار1و1
متوقف1می1کند،1بدین1طریق1این1منابع1مجددا1در1جریان1سرمایه1گذاری1وارد1شده1و1این1امر1به1

افزایش1توليد1منجر1خواهد1شد.
در1مقابل1نظام1اقتصاد1سرمایه1داری1که1در1آن1فاصله1طبقاتی1معموال1زیاد1است،1در1نظام1اقتصاد1
...1زمينه1برای1کاهش1فاصله1 اسالمی،1به1دليل1وجود1وجوهات1شرعی؛1مانند1خمس،1زکات1و1
طبقاتی1وجود1داشته1و1خمس1و1زکات1به1عنوان1دورکن1مهم1در1این1زمينه1نقش1بازی1ميکنند؛1
زیرا1این1گونه1وجوهات1معموال1از1اقشار1مرفه1تر1جامعه1گرفته1شده1و1عالوه1بر1این1که1سهمی1
از1آن1بطور1مستقيم1به1اقشار1محروم1پرداخت1می1شود،1قسمتی1از1آن1نيز1در1امور1عمومی1صرف1
شده1که1می1تواند1موجب1اشتغال1زایی،1فراهم1نمودن1زمينه1استفاده1عادالنه1عموم1اقشار1جامعه1و1
...1شود.1با1پرداخت1خمس1و1زکات،1از1طریق1ایجاد1زمينه1های1تحصيل1برای1افراد1بی1سواد1و1کم1
سواد1و1آموزش1حرفه1و1فن1و1تأسيس1و1توسعه1مراکز1فرهنگی،1احداث1جاده1ها،1پل1ها1و1...1می1توان1
اشتغال1ایجاد1نمود.1بنابراین1در1احيای1زکات،1حل1مسئله1اشتغال1و1توسعه1اقتصادی1و1فرهنگی1
نهفته1است. بيکاری1نشات1می1گيرد،1 از1 از1مفاسدی1که1 فراغت1و1جلوگيری1 ایام1 پر1کردن1 و1
بهره1مندی1از1خمس1و1زکات،1حق1فقرا،1مساکين1و...1است؛1اگر1دولت،1آنرا1از1ثروتمندان1اخذ1نموده1
و1به1نحو1صحيحی1در1موارد1مورد1نظر1شرع1مقدس1صرف1نماید؛1عدالت1تحقق1پيدا1می1کند.1
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خمس1و1زکات1می1توانند1به1عنوان1منابع1توزیع1مجدد1و1در1کنار1سایر1ماليات1های1حکومتی،1
باعث1توازن1اقتصادی1و1کاهش1فقر1شوند.1در1واقع،1مهمترین1هدف1ماليات1های1اسالمی1)به1
خصوص1خمس1و1زکات(،1ایجاد1عدالت1و1رفاه1و1مبارزه1با1فقر1و1تبعيض1بوده1و1نظام1مالياتی1

اسالم1در1صدد1این1است1که1توازن1در1مصرف1جامعه1برقرار1گردد.1
پرداخت1خمس1و1زکات،1باعث1می1شود1که1در1امور1داخلی1و1برنامه1ریزی1ها1دست1دولت1اسالمی1
نسبت1به1سایر1دولت1ها1بازتر1باشد1و1دولت1بتواند1در1موارد1لزوم1از1آنها1استفاده1کند؛1زیرا1پرداخت1

کنندگان1خمس1و1زکات،1انتظار1کمک1مادی1و1جبران1در1مقابل1خمس1و1زکات1ندارند.
خمس1و1زکات1می1تواند1زمينه1ساز1یک1اقتصاد1چندبخشی1)خصوصی،1دولتی،1تعاونی،1غير1
انتفاعی1و1خيرخواهانه(1و1پویا1شده1که1فقرزدا1نيز1باشد،1بر1خالف1اقتصادهای1تک1بخشی1که1
اساسا1فقرزا1هستند؛1با1استفاده1از1خمس1وزکات،1می1توان1بخش1های1خيرخواهانه1و1دولتی1و1
حتی1تعاونی1را1تقویت1نمود1و1با1اینکار1فقر1را1ریشه1کن1کرده1و1زمينه1داشتن1حداقل1سرمایه1الزم1
و1اشتغال1را1برای1همه1افراد1فراهم1نمود.1با1به1کارگيری1تمهيداتی1می1توان1از1زکات1به1عنوان1
یک1ابزار1سياست1مالی1نيز1بهره1گرفت.1تغيير1در1نرخ1و1مبنای1زکات،1وصول1نقدی1یا1غيرنقدی1و1
زمان1جمع1آوری1آن1می1تواند1سياست1گذاران1را1در1بهبود1اوضاع1اقتصادی1از1این1طریق1کمک1

نماید1)فراهانی1فرد؛13891(.
لزوم1پایه1ریزی1یک1نظام1مناسب1مالياتی1و1گسترش1ماليات1های1اسالمی،1از1طریق1مشارکت1
دادن1مردم1و1ایجاد1فرهنگ1پاسخگوئی1در1بين1مسئولين1مربوطه،1نقش1مهمی1در1نيل1به1سمت1
یک1اقتصاد1مقاوم1و1خوداتکا1دارد.1نظام1مالياتی1اسالمی1نظر1به1ویژگی1های1منحصر1بفرد1آن،1
یک1 ایجاد1 موجب1 و1 داده1 تغيير1 را1 جامعه1 افراد1 مصرفی1 رفتار1 اقتصاد1 نمودن1 مقاوم1 بر1 عالوه1

مشارکت1جمعی1جهت1حرکت1به1سوی1رشد1و1توسعه1اقتصادی1می1شود.

نتیجه گیری و پیشنهادات
پشتوانه1دینی1وضع1ماليات1در1جوامع1مذهبی1مانند1ایران1و1سعی1در1شکل1دهی1و1هدایت1این1
باورها1از1طریق1تبليغات1مناسب،1می1تواند1نقش1مهمی1در1ارتقای1فرهنگ1مالياتی1ایفا1نماید.1
اگر1زکات1بدون1لحاظ1ارزش1های1اسالمی1و1تنها1از1طریق1قانون1گذاری1تحميل1شود،1سرعت1
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دستيابی1به1آثار1مطلوب1آن1بر1روی1رشد1و1توزیع1عادالنه1درآمد،1آهسته1تر1از1حالتی1خواهد1بود1که1
ارزش1های1اقتصادی،1اسالمی1آن1برای1مردم1تبيين1گردد،1لذا1بيان1این1گونه1ارزش1ها1و1انجام1
تبليغات1و1آموزش1عمومی1در1این1زمينه1موجب1خواهد1شد1از1حداکثر1ظرفيت1این1فریضه1الهی1
در1دستيابی1به1اهداف1مورد1نظر1استفاده1گردد.1در1راستای1ارتقاء1فرهنگ1مالياتی،1علمای1حوزه1و1
دانشگاه1باید1نسبت1به1تبيين1جایگاه1و1نقش1نظام1مالياتی1اسالمی1در1رشد1و1توسعه1کشور1و1نيز1
وظایف1شرعی1آحاد1جامعه1در1این1رابطه1اهتمام1ورزیده1و1به1طرق1مقتضی1اقدام1به1ترویج1آن1
نمایند.1حتی1روحانی1بودن1کارگزاران1جمع1آوری1زکات1می1تواند1اثر1معناداری1در1ميزان1زکات1

جمع1آوری1شده1بگذارد1)عزتی1و1شهریاری؛13911(.
از1طرف1دیگر،1در1حال1حاضر1مودیان1با1دوگانگی1در1نظام1پرداخت1های1واجب1خود1مواجه1
باید1وجوه1شرعی1خود1را1بپردازند1و1هم1به1دولت1اسالمی1ماليات1بدهند1که1 هستند؛1زیرا1هم1
این1امر1موجب1باال1رفتن1بار1مالياتی1یا1دست1کم1افزایش1فرار1مالياتی1از1یکی1از1دو1نوع1سيستم1
از1نظام1ماليات1اسالمی1و1 یا1هر1دو1می1شود؛1مهمترین1دليل1این1امر،1نداشتن1شناخت1کامل1
نه1 و1 دولتمردان1 و1 نه1سياستمداران1 است.1 آن1 اجرای1 و1 فراگيری1 برای1 احساس1ضرورت1 عدم1
اقتصاددانان،1در1مقام1یافتن1الگویی1از1ماليات1های1اسالمی1بر1نيامده1اند.1داوری1درباره1ماليات1های1
موجود1یا1جدید،1معموال1بر1اساس1تجربه1گذشته1و1عملکرد1ماليات1های1قبلی1صورت1گرفته1و1به1
هماهنگی1و1سازگاری1آن1با1اهداف1و1عملکرد1ماليات1های1صدر1اسالم1که1بهترین1الگوی1ماليات1
های1اسالمی1است،1توجه1نشده1است.1دولت1باید1ضمن1تالش1در1جهت1رفع1این1دوگانگی،1از1
بکارگيری1اهرم1اجبار1و1تهدید1در1نظام1اجرایی1ماليات1ستانی1بپرهيزد1و1با1تشویق1افراد1درستکار1و1
ارشاد1و1تنبيه1مناسب1فراریان1مالياتی1و1اصالح1نظام1مالياتی،1زمينه1را1برای1همکاری1و1مشارکت1

مؤدیان1فراهم1ساخته1و1از1این1طریق،1هزینه1جمع1آوری1ماليات1را1کاهش1دهد.
وجود1معافيت1های1مختلف1برای1مشاغل1گوناگون1به1جهت1ایجاد1انگيزه،1عدالت1افقی1نظام1
مالياتی1را1تضعيف1می1نماید.1در1نظام1مالياتی1اسالم1به1جای1استفاده1از1معافيت1های1بخشی1و1
تبعيض1آميز1از1نظام1مالياتی1با1بار1مالياتی1پایين1که1مانع1توليد1نيست،1استفاده1شده1و1در1کنار1آن،1
دولت1اسالمی1موظف1است1برای1ترغيب1توليدکنندگان1بخش1خصوصی،1در1امور1زیر1بنایی1و1
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زمينه1سازی1برای1سرمایه1گذاری،1پس1انداز1و1تالش1کاری؛1سرمایه1گذاری1کند.1
با1دقت1در1الگوی1مالياتی1صدر1اسالم1می1توان1گفت1قانون1ماليات1بر1شرکت1ها1که1اخيرا1در1
مجلس1شورای1اسالمی1تصویب1و1بر1اساس1آن،1نرخ1های1متفاوت1مالياتی1به1یک1نرخ1کاهش1
یافته1و1از1شکل1تصاعدی1و1چند1نرخی1قبلی1به1یک1نرخ1تبدیل1شده1است،1به1مراتب1بيشتر1از1
قانون1سابق1به1الگوی1مالياتی1صدر1اسالم1نزدیک1شده1است؛1اما1سایر1ماليات1ها1از1جمله1ماليات1
بر1حقوق1و1دستمزد1و1ماليات1بر1انواع1داد1و1ستد،1هنوز1با1ماليات1های1اسالمی1فاصله1دارد.1اگر1
به1جای1استفاده1از1انواع1ماليات1های1غيرمستقيم1فعلی1از1ماليات1هایی1که1به1طور1مستقيم1به1
سود،1پس1اندازهای1سرمایه1گذاری1نشده1و1درآمدهای1خالص1به1اشکال1گوناگون1تعلق1می1گيرد،1

ماليات1گرفته1شود،1به1الگوی1مالياتی1اسالمی1نزدیکتر1شده1ایم.1
در1نهایت1باید1گفت1احکام1اقتصادی1اسالم1)خمس،1زکات،1ميانه1روی،1پرهيز1از1اسراف1و1...(1
درصورتی1که1به1طور1جامع1مورد1توجه1و1عمل1قرار1گيرد،1دارای1اثرات1هم1افزایی1بوده1و1نقش1
موثرتری1در1دستيابی1به1اهداف1مد1نظر1خواهد1داشت.1دقت1در1اخذ1و1مصرف1زکات1و1رعایت1
ميانه1روی1و1اعتدال1در1این1زمينه1ضمن1اینکه1بر1نقش1و1تاثير1آن1در1نظام1اقتصادی1می1افزاید،1

موجب1اقبال1بيشتر1جهت1پرداخت1زکات1می1گردد.
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تحلیل وضعیت تولید و موانع توسعه صادراتی محصول زعفران

حسین شرفي1
مهدی فاطمی2

چکیده1
امروزه1توسعه1صادرات1غير1نفتی1بعنوان1یک1برنامه1اقتصادی1برای1رهایی1اقتصاد1ایران1از1اقتصاد1
قابليت1های1 به1 با1توجه1 باشد.1 اقصاددانان1می1 اکثر1 توافق1 به1نفت1مورد1 وابسته1 تک1محصولی1
توسعه1 و1 رشد1 کشور،1 نفتی1 غير1 صادرات1 افزایش1 های1 راه1 از1 یکی1 ایران1 اقتصاد1 کشاورزی1
ارزش1 در1سال1،1393سهم1 دهد1 می1 نشان1 ها1 بررسی1 است.1 کشاورزی1 صادراتی1محصوالت1
آوری1 ارز1 بيشترین1 و1 بوده1 1%14 کشور1 نفتی1 غير1 از1صادرات1 کشاورزی1 محصوالت1 صادرات1
به1محصول1 مربوط1 کشاورزی1 بخش1 در1 گرم1محصول1صادراتی1 کيلو1 هر1 از1صادرات1 حاصل1
زعفران1به1ميزان110591دالر1می1باشد.1این1ارز1آوری1حاکی1از1جایگاه1ویژه1این1محصول1در1
صادرات1غير1نفتی1کشور1است.1در1این1تحليل1ضمن1بررسی1ميزان1توليد1و1صادرات1محصول1
زعفران،1به1دالیل1بی1نصيب1ماندن1ایران1از1ارزش1افزوده1این1محصول1صادراتی1در1بازار1جهانی1
به1عنوان1بزرگترین1توليد1کننده1و1صادر1کننده1این1محصول1می1پردازیم.1مطالعات1نشان1می1دهد1
ایجاد1صنایع1فرآوری1و1بسته1بندی1محصول1زعفران،1برند1سازی،1راه1اندازی1بورس1بين1المللی1
زعفران،1رفع1موانع1تعرفه1ای1و1غير1تعرفه1در1سطح1کشور،1فعال1سازی1اتحادیه1های1صادراتی1
راهکار1هایی1هستند1که1می1تواند1منجر1به1افزایش1ارزش1افزوده،1رشد1و1توسعه1صادرات1این1

محصول1صادراتی1در1بازار1های1هدف1شود.1
کلمات1کليدی:1زعفران،1توليد،1صادرات،1ارزش1افزوده،1توسعه1صادرات

sharafi.hossein.ec@gmail.com1                                            1. کارشناس اقتصاد بازرگانی، ایمیل
2. دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد کرمان                                    
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مقدمه
با1بی1ثباتی1درآمدهای1ارزی1 بازار1تجارت1خارجی1 امروزه1اکثر1کشورهای1در1حال1توسعه1در1
روبرو1هستند،1در1این1کشورها،1وجود1محصوالت1کشاورزی1دارای1مزیت1توليدی1و1صادراتی1می1
تواند1با1فراهم1کردن1یک1نظام1تامين1ارز1با1ثبات،1منجر1به1رشد1و1توسعه1اقتصادی1آن1کشورها1
شود.1رشد1محصوالت1صادراتی1کشاورزی1نه1تنها1بر1توليدات1کشاورزی1اثرگذار1است1بلکه1بهره1
وری1نهاده1های1توليد1مانند1بهره1وری1نيروی1کار1و1بهره1وری1سرمایه1را1افزایش1خواهد1داد.1از1
ميان1محصوالت1مختلف1توليدی1در1بخش1کشاورزی1ایران،1زعفران1محصولی1است1سازگار1با1
شرایط1آب1و1هوایی1منطقه1خاورميانه،1مرکز1آسيا1و1قسمتی1از1اروپا1است1که1ضمن1ارزش1باالی1
غذایی1دارای1کاربرد1های1متعدد1صنعتی1و1پزشکی1است.1با1توجه1به1قيمت1باالی1این1محصول1در1
بازار1های1جهانی،1جایگاه1ویژه1ای1در1صادرات1غير1نفتی1دارد.1امروزه1افزایش1توليد1این1محصول1
بدون1سرمایه1گذاری1در1امور1بازاریابی1و1صنایع1جانبی1آن،1قيمت1این1محصول1را1در1بازار1جهانی1
این1 صادرات1 توسعه1 و1 رشد1 افزوده،1 ارزش1 به1 یابی1 دست1 جهت1 بنابراین1 است.1 داده1 کاهش1
محصول1شناسایی1عواملی1که1منجر1به1توسعه1صادرات1می1گردد1ضروری1است1بطوری1که1این1
عوامل1می1تواند1به1تدوین1برنامه1ها1و1سياست1های1توسعه1صادرات1غير1نفتی1کشور1بينجامد.

تحقیقات انجام شده
مزیت1نسبي1بعنوان1یک1معيار1مهم1اقتصادي1در1عرصه1تجارت1به1معناي1توانایي1یک1کشور1در1توليد1
یک1کاال1با1هزینه1کمتر1است.1این1نظریه1بيان1مي1دارد1که1هر1کشور1با1توجه1به1فراواني1استعدادهاي1
طبيعي1و1سطوح1بهره1وري1عوامل1توليد،1به1طور1نسبي1در1توليد1گروه1خاصي1از1محصوالت1مزیت1
درسال120121 1RCA زعفران1کشور1 نسبی1محصول1صادراتی1 مزیت1 دارد.1محاسبه1شاخص1
نشان1می1دهد1ایران1در1صادرات1زعفران1مزیت1نسبی1دارد1)کرباسی،1رستگاری1پور،13921(.
همچنين1شاخص1حداکثر1پتانسيل1صادراتی1زعفران1ایران1نشان1می1دهد1121کشور1اسپانيا،1
ایتاليا،1سوئد،1فرانسه،1عربستان1سعودی،1سوئيس،1ژاپن،1تایلند،1استراليا،1آرژانتين1و1آلمان1بيشترین1
پتانسيل1های1وارداتی1این1محصول1از1ایران1را1دارند.1)پرمه،1حسينی،1نبی1زاده،1محبی،13871(.1
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اسپانيا1بعنوان1بزرگ1ترین1صادر1کننده1زعفران1در1سطح1جهان،1کشوری1است1که1توليد1زیادی1
ندارد1و1غالبًا1زعفران1ایران1را1بصورت1فله1وارد1و1با1فرآوری1و1بسته1بندی،1این1محصول1را1با1نام1

تجاری1خود1در1بازار1های1جهانی1عرضه1و1از1سود1زیادی1بهره1مند1می1شود.
است.1 گرفته1 ایران1صورت1 زعفران1 محصول1 اقتصادی1 ارزش1 در1خصوص1 زیادی1 تحقيقات1
بخش1قابل1توجهی1از1ارزش1افزوده1محصول1زعفران1ایران1در1حلقه1تجارت1خارجی1وجود1دارد1
که1تجار1و1بازرگانان1ایرانی1قدرت1کسب1آن1را1ندارند1و1در1واقع1سهم1اندکی1از1ارزش1افزوده1را1
به1خود1اختصاص1می1دهند.1)احتشام،13901(1دليل1اصلی1بی1نصيب1ماندن1بازرگانان1از1ارزش1
افزوده1بيشتر1محصول1زعفران1نه1در1بخش1توليد1بلکه1در1بخش1تجارت1یعنی1موانع1و1مشکالت1
صادراتی1باید1جستجو1کنيم.1یکی1از1راه1ها1جهت1ایجاد1ارزش1افزوده1محصول1زعفران1باال1بردن1

کيفيت1محصول1توليدی1با1انجام1عمليات1فرآوری1و1بسته1بندی1می1باشد.1
از1منظر1سازمان1توسعه1تجارت1ایرانTPO(1(1مهم1ترین1عوامل1مؤثر1بر1روند1نامناسب1صادرات1
زعفران،1فقدان1سازمان1تجاري1حرفه1اي1و1پویا1در1زمينه1زعفران،1عدم1توجه1کافي1به1تأمين1انتظارات1
خریداران1و1مصرف1کنندگان1نهایي1در1بازارهاي1جهاني،1حمایت1هاي1هدایت1نشده1از1صنعت1
زعفران،1ظهور1رقباي1جدید1در1کاشت1و1تجارت1این1محصول1مانند1کشور1افغانستان،1جایگزیني1
استراتژي1 نداشتن1 و1 آن1 قيمت1 افزایش1غيرمنطقي1 به1علت1 زعفران1 بجاي1 رنگهاي1مصنوعي1
مشخص1جهت1قيمت1گذاري1زعفران1در1ایران1بوده1است1)کرباسی1و1رستگاری1پور،13931(.
صادرات1به1صورت1قاچاق1به1کشورهای1عربی1و1با1بسته1بندی1فله1ای1باعث1تبليغات1سوء1عليه1
زعفران1ایران1شده1و1قيمت1آن1را1در1بازار1جهانی1کاهش1داده1است،1وجود1طعم1دهنده1ها1و1رنگ1
دهنده1های1دیگر1به1صورت1طبيعی1و1مصنوعی1و1گياهان1دارویی1با1اثر1مشابه،1و1نبود1تبليغات1و1
بازاریابی1به1منظور1توسعه1بازارهای1جدید1در1کشورهای1جهان1و1تعرفه1و1موانع1غيرتجاری1عوامل1
قابل1توجهی1درتجارت1این1محصول1می1باشند.1طبق1محاسبات1انجام1شده1اگر1کشور1ایران1بتواند1
محصول1خود1را1به1قيمت1زعفران1اسپانيا1بفروشد1حداقل1301%1افزایش1درآمد1ارزی1خواهد1داشت.  
)دوستی،1صالحی1پور،1احمدیان،13911(.1همچنين1یافته1های1مطالعه1ای1نشان1می1دهد1که1موانع1
تعرفه1ای1اصلی1ترین1مانع1در1مسير1صادرات1کاالهای1فرآوری1شده1کشورهای1در1حال1توسعه1
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نيست.1بلکه1موانع1غيرتعرفه1ای1داخلی1و1حتی1خارجی1از1جمله1محدودیت1های1مقداری،1یارانه1ها،1
اقدامات1ضد1دامپينگ1و1جبرانی،1موانع1فنی1تجاری،1استانداردهای1توليد1و...1به1عنوان1مهم1ترین1
علت1صادرات1اندک1محصوالت1فرآوری1شده1کشاورزی1از1کشورهای1در1حال1توسعه1بوده1است.
(Sushil Mohan, Sangeeta Khorana and Homagni Choudhury).

معرفی محصول زعفران
زعفران1به1نام1علميCrocussativus Linnaeus«1«1از1خانواده1زنبقيان1با1گل1های1زیبای1
بنفش1رنگ1و1کاللهای1سه1شاخه1رنگين1دارای1مصارف1خوراکی،1دارویی1و1رنگی1می1باشد.1تکثير1
گياه1از1طریق1پياز1انجام1می1گيرد.1قسمت1مورد1استفاده1زعفران1همين1کالله1زعفران1است.کالله1
زعفران1داري1رنگ،1طعم،1و1عطر1دلپذیري1است1که1هر1یک1از1این1ویژگي1ها1مربوط1به1یک1دسته1
از1مواد1آلي1شيميایي1است.1به11طور1خالصه1رنگ1زعفران1مربوط1به1تعداد1زیادي1از1رنگدانه1هاي1
محلول1در1آب1شامل1کروسينCrocine(1(1وکروستين1)Crocetine(1و1نيز1محلول1در1چربي1
زعفران1 مطبوع1 تلخ1 طعم1 می1باشد.1 1)Carotene( کاروتن1 و1 1)Lycopene( ليکوپن1 شامل1
مربوط1به1ماده1ي1بهنام1پيکروکروسينPicrocrocine(1(،1و1عطر1زعفران1مربوط1به1روغن1هاي1
فرار1آن1مي1باشد1که1این1اسانسها1به1سادگي1اکسيژن1جذب1نموده1به1مایع1غليظ1و1قهوه1اي1رنگي1
به1نام1سافرانال1تبدیل1می11شوند.1زعفران1عالوه1بر1مواد1شيميائي1فوق11الذکر1داري1ویتامين1های1
1B11و1B121و1مقادیري1از1مواد1معدني1است.1بر1اساس1آخرین1اطالعاتي1که1از1مطالعه1چندین1مقاله1
علمي1به1دست1آمده1است1ماده1رنگي1کروستين1زعفران1در1مورد1جلوگيري1از1پيشرفت1سرطان1در1
حيوانات1آزمایشگاهي1بسيار1مؤثر1بوده1است.1نکته1دیگري1که1محققين1عنوان1نموده1اند1عبارت1از1
آن1است1که1زعفران1از1سکته11هاي1قلبي1جلوگيري1می1نماید1و1نقش1آن1در1این1مورد1جلوگيري1
از1لخته1شدن1خون1می11باشد.1از1جمله1خواص1مهم1گياهی1و1دارویی1زعفران1ایجاد1فرح1و1شادی،1
تحریک1اشتها1و1هضم1غذا،1مقوی1حواس1بوده،1مسکن1سرفه1و1برونشيت1های1مزمن،1برای1رفع1
سنگ1کليه،1سنگ1کيسه1صفرا،1رفع1انسداد1کبد1و1طحال1و1هم1چنين1تسریع1زایمان1مفيد1است.1
)کتاب1توانمندی1ها،1پتانسيل1ها1و1فرصت1های1سرمایه1گذاری1استان1خراسان1جنوبی،13931(.
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تولید زعفران 
عمده1ترین1کشورهای1توليد1کننده1محصول1زعفران1در1جهان1کشورهای1ایران،1اسپانيا،1هند،1
یونان،1آذربایجان،1مراکش1و1ایتاليا1می1باشند.1کشور1ایران1هم1به1لحاظ1سطح1زیر1کشت1و1ميزان1
توليد1ساالنه1محصول1زعفران1دارای1رتبه1اول1در1سطح1جهان1می1باشد.1بررسی1عملکرد1توليد1
محصول1زعفران1در1سطح1جهان1نشان1می1دهد1عملکرد1توليدی1ایران1به1ميزان13/51کيلوگرم1
محصول1توليد1شده1زعفران1در1هکتار1می1باشد1که1پایين1تراز1عملکرد1کشور1های1ایتاليا،1اسپانيا،1

یونان1و1آذربایجان1می1باشد.
بررسی1عملکرد1توليد1محصول1زعفران1کشور1طی1سال1های113871تا113931)جدول1شماره1
1(1بيانگر1آن1است1هم1سطح1زیر1کشت1زعفران،1ميزان1توليد1و1صادرات1وارزش1صادراتي1این1
محصول1روند1افزایشی1داشته1است1در1سال1،13931ميزان1صادرات1این1محصول1با1271%1رشد1
به1سال1 نسبت1 آن1 ارزش1صادرات1 است.1همجنين1 رسيده1 تن1 به1591  به1سال113871 نسبت1

1471،1387%1رشد1داشته1است.
جدول شماره (1) سطح زیر کشت، میزان تولید و صادرات زعفران ایران

1387138813891390139113921393سالعنوان            

 سطح زیر کشت
زعفران
)هکتار(

61,93666,49770,05973,11979,39481,70887,924

میزان تولید
38215239254262297281) تن(

عملکرد
 )کیلو گرم در

هکتار(
0.63.33.63.53.33.73.5

 میزان صادرات
7066106121138137159) تن(

 ارزش صادرات
92180325362413200227)میلیون دالر(

مأخذ:1وزارت1جهاد1کشاورزی1ایران-1گمرک1ایران
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همچنين1بررسی1عملکرد1توليد1محصول1زعفران1در1سطح1استان1های1کشور1در1سال1،13931
)جدول1شماره21(1نشان1می1دهد1استان1خراسان1رضوی1با1ميزان1توليد12181تن1و1استان1های1
با1ميزان1توليد1481و131تن1محصول1زعفران1عمده1توليد1 1 بترتيب1 خراسان1جنوبی1و1اصفهان1
کنندگان1این1محصول1در1سطح1کشور1بوده1اند.1بررسی1سطح1زیر1کشت1و1ميزان1توليد1محصول1
زعفران1در1استان1های1عمده1توليد1کننده1این1محصول1یعنی1خراسان1رضوی1و11خراسان1جنوبی1
نشان1می1دهد1عملکردی1توليد1محصول1زعفران1در1این11استان1ها1پایين1تر1از1عملکرد1استان1
های1اصفهان،1لرستان1و1کرمان1می1باشد.1رعایت1اصول1زراعی1چون1سورت1کردن1پياز1های1
زعفران1)18گرم1به1باال(،1ضد1عفونی1کردن1آنها،1کشت1در1خرداد1ماه،1رعایت1تراکم1مطلوب1کشت11
)150بوته1در1هر1متر1مربع(،1تنظيم1نياز1آبی1بر1اساس1اقليم،1استفاده1بهينه1و1بموقع1کود،1مبارزه1با1
علف1های1هرز1و1نوسازی1مزارع1زعفران1باعث1ارتقای1ميانگين1عملکرد1تا101کيلو1گرم1در1هکتار1

می1شود.1)قادری،1ابراهيمی1و1عليزاده13911(
جدول شماره( 2) سطح تولید و عملکرد در هکتار محصول زعفران به تفکیک استان ها  در سال 1393

 سطح زیر کشت زعفراناستان
)هکتار(

 میزان تولید
)تن(

 عملکرد
)کیلو گرم در هکتار(

69406.5218.3483.15 خراسان رضوی

14726.948.0193.41خراسان جنوبی

6173.2716.14اصفهان

6342.6414.89خراسان شمالی

6802.6325.16کرمان

528.51.5873.21 فارس

401.21.5364.49یزد

143.20.5514.72آذربایجان شرقی

1200.334.34 گلستان

1070.3243.03سمنان

82.70.3175.76لرستان
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 سطح زیر کشت زعفراناستان
)هکتار(

 میزان تولید
)تن(

 عملکرد
)کیلو گرم در هکتار(

113.70.2492.72مرکزی

54.70.1783.87همدان

55.20.1743.98کرمانشاه

52.80.1663.7 تهران

810.1032.03  چهار محال و بختیاری

28.60.0783.13  البرز

300.0511.74قزوین

26.70.052.3زنجان

30.50.0121اردبیل

40.0041قم

87924.2280.6213.512کل کشور

مأخذ:1وزارت1جهاد1کشاورزی1ایران

صادرات زعفران
114قلم1عمده1کاالی1صادراتی1بخش1کشاورزی1کشور1در1سال1،13931انواع1پسته1و1مغز1پسته،1
انگور1خشک1کرده،1انواع1زعفران،1هندوانه،1سيب1تازه،1انواع1خرما،1گوجه1فرنگی،1سيب1زمينی1
تازه1یا1سرد1کرده،1روده1حيوانات،1پياز1و1موسير،1سایر1ماهی1به1غير1از1جگر1و1تخم1ماهی،1پوست1
خام1حيوانات،1گوشت1مرغ1و1خروس1بوده1است1که1این1اقالم1731درصد1ارزش1صادرات1بخش1
کشاورزی1و171درصد1ارزش1صادرات1غير1نفتی11را1تشکيل1داده1اند.1مجموع1صادرات1این1اقالم1
حدود128221هزار1تن1به1ارزش135371ميليون1دالر1بوده1است.1نکته1قابل1توجه1این1است1که1
بيشترین1ارز1آوری1حاصل1از1صادرات1هر1کيلوگرم1این1اقالم1مربوط1به1محصول1زعفران1به1ميزان1

11059دالر1و1پس1از1آن1روده1حيوانات1)1371دالر(1و1پسته1و1مغز1پسته1)19دالر(1بوده1است.
ایران1در1داخل1مصرف1می1شود1و1 به1طور1ميانگين1بين1251الی1301درصد1زعفران1توليدی1
مابقی1آن1صرف1صادرات1می1شود.1گزارشات1نشان1می1دهد1ميزان1صادرات1محصول1زعفران1
کشور1در1سال115911،13931تن1با1ارزآوری1227ميليون1دالر1بوده1است1مهمترین1بازار1صادراتی1
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اسپانيا،1 عربی،1 متحده1 امارات1 کشور1 شماره3(1 )جدول1 در1سال113931 ایران1 زعفران1 محصول1
عربستان1صعودی1بوده1اند.

جدول شماره (3): مقاصد عمده صادرات محصول زعفران ایران- سال 1393

سهم از کلقیمت ) میلیون دالر(وزن )تن(کشورردیف

7010546,5امارات متحده عربی1

385022,1اسپانیا2

14187,7عربستان صعودی3

9146,3جین4

472,9هند5

462,7هنگ کنگ6

352,2ایتالیا7

341,8افغانستان8

231,3قطر9

121آلمان10

9125,5سایر کشورها11

159227100مجموع صادرات

مأخذ:1گمرک1جمهوری1اسالمی1ایران

راهکارهای افزايش ارزش افزوده و توسعه صادرات محصول زعفران در بازار های 
جهانی

توليد1 افزایش1 های1 سياست1 بر1 عالوه1 کشور1 کشاورزی1 محصوالت1 صادرات1 توسعه1 جهت1
توليد1 افزایش1عملکرد1 کننده،1 توليد1 استان1های1 در1 زیرکشت1 افزایش1سطح1 بطریق1 محصول1
محصول1در1هکتار1و1...1باید1استرتژی1های1و1راهکار1های1تصاحب1بازار1های1صادراتی1و1دستيابی1
به1ارزش1افزوده1بيشتر1این1محصوالت1را1شناسایی1کنيم.1در1ذیل1به1اهم1استرتژی1های1و1راهکار1

های1توسعه1محصوالت1کشاورزی1بویژه1زعفران1می1پردازیم:1
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ايجاد صنايع فرآوری و بسته بندی
علی1رغم1اینکه1کشورهای1در1حال1توسعه1بزرگ1ترین1توليدکننده1محصوالت1کشاورزی1اوليه1
جهان1هستند،1بيشترین1سهم1کل1صادرات1کشاورزی1جهان1از1آن1کشورهای1توسعه1یافته1است1
علت1آن1را1باید1در1سهم1اندک1کشورهای1در1حال1توسعه1از1صادرات1توليدات1فرآوری1شده1و1
نهایی1محصوالت1کشاورزی1جستجو1کرد.1اگر1بخواهيم1مهمترین1موانع1و1تنگنا1های1صادراتی،1
کشور1های1در1حال1توسعه1را1مورد1بررسی1قرار1دهيم1در1می1یابيم1عواملی1چون1ضعف1در1توليد1
محصوالت1با1کيفيت1و1دارای1قيمت1مناسب،1غير1استاندارد1بودن1کاالهای1توليد1شده1که1عمدتًا1
المللی1پذیرفته1شده،1فقدان1آزمایشگاه1های1مترولوژی1و1 با1استاندارد1های1بين1 نامنطق1است1
ترویج1 و1 بازاریابی1 در1 ناتوانی1 تجاری،1 المللی1 بين1 های1 نامه1 موافقت1 در1 تست،1ضعف1حضور1
صادرات1از1مسائل1اساسی1این1کشور1ها1در1حوزه1تجارت1است.1)سازمان1توسعه1تجارت1ایران،1

.)1393
کشت1محصول1زعفران1در1ایران1به1صورت1سنتی1است1و1مهمترین1فرآیند1پس1از1برداشت1آن،1یعنی1
خشک1کردن1زعفران1است.1خشک1کردن1زعفران1در1اسپانيا1به1صورت1ماشينی1انجام1می1شود1اما1
در1ایران1هنوز1شيوه1سنتی1مرسوم1است1سنتی1خشک1کردن1زعفران1در1ایران1باعث1رشد1یک1
سری1قارچ1ها1روی1زعفران1شده1و1باعث1کاهش1فروش1آن1در1بازارهای1خارجی1شده1است.1اگر1
این1مشکل1حل1شود،1قيمت1زعفران1ایران1در1بازارهای1جهانی1می1تواند1تا141برابر1ميزان1کنونی1

افزایش1یابد.
متأسفانه1صادرات1محصول1زعفران1ایران1به1صورت1فله1به1کشورهای1اروپایی1خصوصا1اسپانيا1
صادر1می1شود1کشورهایی1چون1یونان1و1اسپانيا1با1آن1که1دارای1سطح1زیر1کشت1پایين1تر1از1ایران1
هستند،1اما1عمل1آوری1زعفران1آنها1به1نحوی1است1که1قيمت1زعفران1شان1چند1برابر1ایران1است.1
و1این1کشورها1پس1از1فرآوری1این1محصول1و1بسته1بندی1مناسب1آن1را1به1عنوان1توليدات1داخلی1
خود1به1دیگر1کشورهای1جهان1صادر1می1کنند1و1به1این1ترتيب1ایران1از1ارزش1افزوده1بازار1زعفران1

جهان1بی1نصيب1می1ماند.
استانداردها،1 با1 تطابق1 مهمی1چون1 مواردی1 است1 بندی1محصوالت1صادراتی1الزم1 بسته1 در1
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تطابق1با1قوانين1و1مقررات1کشورهای1هدف،جلب1توجه1مصرف1کنندگان،1استفاده1از1بسته1بندی1
متناسب1با1نيازها1و1خواسته1های1بازار1هدف،1ارتقاء1توان1حفاظت1از1ویژگی1های1کاالی1درون1
بسته1بندی1مثل1طعم،1رنگ،1مزه،1بو1و1...1رعایت1و1در1نظر1گرفته1شود.1)سازمان1توسعه1تجارت1

ایران،13901(.
1مهمترین1مشکل1بسته1بندی1محصول1زعفران،1سرمایه1گذاری1باال1برای1ورود1تجهيزات1و1
دستگاه1های1مدرن1است1و1با1توجه1به1این1که1فن1آوری1روز1بسته1بندی1از1آن1کشور1های1توسعه1
یافته1است1دولت1باید1به1کمک1بخش1خصوصی1بياید1و1تسهيالت1الزم1را1جهت1ورود1تکنولوژی1

توليد1این1محصوالت1صادراتی1فراهم1کند.1

برند سازی محصول زعفران
ساخت1نام1تجاری1از1مهمترین1عوامل1ماندگاری1محصول1صادراتی1در1بازار1های1جهانی1است1و1
زمانی1که1یک1محصول1صادراتی1نام1و1نشان1مشهور1و1شناخته1شده1ای1داشته1باشد1مشتریان1و1
خریداران1زیادی1هم1خواهد1داشت.1برای1کسب1بازارهای1صادراتی1و1بازار1داخل1توجه1به1مقوله1برند1
سازی1می1تواند1رونق1توليد1را1به1همراه1داشته1باشد.1برند1سازی1محصول1در1نتيجه1تعامل1مناسب1
ميان1بخش1خصوصی1و1دولتی1است.1یکی1از1مشکالت1کنونی1برند1سازی1ایران1در1سطح1منطقه1
و1بين1الملل1وجود1بنگاه1های1کوچک1و1متوسط1است1بطوری1که1این1بنگاه1ها1قدرت1معرفی1خود1
را1ندارند1و1اگر1این1بنگاه1ها1با1هم1ادغام1شوند1برندهای1بزرگ1در1کشور1شکل1خواهد1گرفت.1در1
ایران1عدم1وجود1قوانين1الزم1در1حمایت1حقوق1مالکيت1معنوی1مانع1از1شکل1گيری1برند1معتبر1برای1
محصوالت1صادراتی1کشاورزی1چون1زعفران1شده1است.1جهت1ورود1کاالهای1صادراتی1به1بازارهاي1
بين1المللي1نياز1است1در1سه1سطح1محصول،1بنگاه1و1ملی1برندسازی1صورت1گيرد.1در1این1خصوص1
پيشنهاد1ثبت1برند1ملی1محصول1زعفران1توسط1شورای1ملی1زعفران1ایران1یا1حمایت1های1الزم1
از1تشکل1هاي1توليدي1و1صادراتي1براي1تدوین1و1توسعه1برندهاي1تخصصي1در1ورود1به1بازارهاي1
المللي1از1سوی1دولت1می1تواند1راهگشای1توسعه1صادرات1این1محصول1استراتژیک1باشد. بين1
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رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای 
یکی1از1مواردی1که1باعث1کاهش1صادرات1کاالها1و1عدم1کارایی1در1امر1تجارت1می1گردد1تعرفه1ها1
به1طور1 تعرفه1ای1 را1که1محدودیت1های1 مساله1 این1 مطالعات1گذشته1 است1 غيرتجاری1 موانع1 و1
گسترده1در1توليدات1کشاورزی1هم1در1کشورهای1توسعه1یافته1و1هم1در1کشورهای1در1حال1توسعه1
وجود1داشته1است،1تایيد1می1کند1قابل1توجه1است1محدودیت1های1تعرفه1ای1با1افزایش1درجه1
فرآوری1محصوالت،1افزایش1می1یابد.1موانع1غيرتعرفه1ای1به1عنوان1مهم1ترین1علت1صادرات1اندک1
1OECD1محصوالت1فرآوری1شده1کشاورزی1در1کشورهای1در1حال1توسعه1بوده1است.1مطالعه
حاکی1از1آن1است1روندهای1گمرکی1و1اداری1از1موانع1غيرتعرفه1ای1در1تجارت1ميان1کشورهای1در1
حال1توسعه1بوده1که1تاثير1منفی1بر1سطح1تجارت1ميان1آنها1دارد.1سازمان1تجارت1جهانی1موانع1
غيرتعرفه1ای1داخلی1تجارت1)تشریفات1بيش1از1حد1گمرکات،1مقررات1صادرات1و1واردات،1عدم1
فناوری1اطالعات،1 از1 استفاده1کافی1 نهادهای1حکومتی،1عدم1 و1دیگر1 ميان1گمرکات1 همکاری1
نامتقارن1و1عدم1شفافيت(1را1به11عنوان1مسائل1مربوط1به1تسهيل1تجارت1دسته1بندی1 اطالعات1
کرده1است.1که1این1موانع1غير1تعرفه1ای1هزینه1صادرات1را1افزایش1داده1و1درنتيجه1رقابت1پذیری1
محصوالت1را1در1بازار1خارجی1کاهش1می1دهد.1با1پيوستن1ایران1به1WTO1می1توان1تعرفه1ها1و1
موانع1غيرتعرفه1ای1را1کاهش1و1صادرات1را1افزایش1داد.1ایران1با1وجود1آن1که1در1توليد1و1صادرات1
محصول1زعفران1مزیت1طبيعي1و1نسبي1باالیي1برخور1دار1است،1باالترین1نرخ1تعرفه1وارداتي1را1
در1بازار1جهاني1این1محصول1وضع1کرده1است1لذا1با1توجه1به1مزیت1طبيعي1و1نسبي1باالي1ایران1
در1صادرات1این1محصول،1اعمال1این1تعرفه1باال1چندان1موجه1نيست1و1بي1تردید1به1مزیت1رقابتي1
کشور1در1صادرات1این1محصول1آسيب1مي1رساند.1پس1با1هدف1حمایت1از1مزیت1رقابتي1کشور1

درصادرات1زعفران،1کاهش1نرخ1تعرفه1وارداتي1این1محصول1ضرورت1دارد.

راه اندازی بورس بین المللی زعفران
بر1اساس1قوانين1سازمان1تجارت1جهانی1هر1کشوری1که581%1از1یک1محصول1خاص1صنعتی1
یا1تجاری1را1توليد1و1به1بازار1های1جهانی1عرضه1کند1می1تواند1از1حق1تاسيس1بورس1بين1المللی1
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بر1خوردار1شود1و1حق11سياست1گذاری1توليد1کارشناسی1قيمت1سيستم1های1بازاریابی1و1نظارت1بر1
فناوری1آن1محصول11در1سطح1جهانی1را1دارد.1اما1علی1رغم1این1که1ایران1بيش1از921%1زعفران1
توليدی1جهان1را1دارد1از1داشتن1بورس1بين1المللی1زعفران1محروم1مانده1است.1مهمترین1مزیت1
تآسيس1بورس1زعفران1شفافيت1فرآیند1توليد1تا1مصرف،1حذف1دالالن1داخلی1و1بين1المللی1و1
روانه1شدن1خریداران1و1تجار1بين1المللی1به1سوی1بورس1زعفران1ایران1است.1از1دیگر1مزایای1
بورس1تخصصی1افزایش1سطح1دانش1توليد1کنندگان1و1صاحبان1صنایع1جانبی1است1از1آنجا1که1
المللی1همواره1به1دنبال1محصولی1هستند1که1باالترین1کيفيت1را1داشته1 بازرگانان1بين1 تجار1و1
باشد،1توليد1کنندگان1درصدد1خواهند1بود1تا1با1ارتقاء1سطح1دانش1خود،1محصوالت1با1کيفيتی1را1

در1بورس1عرضه1کنند.1

فعال سازی اتحاديه های صادراتی
در1 آفرینی1 نقش1 با1 نمایندگان1بخش1خصوصی1 به1عنوان1 اقتصادی1 نهاده1های1 و1 تشکل1ها1
سياست1گذاری1عمومی1و1کالن1اقتصادی1کشور،1تقویت1و1رونق1دادن1بازار،1کاهش1فساد1و1رانت1
در1دولت1و1بخش1خصوصی،1تدوین1قواعد1کسب1و1کار1و1ضوابط1کيفی1توليد1کاال1و1خدمات1و1
تدوین1معيار1های1گزینش1و1بکارگيری1نيروی1انسانی،1رصد1و1پایش1محيط1کسب1و1کار1کشور،1
می1توانند1فضای1مطلوب1و1مساعد1کسب1وکار1را1برای1فعاالن1اقتصادی1بخش1خصوصی1مهيا1
کنند.1امروزه1اتحادیه1های1صادراتی1بعنوان1یک1نهاده1اقتصادی1عليرغم1سابقه1نسبتًا1طوالنی1
باشند.1دالیل1 داشته1 نفتی1کشور1 ارتقای1صادرات1غير1 در1 اند1نقش1موثری1 نتوانسته1 در1کشور1
این1امر1را1باید1در1ضعف1فرهنگ1جمع1گرایی1و1تشکل1محوری،1بافت1سنتی1حاکم1بر1تجارت،1
وجود1انحصار1ها،1کم1رنگ1بودن1تفکر1ملی1در1مدیریت1تشکل1ها،1رقابت1های1ناسالم1در1ميان1
صادرکنندگان1جستجو1کرد.1در1نظر1گرفتن1تمهيداتی1از1جمله1وضع1قوانين1و1مقررات1باثبات،1
و1 گيری1 تصميم1 امر1 در1 ها1 اتحادیه1 نمایندگان1 حضور1 ساالری،1 دیوان1 زائد1 تشریفات1 کاهش1
ضرورت1بودن1آموزش1و1تحقيقات1می1تواند1به1عنوان1راهکار1هایی1جهت1نوسازی1و1فعالسازی1
اتحادیه1های1صادراتی1مطرح1گردد1که1نهایتًا1منجر1به1توسعه1صادرات1خواهد1شد.1)زریباف،1سيد1
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مهدي،1پرستش،1نسرین1و1همکاران،138611(.
و1 مقررات1 و1 قوانين1 اصالح1 طریق1 از1 کسب11وکار1 محيط1 بهبود1 جمله1 از1 مواردی1 همچنين1
رویه1های1صادرات1محصول1زعفران1)کاهش1اسناد،1زمان1و1هزینه1های1صادرات(،1پرداخت1جایزه1
و1مشوق1صادراتی1به1صادرکنندگان1محصول1زعفران،1معاف1شدن1صادرات1محصول1زعفران11
با1کشورهای1 ترجيحی1 تعرفه1های1 موافقت1نامه1های1 انعقاد1 افزوده،1 ارزش1 بر1 ماليات1 پرداخت1 از1
همسایه1و1هدف1صادراتی1محصول1زعفران،1حمایت1قيمتی1محصول1زعفران1توسط1دولت1به1
به1کشت1تخصصی1 کشاورزان1 تشویق1 برداران،1 بهره1 از1 زعفران1 توافقی1محصول1 خرید1 شيوه1
زعفران1به1جای1کشت1مختلط1و1متنوع1انواع1محصوالت،کاهش1ریسک1آنان1در1صورت1تخصص1
انجام1 جهت1 ها1 استان1 در1 زعفران1 دانشگاهی1 تخصصی1 رشته1 ایجاد1 محصول،1 یک1 توليد1 در1
تحقيقات1کاربردی1و1ارائه1آموزش1های1مورد1نياز1به1بهره1برداران1محصول1زعفران1در1استان1

های1توليد1کننده1می1تواند1گامی1در1جهت1توسعه1صادرات1این1محصول1استراتژیک1باشد.

نتیجه گیری
در1این1مقاله1وضعيت1توليد1و1صادرات1محصول1زعفران1کشور،1مورد1بررسی1قرار1گرفت.1از1
دست1دادن1ارزش1افزوده1این1محصول1صادراتی1بعنوان1یک1مشکل1در1حوزه1صادرات1مطرح1
محصول1 این1 کننده1 توليد1 عمده1 های1 استان1 در1 بندی1 بسته1 و1 فرآوری1 صنایع1 ایجاد1 گردید.1
خصوصًا1خراسان1رضوی1و1جنوبی،1برند1سازی1محصول1زعفران1در1بازار1های1هدف1صادراتی،1
رفع1موانع1تعرفه1ای1و1غير1تعرفه1ای،1راه1اندازی1بورس1بين1المللی1زعفران1در1کشور1از1جمله1
های1 بازار1 در1 محصول1 این1 افزوده1 ارزش1 افزایش1 به1 منجر1 تواند1 می1 که1 است1 راهکارهایی1

صادراتی1گردد.
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منابع و مآخذ
11 بازرگانی1خارجی1بخش1کشاورزی1کشور،1وزارت1( قاسمی،1آسيه1)1393(،1بررسی1عملکرد1

امور1اقتصادی1و1دارایی1کشور.
21 کی1منش،1شيوا1)1390(،1نقش1و1اهميت1بسته1بندی1مواد1غذایی1در1توسعه1صادرات،1سازمان1(

توسعه1تجارت1ایران.
31 صادقی،1ليال1)1393(،1جهش1صادراتی1با1برند1سازی1و1ثبت1نشان1های1تجاری،1سازمان1(

توسعه1تجارت1ایران.
41 احتشام،1محسن1)1390(،1چگونگی1ارتقاء1کسب1ارزش1افزوده1زعفران1ایران.1(
51 و1صادرات1( توليد1 نسبی1 مزیت1 بررسی1 1،)1393( فاطمه1 پور،1 رستگاری1 عليرضا،1 کرباسی،1

زعفران.
61 پرمه،1زورار،1حسينی،1مير1عبداله،1نبی1زاده،1احمد،1محبی،1حميد1رضا1)1388(،1ظرفيت1های1(

صادراتی1و1بازار1های1هدف1زعفران،1فصلنامه1پژوهش1های1بازرگانی،1ایران.
71 قادری،1ید1ا...،1ابراهيمی،1حسن،1عليزاده،1محمد1)1391(،1مروری1بر1زعفران1و1بهينه1سازی1(

کشت1و1توليد1آن1در1استان1خراسان.
81 حسينی،1مير1عبداله،1پرمه،1زورار1)1388(،1موانع1تعرفه1ای1و1غير1تعرفه1ای1صادرات1زعفران1ایران.(
91 دوستی،1ادریس،1صالحی1پور،1جميله،1احمدیان،1احمد1)1391(،1مشکالت1صادرات1زعفران1(

در1ایران،1مجموعه1مقاالت1همایش1ملی1آفرین1دستاوردهای1پژوهشی1زعفران-1صص811.
101 زریباف،1سيد1مهدي،1پرستش،1نسرین1و1همکاران1)1386(،1شناسایي1مسائل1و1مشکالت1(

روانسازي1 جهت1 در1 موثر1 و1 مفيد1 و1 مناسب1 هاي1 راهکار1 ارائه1 و1 صادراتي1 هاي1 اتحادیه1
صادرات1غير1نفتي1کشور.

111 کتاب1توانمندی1ها،1پتانسيل1ها1و1فرصت1های1سرمایه1گذاری1استان1خراسان1جنوبی،1ویرایش1(
دوم13931.

http://www.biccim.org
http:// www.skbsa.ir 
http://www.donya-e-eqtesad.com



ارزيابي شاخص هاي محیط کسب وکار استان خراسان جنوبي با استفاده 
از منطق فازي بر اساس الگوي تلفیقي محیط کسب وکار UNIDO و 

شاخص هاي دهگانه بانك جهاني

محمد بهروزي1
ايوب شیخی2

چکیده:
منظور1از1محيط1کسب1وکار،1عوامل1مؤثر1بر1عملکرد1بنگاه1های1اقتصادی1است1که1مدیران1
یا1مالکان1بنگاه1ها1نمی1توانند1آنها1را1تغيير1داده1یا1بهبود1بخشند.1محيط1کسب1وکار1نامناسب،1
هزینه1عملکرد1بنگاه1های1اقتصادی1را1افزایش1می1دهد1و1باعث1ازبين1رفتن1انگيزه1سرمایه1گذار1
و1نيز1عقب1ماندن1توليدکنندگان1کشور1از1رقبای1جهانی1می1شود.1بررسي1شاخص1هاي1کسب1
وکار1و1پایش1مستمر1محيط1کسب1وکار1در1استان1هایي1مانند1خراسان1جنوبي1که1متاسفانه1از1
مشکالت1ساختاري1و1عقب1ماندگي1هاي1تاریخي1رنج1مي1برد،1حائز1اهميت1بيشتري1مي1باشد؛1
1براي1شاخص1هاي1فضاي1کسب1و1کار1استان1خراسان1جنوبي1از1طریق1 1در1این1پژوهش، لذا
منطق1فازي،1الگوي1تلفيقي1محيط1کسب1وکار1یونيدو11و1شاخص1هاي1دهگانه1بانک1جهاني،1که1
مدلی1جدید،1جامع1و1کامل1می1باشد،1مورد1استفاده1قرار1گرفته1است.1جامعه1آماري1شامل1کليه1
کارآفرینان1واحدهاي1بزرگ1اقتصادي1داراي101نفر1و1بيشتر1کارکن1و1نيز1کارشناسان1اقتصادي1
خبره1استان1به1تعداد110نفر1که1با1استفاده1از1جدول1مورگان1تعداد1861نفر1به1عنوان1نمونۀ1آماري1

انتخاب1شده1اند.
1پایایی1پرسشنامه1محقق1ساخته،1 1تعيين1روایی1و 1پس1از 1ها 1تجزیه1و1تحليل1داده به1منظور
اطالعات1جمع1آوري1و1تلخيص1گردیده1است.1سپس1اعداد1بدست1آمده1با1استفاده1از1نمودار1فازي1
مثلثی1به1اعداد1فازي1تبدیل1شد.1با1استفاده1از1اعداد1فازي1بدست1آمده،1ميانگين1فازي1هر1یک1

 behroozimohammad@yahoo.com                     1. دانشجوي دوره دکتري مدیریت تطبیق و توسعه 
2. دکترای آمار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان                  
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1مقادیر1 1در1نهایت1به1کمک1روش1ماکزیمم1کننده1ارزش، از1ابعاد1مدل1محاسبه1گردیده1است.
ميانگين1ابعاد1و1شاخص1هاي1محيط1کسب1وکار1فازي1زدایی1شده1تا1درجه1عضویت1هریک1از1
ابعاد1در1مدل1مشخص1گردد.1تجزیه1و1تحليل1داده1ها1نشان1داد1که1در1جامعه1مورد1بررسی،1در1
ابعاد1هشت1گانه1الیه1اول1الگو1»زیرساخت1ها«1و1»پيش1بيني1شرایط1اقتصادي«1در1حدپایين1تر1
از1متوسط،1»ثبات1سياسي«1در1حد1باالتر1از1متوسط،1»مهارت1ها1و1توسعه1منابع1انساني«،1»ابعاد1

رژیم1قانوني«1و1»باز1بودن1بازارهاي1مالي«1در1حد1متوسط1قرار1گرفته1است.

مقدمه:
منظور1از1فضاي1کسب1و1کار،1عوامل1موثر1بر1عملکرد1واحدهاي1اقتصادي1مانند1کيفيت1دستگاه1
هاي1حاکميت،1ثبات1قوانين1و1مقررات،1کيفيت1زیرساخت1ها1و1...1است1که1تغيير1دادن1آنها1فراتر1
از1اختيارات1و1قدرت1مدیران1بنگاه1هاي1اقتصادي1است1)ميدري1و1قودجانی،1387(.1در1تعریفی1
دیگر1گفته1شده1است1که1محيط1کسب1وکار1مجموعه1ای1از1سياست1ها،1شرایط1حقوقی،1نهادی1
زیر1 کيفيت1 اقتصاد1کالن،1 ثبات1 اند.1 کار1حاکم1 و1 فعاليت1های1کسب1 بر1 که1 است1 مقرراتی1 و1
ساخت1های1کشور،1کيفيت1دستگاه1های1اجرایی،1نظام1وضع1قوانين1و1مقررات،1هزینه1و1امکان1
هستند1 عواملی1 از1 دست،1 ازاین1 دیگری1 عوامل1 و1 کار1 فرهنگ1 آمار،1 و1 اطالعات1 به1 دسترسی1
واحدهای1 مدیران1 که1 درحالی1 دهند،1 می1 قرار1 تأثير1 تحت1 را1 اقتصادی1 واحدهای1 عملکرد1 که1
اقتصادی1نمی1توانند1تأثير1چندانی1برآنها1بگذارند.1محيط1کسب1وکار1نامناسب،1هزینه1عملکرد1
بنگاه1های1اقتصادی1را1افزایش1می1دهد1و1باعث1از1بين1رفتن1انگيزه1سرمایه1گذاری1و1نيز1عقب1
ماندن1توليدکنندگان1کشور1از1رقبای1جهانی1می1شود.1بهبود1محيط1کسب1وکار1و1رابطه1آن1با1
توسعه1اقتصادی1ازاوایل1دهه19801ميالدی1و1در1پی1مطالعات1هرناندودسوتو1اقتصاددان1پرویی1
موردتوجه1قرارگرفت.1در1پی1تحقيقات1دسوتو،1مؤسسات1گوناگون1بين1المللی1تحقيقات1مستمر1و1
نسبتًا1دقيقی1برای1شناسایی1موانع1توليد1و1سرمایه1گذاری1انجام1داده1اند1و1»بهبود1محيط1کسب1

وکار«1به1عنوان1یکی1از1راهبردهای1توسعه1اقتصادی،1مورد1توجه1قرارگرفته1است.
امروزه1چندین1مؤسسه1بين1المللی،1محيط1کسب1و1کار1در1کشورهای1مختلف1را1از1نظر1مؤلفه1
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های1مختلف1محيط1کسب1و1کار،1رتبه1بندی1می1کنند.1از1مشهورترین1این1مؤسسات1می1توان1به1
بانک1جهانی،1مجمع1جهانی1اقتصاد،1بنياد1هریتيج1و1واحد1اطالعات1اقتصادی1مجله1اکونوميست1
اشاره1کرد.1در1این1گزارش1ها1که1تقریبًا1هرساله1منتشر1می1شوند،1سعی1براین1است1که1وضعيت1
کسب1و1کار1در1کشورهای1مختلف1براساس1شاخص1های1کمی1به1تصویر1درآید1تا1قابليت1مقایسه1
کشورها1با1یکدیگر1فراهم1شده1و1پيشنهادهایی1به1منظور1اصالح1محيط1کسب1و1کار1کشورها1

ارائه1گردد.1
در1 از1سال120021 در1کشورهای1مختلف،1 وکار1 بررسی1فضای1کسب1 پروژه1 دربانک1جهانی،1
دستور1کار1قرار1گرفته1است.1این1طرح1که1توسط1بازوی1توسعه1بخش1خصوصی1بانک1جهانی1
راهبری1می1شود،1تأثير1قوانين1و1مقررات1کشورها1را1برفعاليت1بنگاه1های1کوچک1و1متوسط1در1
طول1دوره1عمر1آنها1بررسی1کرده1و1براساس1شاخص1هایی1که1تدوین1می1کند،1کشورها1را1رتبه1
بندی1می1نماید.1اولين1گزارش1بررسی1فضای1کسب1و1کار1بانک1جهانی،1در1سال120031و1با1
درنظر1گرفتن151شاخص1و1133کشور1منتشر1شده1است.1آخرین1گزارش1منتشر1شده1بانک1جهاني1

گزارش1سال120151مي1باشد1که1در1آن1رتبه1کلي1ایران11301اعالم1شده1است.1
با1توجه1به1گزارش1مزبور،1ایران1در1زمره1کشورهایي1است1که1فضاي1کسب11و1کار1آن1از1وضعيت1
محيط1 بر1 که1 را1 عواملي1 مهم1ترین1 مي1توان1 کلي1 نگاه1 یک1 در1 نمي1باشد،1 برخوردار1 مطلوبي1
کسب1وکار1موثر1بوده1به1عوامل1سياسي،1اجتماعي،1اقتصادي،1بين1المللي،1فن1آوري،1عوامل1قانوني1
از1 متاثر1 کسب11وکار1 فضاي1 طبقه1بندي،1 این1 در1 کرد.1 طبقه1بندي1 ارزشي1 و1 اخالقي1 مسائل1 و1
حوزه1هاي1مختلفي1است1که1مهم1ترین1آنها1عبارتند1از1درجه1باز1بودن1اقتصاد،1حاکميت1و1کارایي1
دولت،1کارآمدي1بازارها،1محيط1اجتماعي1-1سياسي،1مسائل1بين1المللي،1انعطاف1پذیري1بازار1کار،1
مدیریت1و1محيط1مستعد1جهت1توسعه1فن1آوري،1باز1بودن1اقتصاد1کشورها،11بر1مبناي1متغيرهایي1
نظير1تجارت1بين1الملل1است1که1مي1تواند1زمينه1ساز1ظهور1و1بروز1فرآیندهایي1در1اقتصاد1کشور1شود1
و1ثمره1آن1ایجاد1انگيزه1جهت1افزایش1سطح1توليد1بنگاه1هاي1داخلي1و1مزیت1یابي1و1مزیت1سازي1
بنگاه1ها1جهت1رقابت1در1صحنه1هاي1جهاني1باشد.1توجه1به1عواملي1که1در1زمينه1محاسبه1شاخص1
نگاه1 و1 برای1بحث1تجارت1 قایل1شدن1 اهميت1 به1صراحت،1 بوده،1 نظر1 کسب1وکار1کشورها1مد1
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کشورها1به1تجارت1و1تاثير1این1نگاه1بر1فضاي1کسب1وکار1را1روشن1مي1سازد.1مسلما1اهميت1دولت1
به1بحث1گسترش1تجارت1خارجي،1شرایط1را1در1جهت1افزایش1شرکت1هاي1توليدي1و1حذف1موانع1
و1محدودیت1هاي1اضافي1از1مسير1توليد،1در1جهت1بهبود1تجارت1و1بهبود1شاخص1هاي1کسب1وکار1

فراهم1خواهد1کرد.11

پیشینه تحقیق:
وارث1و1همکاران1)1391(1در1پژوهشی1با1عنوان1»ارتقاي1فضاي1کسب1و1کار1جهت1دستيابي1
به1چشم1انداز1اقتصادي«،1شاخص1هاي1فضاي1کسب1و1کار1را1بر1اساس1اهميت1هر1یک1از1این1

شاخص1ها1در1منطقه،1اولویت1بندي1نمودند.
اشرفی1و1فهيمی1فر1)1390(1طی1مطالعه1ای1به1بررسی1و1مقایسه1شاخص1های1مرتبط1با1بهبود1
فضای1کسب1و1کار1بين1ایران1و1کشورهای1همسایه1پرداختند.1بر1این1اساس1شاخص1های1الزام1
آور1بودن1اجرای1قراردادها،1شروع1یک1کسب1و1کار،1اخذ1اعتبار،1پرداخت1ماليات،1انحالل1یک1
فعاليت،1تجارت1برون1مرزی،1ثبت1و1انتقال1مالکيت،1اخذ1مجوز1و1و1در1نهایت1شاخص1حمایت1از1
سرمایه1گذاران1به1ترتيب1به1طور1ميانگين1دارای1کمترین1ميزان1رتبه1در1کشور1ایران1بوده1اند.1
ساالری1)1390(1در1مقاله1ای1با1عنوان1بررسی1تاثير1نظام1مالياتی1بر1فضای1کسب1و1کار1به1
این1نتيجه1رسيد1که1اصالح1نظام1مالياتی1موجب1شادابی1و1پویایی1فضای1کسب1و1کار1می1شود.1
بار1مالی1ماليات1کمتر،1بنگاه1ها1را1تشویق1به1سرمایه1گذاری1می1کند؛1به1طوری1که1101درصد1
کاهش1در1ماليات1های1غيرمستقيم1از1قبيل1ماليات1بر1ارزش1افزوده1باعث1افزایش1سرمایه1گذاری1

تا171درصد1می1شود.
نصيري1اقدم1و1مکی1)1389(1درمطالعه1»بررسي1راهبردها1و1تجربيات1گروه1کسب1و1کار1بانک1
جهاني1در1ایجاد1اشتغال«1براساس1ایده1هاي1کوز1و1دسوتو1با1استفاده1از1گزارش1هاي1بانک1جهاني1
به1این1نتيجه1رسيدند1که1بهترین11راه1براي1ایجاد1اشتغال،1تسهيل1فعاليت1هاي1اقتصادي1و1بهبود1

محيط1کسب1و1کار1از1طریق11وضع1مقررات1کمتر11و1کارآتر11است.
دفتر1گروه1مطالعات1محيط1کسب1و1کار1مرکز1پژوهش1های1مجلس1شورای1اسالمی1نيز1در1
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گزارش1های1فصلی1پایش1محيط1کسب1و1کار1ایران1که1از1سال113891با1همکاری1تعدادي1از1
بنگاه1ها،1تشکل1هاي1اقتصادي1و1کارگاه1هاي1صنعتی1سراسر1کشور1و1با1استفاده1از1نظرسنجی1و1
پيمایش1ميدانی1تهيه1و1منتشر1می1کند،1مولفه1های1ملی1محيط1کسب1و1کار1در1ایران1را1ارزیابی1

می1نماید.
ابراهيم1حيدر1)2012(،1به1بررسی1اصالحات1فضای1کار1و1شد1اقتصادی1در11721کشور1جهان1در1
دوره20101-12006پرداخته1است.1نتایج1تحقيق1وی1بيانگر1آن1است1که1اصالحات1فضای1کسب1

و1کار1ارتباط1مثبت1معنی1داری1با1رشد1اقتصادی1کشورها1دارد.
کالپر1و1الو1)2012(،1درمقاله1خود1ثبت1شرکتها1را1در1921کشور1جهان1مورد1مطالعه1قرار1می1دهد1و1
به1بررسی1چگونگی1سهولت1ثبت1کسب1و1کار1جدید1پرداخته1و1اثرگذاری1اصالحات1ثبت1شرکت1ها1
را1بر1روی1ثبت1شرکت1های1جدید1مورد1مطالعه1قرار1می1دهد.1نتایج1نشان1می1دهد1که1اصالحات1
کوچک1)در1کل1کمتر1از1401درصد(1اثر1قابل1توجهی1بر1کاهش1هزینه1ها،1برای1ایجاد1شرکت1های1
جدید1ندارد.1همچنين1کار1آفرینی1برای1پویایی1اقتصاد1مدرن1ضروری1و1با1رشد1اقتصادی1مرتبط1

است.
چاویز1و1کالپر1)2010(1به1بررسی1اثر1محيط1کسب1و1کار1بر1تامين1مالی1بنگاه1های1نوپا1پرداختند.1
آنها1با1استفاده1از1یک1بانک1اطالعاتی1مشتمل1بر1701هزار1بنگاه1در11001کشور1به1بررسی1نوع1
تامين1مالی1بنگاه1ها1و1ارتباط1آن1با1محيط1کسب1و1کار1پرداخته1اند.1نتایج1نشان1داد1کيفيت1محيط1
نهادی1و1شاخص1های1محيط1کسب1و1کار1تاثير1زیادی1بر1تسهيل1دسترسی1بنگاهها1به1ویژه1

بنگاههای1نوپا1به1تامين1مالی1رسمی1دارند.1
دریمر1و1پرچت1)2010(1در1تحقيقي1تحت1عنوان1»چگونگي1ایجاد1کسب1وکار1و1شاخص1هاي1
سه1 بنگاهها«1 در1 کنترل1 فضاي1 وجود1 هنگام1 در1 گذاري1 سرمایه1 فضاي1 کار:1 و1 فضاي1کسب1
شاخص1گرفتن1زمان1اجاره1عمليات،1زمان1ایجاد1و1ساخت1عمليات1و1زمان1واردات1کاال1را1ارزیابي1
نموده1و1به1مقایسه1جو1سرمایه1گذاري1در1بيش1از11001کشور1جهان1پرداخته1اند.1آنان1نشان1دادند1
که1در1فضاي1کسب1و1کار،1زمان1عامل1مهم1و1تأثيرگذار1مي1باشد1که1این1موضوع1تحت1تأثير1

اصالحات1سياستي1صورت1گرفته1در1هر1کشور1است.1
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مباني نظري تحقیق :
موفقيت1بنگاههاي1اقتصادي1تابعی1است1از1سه1عامل1به1هم1مرتبط:1بافت1سياسی1و1اقتصادی1در1
سطح1کالن1هر1کشور،1محيط1کسب1و1کار1آن1و1راهبرد1و1عمليات1شرکت1ها.1ارتباط1این1سه1عامل1
به1صورت1دو1طرفه1)از1باال1به1پایين1و1از1پایين1به1باال(1است1)Roland1&1Porter,12000(.1از1
باال1به1پایين،1بافت1سياسی1و1اقتصادی1بستر1ساز1بوده،1محيط1کسب1و1کار1فضای1بهره1وری1و1
محيط1رقابت1شرکت1ها1را1بهبود1می1بخشد،1استراتژی1و1عمليات1شرکت1ها1مناسبات1داخلی1و1یا1
ثبات1برای1رشد1بهره1وری1شرکت1ها1را1فراهم1می1سازد.1از1پایين1به1باال1نيز1بهره1وری1و1کارآیی1
مناسب1شرکت1ها1موجب1افزایش1درآمد1و1رشد1ماليات1ها1گردیده1و1با1تأمين1منابع1مالی1به1دولت1
یاری1می1رساند.1بهبود1فضای1کسب1و1کار1نيز1به1بهبود1نهادهای1سياسی1و1اقتصادی1کمک1می1کند.1
از1سوی1دیگرضعف1در1محيط1کسب1و1کار1کشور،1فرآیند1توليد1و1سياست1گذاری1اقتصادی1را1به1

.1)Porter,2000(1هم1می1ریزد1و1موجب1بازدارندگی1توليد1می1شود

  
 

  

 

بافت سياسي و اقتصادي كالن

محيط كسب و كار 
كشور

راهبرد و عمليات 
بنگاههاي اقتصادي

 محيط ساختاري (كالن)

 فضاي كسب وكار

 محيط قانوني
بازار 
 سرمايه

نظام  
 بانكي

ثبات 
 سياسي آزادي 

 تجاري

سياستهاي 
 آموزشي

 زيرساختها

رژيم 
 قانوني

شاخصهاي بانك  
 جهاني

تحقيق سياستهاي 
 وتوسعه

كيفيت سرمايه 
 انساني

سياستهاي توسعه 
 خوشه

كيفيت سرمايه 
 اجتماعي

سياستهاي انتقال 
ژيتكنولو  

خدمات توسعه 
 كسب وكار

ارتقاء زنجيره 
 ارزش

سياستهاي  
 تجاري

نمودار )1( عوامل اثر گذار بر موفقیت شرکت ها 

محيط1کسب1و1کار1به1مفهوم1مجموعه1قوانينی1است1که1بر1هزینه1شرکت1ها1تأثير1دارد.1مانند1
هزینه1مجوزها،1تشریفات1اداری،1ماليات،1هزینه1های1نيروی1کار1و1غيرهUnido,2008(1(.1در1
تعریفی1دیگر1محيط1کسب1و1کار1مجموعه1ای1از1سياست1ها،1شرایط1حقوقی،1نهادی1و1قانونی1
حاکم1بر1فعاليت1های1کسب1و1کار1بيان1شده1استODCED,2008(1(.1در1واقع1محيط1کسب1
و1کار1شامل1زیر1ساخت1های1اقتصادی،1ميزان1سالمت1اداری،1امنيت1اجتماعی،1ثبات1در1سياست1
های1اقتصادی،1قوانين1و1مقررات،1کيفيت1نظام1قضائی1و1غيره1است1که1بر1عملکرد1شرکت1ها1
تأثير1مستقيم1دارند،1ولی1تغيير1دادن1آنها1فراتر1از1اختيارات1و1قدرت1مدیران1شرکت1ها1و1کسب1و1
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کارها1است1)اتاق1بازرگانی،13881(.
با1توجه1به1اهميت1محيط1کسب1و1کار1در1توسعه1کارآفرینی1و1شرکت1های1کوچک،1به1کارگيری1
الگوهایی1در1جهت1ارزیابی1و1سنجش1محيط1کسب1و1کار1الزم1است.1به1منظور1سنجش1محيط1
کسب1و1کار،1بایستی1به1سطح1تحليل1و1تمایز1بين1محيط1عملياتی1یا1نزدیک1و1یا1خرد1و1محيط1
تأمين1 و1 مشتریان1 رقبا،1 شامل1 عملياتی1 محيط1 داشت.1 توجه1 یا1کالن1 و1 ای1 زمينه1 یا1 عمومی1
کنندگان1مواد1اوليه1است.1محيط1عمومی1یا1زمينه1ای1شامل1عوامل1کالن1اقتصادی،1سياسی،1
فرهنگی،1قانونی1و1فن1آورانه1است1که1توسعه1شرکت1ها1در1سطوح1محلی،1ملی1و1حتی1فرامليتی1
را1تحت1تأثير1قرار1می1دهد.1اگر1هدف1بررسی1در1سطح1خرد1و1یا1صنعت1باشد،1بایستی1تأکيد1بر1
مدل1های1سطح1خرد1مانند1مدل1نيروی1های1پنچ1گانه1رقابتی1پورتر،1تجزیه1و1تحليل1سوات1و1
غيره1باشد.1اگر1هدف1بررسی1محيط1عمومی1یا1زمينه1ای1باشد،1بایستی1از1مدل1ها1یا1الگوهای1
این1پژوهش،1 استفاده1کردWorthington1and1Britton,12006(1(.1هدف1 سطح1کالن1
بررسی1محيط1عمومی1و1یا1کالن1می1باشد،1بنابراین1از1الگوهای1سطح1کالن1استفاده1شده1است.

الگوی ارزيابی محیط کسب و کار بانك جهانی 
در1گزارشهاي1Doing1Business1بانک1جهاني،1شاخص1هاي1فضاي1کسب1و1کار1براي1
کشورهاي1مختلف1مورد1ارزیابي1و1مقایسه1قرار1گرفته1است.1شاخص1هایي1که1مبناي1رتبه1بندي1
اخذ1مجوزها12 )فرآیند1ثبت1شرکت(،1 از1شروع1کسب1و1کار11 عبارتند1 قرار1مي1گيرند1 مقایسه1 و1
)تمامي1فرآیندهاي1الزم1الرعایه1از1اخذ1مجوز1تا1تاسيس1و1راه1اندازي1یک1کارگاه(،1استخدام1و1
اخراج1نيروي1کار1،3ثبت1مالکيت14)فرآیندهاي1الزم1جهت1ثبت1دارایي1در1دفاتر1اسناد1رسمي(،1

1. Starting a Business
2. Dealing with Licenses
3. Employing Workers
4. Registering Property
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اخذ1اعتبار1،1حمایت1از1سرمایه1گذاران2)سهامداران(،1پرداخت1ماليات1،3تجارت1فرامرزي1،4الزام1آور1
بودن1قراردادها15و1انحالل1فعاليت11.6بانک1مذکوربه1استناد101شاخص1فوق،1رتبه1سهولت1کسب1
و1کار1کشورهاي1مختلف1را1تعيين1و1به1صورت1مقایسه1اي1براي1تمامي1کشورها1منتشر1مي1نماید1

1.)20091،1Doing1Business1گزارش(

الگوی يونیدو
این1سازمان1به1محيط1کسب1و1کار1با1رویکردی1جامع1نگریسته1و1بهبود1)یا1توانمندسازی1محيط1
کسب1و1کار(1را1در1برگيرنده1سه1الیه1می1داند.1در1این1الگو1الیه1مرکزی،1محيط1کسب1و1کار1
قانونی1است1که1در1برگيرنده1قوانينی1است1که1منجر1به1افزایش1هزینه1های1مستقيم1و1غيرمستقيم1
شرکت1ها1می1شود؛1مانند1هزینه1های1نيروی1کار،1تأسيس1و1انحالل1شرکت،1ماليات1و1غيره.1
این1الیه1در1گزارش1سهولت1کسب1و1کار1بانک1جهانی1کاماًل1مشهود1است.1الیه1ميانی1و1یا1دوم1
دربرگيرنده1رویکرد1نئوکالسيک1و1یا1فضای1سرمایه1گذاری1است1که1عالوه1بر1عناصر1محيط1
قانونی1شامل1کيفيت1زیرساخت1ها،1رژیم1قانونی،1ثبات1سياسی،1بازارهای1مالی،1آموزش1و1غيره1
نيز1می1باشد1و1می1تواند1به1رشد،1افزایش1بهره1وری1و1توسعه1مشاغل1شرکت1ها1کمک1کند.1
الیه1سوم1و1یا1بيرونی1رویکرد1نئوساختارگرایانه1را1شامل1می1شود.1دو1الیه1قبلی1به1ميزان1زیادی1
وابسته1به1نقش1دولت1هستند1ولی1در1این1الیه1نقش1بخش1خصوصی1پررنگ1تر1می1باشد1و1
هدف1ایجاد1مزیت1رقابتی1دانش1محور1می1باشد1و1مواردی1مانند1توسعه1خوشه1ها،1ارتقای1زنجيره1
ارزش،1سياست1گذاری1انتقال1فن1آوری1و1غيره1را1شامل1می1شود.1نمودار1)2(1الیه1های1سه1گانه1

.)Unido,2008(1.این1الگو1را1نشان1می1دهد

1. Getting Credit
2. Protecting Investors
3. Paying Taxes
4. Trading Across Borders
5. Enforcing Contracts
6. Closing a Business
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بافت سياسي و اقتصادي كالن

محيط كسب و كار 
كشور

راهبرد و عمليات 
بنگاههاي اقتصادي

 محيط ساختاري (كالن)

 فضاي كسب وكار

 محيط قانوني
بازار 
 سرمايه

نظام  
 بانكي

ثبات 
 سياسي آزادي 

 تجاري

سياستهاي 
 آموزشي

 زيرساختها

رژيم 
 قانوني

شاخصهاي بانك  
 جهاني

تحقيق سياستهاي 
 وتوسعه

كيفيت سرمايه 
 انساني

سياستهاي توسعه 
 خوشه

كيفيت سرمايه 
 اجتماعي

سياستهاي انتقال 
ژيتكنولو  

خدمات توسعه 
 كسب وكار

ارتقاء زنجيره 
 ارزش

سياستهاي  
 تجاري

) 1 Unido,2008 نمودار )2( مدل تحقیق )الگوی محیط کسب و کار يونیدو

روش تحقیق
فازی1بودن1به1معنای1چند1ارزشی1بودن1است1و1در1مقابل1منطق1دو1ارزشی1که1در1آن1برای1هر1
سؤال1یا1مفهومی1تنها1دو1پاسخ1یا1حالت1)درست1یا1نادرست،1سياه1یا1سفيد(1می1تواند1وجود1داشته1

باشد،1قرار1می1گيرد.1
درآغاز1 نمادین1 منطق1 در1حوزه1 بوده1که1 ارزشی1 منطق1چند1 یافته1 تعميم1 فازی1حالت1 منطق1
قرن1اخير1پدیدار1گشته1است.1به1طور1کلی،1منطق1فازی1محدوده1ای1عملی1و1کاربردی1از1تئوری1
مجموعه1های1فازی1است.1این1منطق1با1استفاده1از1مفاهيم،1اصول1و1روش1های1بکار1رفته1در1
مجموعه1های1فازی1جهت1فرموله1نمودن1اشکال1مختلف1استدالل1تقریبی1قابل1فهم1به1کار1می1رود1
)کلر،1جرج1یو1آن،1ب،1،13811ص621(.1در1منطق1فازی1از1متغيرهای1زبانی1استفاده1می1شود.1
متغيرهایی1که1مقادیر1آن1ها1کلمات1یا1جمالت1زبان1طبيعی1یا1مصنوعی1هستند،1متغيرهای1زبانی1
ناميده1می1شوند.1به1عنوان1مثال1سن1یک1متغير1زبانی1که1مقادیر1آن1کلماتی1نظير1خيلی1جوان،1

11.1در1مدل1پژوهش،1شاخص1هاي1محيط1قانوني1)الیه1سوم(1شاخص1هاي1دهگانه1بانک1جهاني1در1نظر1گرفته1شده1است.
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جوان،1ميانسال،1پير1و1خيلی1پير1هستند.1آن1ها1نشانه1ها1یا1ترم1های1متغير1زبانی1سن1ناميده1می1شوند1و1
به1وسيله1مجموعه1های1فازی1روی1مجموعه1مرجع1U1که1دامنه1عملياتی1نيز1ناميده1می1شود1و1بر1
حسب1سال1نيز1قابل1سنجش1است،1نشان1داده1می1شوند1)بوجادزیف،1ج1و1بوجادزیف،1م،1،13811
1مشخص1می1گردد1که1در1آن: ص431(.1یک1متغير1زبانی1توسط1پنج1تایی1
1دامنه1فيزیکی1 1اختيار1می1کند؛1 1مجموعه1مقادیر1زباني1است1که1 1نام1متغير1زبانی1است؛1
11مقادیر1کمی1خود1را1اختيار1می1کند1)مجموعه1مرجع1می1باشد(؛1 واقعی1است1که1در1آن1متغير1زبانی1
1یک1قاعده1لغوی1است1که1هر1 1Gگرامری1که1طبق1آن1مقادیر1مختلف1زبانی1توليد1می1شود؛1
1مرتبط1می1سازد1)همان1تابع1عضویت1می1باشد( 1را1به1یک1مجموعه1فازی1در1 مقدار1زبانی1در1

.(Klir,G. and Yuan,Bo,2003,73)
در1این1پژوهش،1روش1تحقيق1بر1اساس1هدف،1از1نوع1کاربردی1است1و1براساس1ماهيت1تحقيق1
و1روش1انجام،1از1نوع1توصيفی1-1پيمایشی1می1باشد.1به1منظور1جمع1آوری1اطالعات1از1پرسشنامه1
محقق1ساخته1بر1اساس1شاخص1هاي1مدل1پژوهش1استفاده1شده1است.1روایی1پرسشنامه1به1صورت1
محتوایی1درونی1و1با1استفاد1از1نظر1اساتيد1مجرب1دانشگاهی1تأیيد1شده1است.1پایایی1سؤاالت1
پرسشنامه1نيز1با1استفاده1از1تکنيک1ضریب1آلفای1کرونباخ1برای1هر1یک1از1عوامل1محاسبه1و1تأیيد1
گردیده1است.1به1طور1خالصه1نتایج1حاصل1از1محاسبه1ضریب1آلفای1کرونباخ1هر1یک1از1عوامل1
از1عوامل1است. پایایی1سؤاالت1مربوط1به1هر1یک1 در1جدول1)1(1آمده1است1که1نشان1دهنده1

جدول )1( نتايج حاصل از محاسبه ضريب آلفای کرونباخ هر يك از عوامل مدل

آلفای1کرونباختعداد1مواردتعداد1نمونهپرسشنامه
118110/676)الیه1اول1مدل(86محيط1ساختاري
170/868)الیه1دوم1مدل(86فضاي1کسب1وکار
1100/896)الیه1سوم1مدل(86محيط1قانوني

ونيز1 استان1 اقتصادي1 های1 دستگاه1 مدیران1 و1 کارشناسان1 تمامی1 تحقيق1 این1 آماری1 جامعه1
کارآفرینان1و1فعاالن1اقتصادي1)عضو1اتاق1بازرگاني،1صنعت،1معدن1وکشاورزي(1استان1خراسان1
جنوبي1می1باشند1که1دارای1مدرک1تحصيلی1دیپلم1یا1باالتر1هستند.1حجم1نمونه1با1استفاده1از1
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جدول1بارتلت،1کوترليگ1و1هيگينز1Bartlett and ithers,2001,p65)1(1با1سطح1خطای1
1861،0/05نفر1تعيين1شده1است.1نمونه1گيری1با1استفاده1از1روش1تصادفی1طبقه1بندی1شده1انجام1
شده1است.1جدول1)2(1ساختار1جامعه1و1نمونه1آماری1را1بر1حسب1حوزه1کاری1را1نشان1می1دهد.

جدول )2( تعداد اعضای جامعه و نمونه آماری

تعداد اعضای نمونه آماریتعداد اعضای جامعه آماری

حوزه کاری/

مدرک تحصیلی
بخش 
دولتي

بخش 
بخش جمع کلخصوصي

دولتي
بخش 

جمع کلخصوصي

088066دیپلم

511162911فوق دیپلم

194463143953لیسانس

126188513فوق لیسانس

415213دکترا و باالتر

4070110266086جمع کل

در1این1تحقيق،1تجزیه1و1تحليل1داده1ها1در1سه1مرحله1صورت1گرفته1است.1ابتدا1متغيرهای1مدل1
مشخص1شده1و1فازی1سازی1انجام1شده1است.1در1مرحله1دوم1مقادیر11هر1یک1از1متغيرها1محاسبه1

و1مشخص1گردیده1و1در1مرحله1سوم1فازی1زدایی1متغيرها1انجام1گرفته1است.

مرحله اول: شناسايی محیط کسب وکار و فازی سازی 
)کاماًل1 زمانی1 متغير1 پنج1 با1 متغيرها1 این1 است.1 )مدل(1 اساسی1 الیه1 همان1سه1 اصلي1 عوامل1
موافقم،1موافقم،1نظری1ندارم،1مخالفم،1کاماًل1مخالفم(1با1استفاده1از1اعداد1مثلثی1مشخص1شده1
و1محدوده1آن1ها1به1روش1ميانگين1مثلثی1در1نمودار1)3(1نشان1داده1شده1است.1بر1اساس1نمودار11

محدوده1هر1یک1از1متغيرهای1زبانی1به1شرح1زیر1است:
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1111
کاماًل1مخالفم1=1)111،111،12(

مخالفم1=1)111،121،12(

نظری1ندارم1=1)121،131،14(

موافقم1=1)131،141،15(

کاماًل1موافقم1=1)41،151،15(

11111111111
نمودار )3( محدوده متغیرهای زبانی

مرحله دوم: محاسبه و مشخص نمودن هر يك از  متغیرها
در1این1مرحله1ميانگين1فازی1مثلثی1هر1یک1از1عوامل1مدل1براساس1حوزه1های1کاری1)بخش1
دولتي1و1بخش1خصوصي(1محاسبه1شده1و1براساس1ميانگين1فازی1شاخص1های1الیه1هاي1سه1

گانه1مدل1به1صورت1فازی1بدست1آمده1و1نتيجه1در1جدول1)3(1ارائه1شده1است.
جدول )3( میانگین فازی مثلثی حوزه های کار مختلف )در سطح شاخص ها(

عوامل اصلی

)الیه هاي مدل(
شاخص ها

میانگین فازی مثلثی حوزه های کاری مختلف

بخش خصوصيبخش دولتي

الیه اول

محیط ساختاري

)4/3 ، 3/4 ، 2/4()4/2 ، 3/3 ، 2/4(ارتقاء زنجیره ارزش

)4/7 ،4 ، 3/5()4/4 ، 3/4 ، 2/5(خدمات توسعه کسب وکار

)3/8 ، 2/8 ، 1/6()3/6 ، 3/8 ، 3/7(سیاست هاي تجاري

)3/4 ، 4/4 ، 3/4()4/5 ، 3/6 ، 2/7(سیاست هاي انتقال ارز

)3/2 ، 3/3 ، 4/4()4/5 ، 3/6 ، 3/4(سیاست هاي تحقیق وتوسعه

)4/3 ، 3/6 ، 2/6()3/2 ، 3/3 ، 3/4(سیاست هاي توسعه خوشه

)2/5 ، 3/6 ، 4/7()3/7 ، 3/4 ، 3/5(کیفیت سرمایه انساني

)3/5 ، 2/6 ، 2/7()4/6 ، 3/8 ، 3/7(کیفیت سرمایه اجتماعي

 
 

 

 

١ 

٥                     ٤                    ٣                   ٢                   ١ 

  كامال مخالفم موافقمكامال   مخالفم   بي نظرم  موافقم

 

1 

1                   2                   3                    4                     5 

  كامال مخالفم  مخالفم موافقمكامال   بي نظرم  موافقم
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الیه دوم

)فضاي کسب وکار(

)4/7 ، 4/1 ، 3()4/2 ، 3/6 ، 3/4(بازار سرمایه

)5 ، 4 ، 3()3/3 ، 4/4 ، 2/6(نظام بانکي

)4/4 ، 3/1 ، 2/5()3/6 ، 3/6 ، 2/8(ثبات سیاسي

)4/2 ، 2/3 ، 4/4()4/8 ، 3/7 ، 2/7(آزادي تجاري

)3/2 ، 4/3 ، 3/4()4/6 ، 3/7 ، 2/8(سیاستهاي آموزشي

)4/4 ، 3/4 ، 2/5()3/5، 3/6 ، 3/7(زیر ساختها

)3/3 ، 3/63 ، 2/7()4/6 ، 3/7 ، 4/4(رژیم قانوني

الیه سوم

)محیط قانوني- 
شاخصهاي بانك 

جهاني(

)3/8 ، 3/4 ، 2/4()4/7 ، 4/5 ، 3/5(شاخص اخذ اعتبار

)4/7 ، 4 ، 3/5()3/4 ، 2/7 ، 3/6(شاخص اخذ مالیات

)3/8 ، 2/7 ، 2/6()4/7 ، 4/2 ، 3(شاخص اخذ مجوزهای خاص

)3/9 ، 3/8 ، 3/2()5 ، 4 ، 2/9(شاخص اشتغال

)4/3 ، 4/4 ، 2/6()3/9 ، 4/1 ، 2/5(شاخص پایان کسب و کار

)4/5 ، 3/5 ، 2/5()4/7 ، 4 ، 3/5(شاخص تجارت فرامرزی

شاخص حمایت از سهامداران 
)4/1 ، 4/1 ، 3/4()4/8 ، 3/6 ، 2/5(اقلیت

)4/4 ، 3/4 ، 2/5()4/3 ، 3/7 ، 4/2(شاخص شروع کسب و کار

شاخص الزم االجرا بودن 
)2/5 ، 3/4 ، 2/6()3/7 ، 3/6 ، 3/4(قراردادها

)4/5 ، 3/6 ، 2/5()3/2 ، 3/3 ، 3/4(شاخص نقل و انتقال مواد 

 مرحله سوم: فازی زدايی متغیرها
منظور1از1فازی1زدایی،1تبدیل1مجموعه1فازی1به1یک1عدد1حقيقی1است1که1آن1مجموعه1را1به1
درستی1و1روشنی1نيابت1کند.1بعد1از1اینکه1ميانگين1فازی1مثلثی1براي1عوامل1مدل1و1هر1یک1از1
متغيرهای1آن1)شاخص1ها(1در1نمونه1آماری1و1واحدهای1سازمانی1تفکيک1شده1محاسبه1شد،1با1
استفاده1از1روش1فازی1زدایی1ماکزیمم1کننده1ارزش،1عمل1فازی1زدایی1انجام1پذیرفته1است.1به1
عنوان1نمونه،1روش1فازی1زدایی1ميانگين1فازی1شاخص1اول1)ارتقاء1زنجيره1ارزش(1به1شرح1زیر1

است:
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1

 

1

1جدول)4( نتايج حاصل از فازی زدايی هر يك از عوامل، شاخص هاي
 محیط کسب وکار استان خراسان جنوبي

شاخص هاعوامل اصلی

میانگین فازی مثلثی 
حوزه های کاری 

مختلف
نتایج فازی 
زدایی در هر 

شاخص

نتایج فازی زدایی 
در هر عامل اصلی

بخش 
دولتي

بخش 
خصوصي

الیه اول

محیط 
ساختاري

3/33/43/35ارتقاء زنجیره ارزش

3/5

3/44/13/75خدمات توسعه کسب وکار

3/72/73/2سیاست هاي تجاري

3/63/73/65سیاست هاي انتقال ارز

3/83/63/7سیاست هاي تحقیق وتوسعه

3/33/53/4سیاست هاي توسعه خوشه

3/53/63/55کیفیت سرمایه انساني

42/93/45کیفیت سرمایه اجتماعي
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الیه دوم

)فضاي کسب 
وکار(

3/73/93/8بازار سرمایه

3/6

3/443/7نظام بانکي

3/33/33/3ثبات سیاسي

3/73/63/65آزادي تجاري

3/73/63/65سیاستهاي آموزشي

3/63/43/5زیر ساختها

4/23/23/7رژیم قانوني

الیه سوم

)محیط 
قانوني- 

شاخصهاي 
بانك جهاني(

4/23/23/7شاخص اخذ اعتبار

3/8

3/24/13/65شاخص اخذ مالیات

3/933/45شاخص اخذ مجوزهای خاص

3/93/93/9شاخص اشتغال

3/43/83/6شاخص پایان کسب و کار

43/53/75شاخص تجارت فرامرزی

شاخص حمایت از سهامداران 
3/64/13/85اقلیت

4/33/43/85شاخص شروع کسب و کار

شاخص الزم االجرا بودن 
3/52/83/15قراردادها

3/33/53/4شاخص نقل و انتقال مواد 

درجه1 توان1 می1 پژوهش،1 مدل1 اصلی1 عوامل1 از1 یک1 هر1 به1 مربوط1 مقادیر1 محاسبه1 از1 پس1
عضویت1مربوط1به1هر1یک1از1متغيرهای1زبانی1را1تعيين1نمود.1اعداد1به1دست1آمده1بيانگر1آن1
است1که1درجه1عضویت1عامل1اول1)محيط1ساختاري(1از1لحاظ1"بی1نظرم"10/751و1از1لحاظ1
"موافقم"10/431می1باشد.1درجه1عضویت1سایر1عوامل1نيز1مانند1عامل1اول1محاسبه1شده1و1نتایج1

در1جدول1)5(1آورده1شده1است.
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جدول )5( درجه عضويت عوامل )ويژگی هاي( محیط کسب وکار استان خراسان جنوبي

عوامل1)ویژگيهای(1محيط1
فضاي1کسب1وکارمحيط1ساختاريکسب1وکار

محيط1)قانوني1
شاخصهاي1بانک1

جهاني(

درجه1عضویت1هر1یک1از1
عوامل

ی1
I)ب

µ 
0.

57
)=

 
رم
نظ

 (I
µ 

0.
43

)=
قم
واف
م

ی1
C)ب

µ 
0.

3)
= 

رم
نظ

  (
C

µ 
0.

3)
=

قم
واف
م

ی1
A)ب

µ 
0.

 5
)=

 
رم
نظ

 (A
µ 

0.
 5

)=
قم
واف
م

همچنين1درجه1عضویت1حوزه1هاي1کاري1مختلف،1براساس1روش1انجام1محاسبات1قبلی1است.1
نتایج1درجه1عضویت1در1جدول1)6(1آورده1شده1است.

جدول)6( درجه عضويت حوزه هاي کاري مختلف سازمان مورد مطالعه

درجه عضويت هر يك از حوزه های کاریحوزه های کاری

بخش1دولتي
0/33=1OC11بی1نظرم)µ(

0/671=1OC11موافقم)µ(

بخش1خصوصي
0/48=1OC11بی1نظرم)µ(

0/521=1OC 11موافقم)µ(

درجه1عضویت1نمونه1مورد1مطالعه1برابر1است1با:
1µ OC1بی1نظرم1= 0/41 
µ OC موافقم1=0/591 

براساس1درجه1عضویت1بدست1آمده1می1توان1نتيجه1گرفت1که1که1نامطلوب1بودن1فضاي1کسب1
وکار1با1درجه1عضویت41/.1بی1نظر،1حد1متوسط1و1با1درجه1عضویت01/591موافق،1تقریبا1ًباالست.1
بطور1کلی،1از1آنجا1که1درجه1عضویت1حد1موافق1نسبت1به1متوسط1)تقریبا(1بيشتر1می1باشد،1بنابراین1
می1توان1گفت1که1فضاي1کسب1وکار1استان1در1وضعيت1مطلوبي1از1نظر1افراد1نمونه1قرار1ندارد.1

 OC 41/0µ = بی نظرم 

 µ OC موافقم = 59/0
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بر1اساس1درجه1عضویت1بدست1آمده1در1هر1دوبخش1دولتي1و1خصوصي،1نامطلوب1بودن1محيط1
کسب1وکار1مورد1تایيد1قرار1گرفته1است.1بخش1دولتي1اعتقاد1بيشتري1در1خصوص1نامطلوب1بودن1
محيط1کسب1وکار1نسبت1به1بخش1خصوصي1دارند.1چنين1رویکردي1مي1تواند1به1عزم1جدي1
مدیران1استان1در1بهبود1فرآیندهاي1اداري1در1محيط1کسب1و1کار1کمک1نماید.1نامطلوب1بودن1
محيط1کسب1وکار1با1توجه1به1درجه1عضویت1بدست1آمده1در1الیه1اول1مدل1نسبت1به1الیه1هاي1دوم1
وسوم1بيشتر1است.1محيط1قانوني1نسبت1به1فضاي1کسب1وکار1از1وضعيت1نامطلوب1تري1برخوردار1
بوده1و1لذا1شاخص1هاي1کسب1وکار1بانک1جهاني1در1مقایسه1با1شاخص1هاي1کالن1و1شاخص1هاي1

مرتبط1با1سياست1هاي1آموزشي1و1توسعه1اي1نياز1بيشتري1به1توجه1و1اصالح1دارند.

جدول)7( جدول تطبیقي میانگین فازي مثلثي سه متغیر اثر گذار بخش خصوصي 

شاخص هاعوامل اصلی

 میانگین فازی مثلثی حوزه های کاری
مختلف

 سه مقدار بیشتر بخشبخش دولتي
خصوصي

محیط ساختاري

3,44,1خدمات توسعه کسب وکار

3,63,7سیاستهاي انتقال ارز

3,83,6سیاستهاي تحقیق وتوسعه

3,53,6کیفیت سرمایه انساني

فضاي کسب وکار

3,73,9بازار سرمایه

3,44نظام بانکي

3,73,6آزادي تجاري

3,73,6سیاستهاي آموزشي

 محیط قانوني-
 شاخصهاي بانك

جهاني

3,24,1شاخص اخذ مالیات

3,93,9شاخص اشتغال

3,64,1شاخص حمایت از سهامداران اقلیت

طبق1جدول1فوق،1بر1اساس1سه1مقدار1بيشتر1در1بخش1خصوصی،1در1الیه1محيط1ساختاري141
شاخص:11-1خدمات1توسعه1کسب1وکار،21-1سياست1هاي1انتقال1ارز،31-1سياست1هاي1تحقيق1
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و1توسعه1و41-1کيفيت1سرمایه1انساني،1به1ترتيب1بيشترین1مقدار1را1دارا1بوده1اند.1همچنين،1در1
آزادي1تجاري1و1 بازار1سرمایه،1-31 بانکي،1-21 نظام1 الیه1فضاي1کسب1و1کار141شاخص:1-11
4-1سياست1هاي1آموزشي،1به1ترتيب1بيشترین1مقدار1را1دارا1بوده1اند.1همچنين،1در1الیه1محيط1
به1ترتيب1 اشتغال،1 اقليت1و1-31 از1سهامداران1 قانوني131شاخص:11-1اخذ1ماليات،21-1حمایت1

بيشترین1مقدار1را1دارا1بوده1اند.1
جدول)8( جدول تطبیقي میانگین فازي مثلثي سه متغیر اثر گذاربخش دولتي 

شاخص هاعوامل اصلی
میانگین فازي مثلثي سه متغیر اثر گذار

بخش خصوصيبخش دولتي

محیط ساختاري

3,72,7سیاستهاي تجاري

3,83,6سیاستهاي تحقیق وتوسعه

42,9کیفیت سرمایه اجتماعي

)فضاي کسب وکار(

3,73,9بازار سرمایه

3,73,6آزادي تجاري

3,73,6سیاستهاي آموزشي

4,23,2رژیم قانوني

)محیط قانوني- شاخصهاي 
بانك جهاني(

4,23,2شاخص اخذ اعتبار

43,5شاخص تجارت فرامرزی

4,33,4شاخص شروع کسب و کار

13 در1الیه1محيط1ساختاري1 دولتی،1 در1بخش1 بيشتر1 مقدار1 اساس1سه1 بر1 فوق،1 طبق1جدول1
شاخص:11-1کيفيت1سرمایه1اجتماعي2،1-1سياست1هاي1تحقيق1و1توسعه1و31-1سياست1هاي1
14 وکار1 کسب1 فضاي1 الیه1 در1 همچنين،1 اند.1 بوده1 دارا1 را1 مقدار1 بيشترین1 ترتيب1 به1 تجاري،1
شاخص:11-1رژیم1قانوني،21-1بازار1سرمایه،31-1آزادي1تجاري1و41-1سياست1هاي1آموزشي،1به1

ترتيب1بيشترین1مقدار1را1دارا1بوده1اند.1
در1الیه1محيط1قانوني1نيز131شاخص:11-1شروع1کسب1و1کار،21-1اخذ1اعتبار1و31-1شاخص1

تجارت1فرامرزی،1به1ترتيب1بيشترین1مقدار1را1دارا1بوده1اند.1
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بنابرین1با1توجه1به1درجه1عضویت1محاسبه1شده،1کيفيت1سرمایه1اجتماعي1در1الیه1اول1مدل؛1
نظام1مندي1قانوني1در1الیه1دوم1و1شاخص1شروع1کسب1و1کار1در1الیه1سوم1بيشترین1تاثير1را1بر1

محيط1کسب1وکار1استان1دارا1بوده1و1از1وضعيت1نامطلوبتري1نيز1برخوردار1مي1باشند.
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)شاخصهاي بانك جهاني -محيط قانوني()فضاي كسب وكار(محيط ساختاري

ميانگين فازي 
 مثلثي حوزه هاي

كاري مختلف 
بخش دولتي

ميانگين فازي 
 مثلثي حوزه هاي

كاري مختلف 
بخش خصوصي

نمودار )4( میانگین فازي مثلثي حوزه های کاری مختلف بخش دولتی و بخش خصوصی

يافته ها و راهکارهاي پیشنهادي:
با1توجه1به1یافته1هاي1این1پژوهش،1مهمترین1مسائل1و1مشکالت1محيط1کسب1وکار1در1استان1

خراسان1جنوبی1در1چهارچوب1مدل1به1شرح1ذیل1احصاء1مي1گردد:1
الف( مسائل بنیادی و زيرساختی )اليه اول مدل پژوهش(

11 عدم1وجود1و11استقرار1واحدهاي1بزرگ1و1مادر1صنعتي1و1معدني1در1استان1و1همچنين1دوری1.
از1مرکز1و1قطب1های1صنعتی1کشور؛

21 کمبود1شدید1منابع1آبی1در1استان؛.
31 عدم1وجود1بانک1اطالعاتی1مطمئن1در1خصوص1مناطق1و1زمين1های1مستعد1جهت1سرمایه1.

گذاری1در1استان1بدليل1نبودن1منابع1آبی1مطمئن1و1پایدار؛
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41 های1. آزمایشگاه1 اندازی1 )راه1 زیربنایی1 امکانات1 لحاظ1 به1 استان1 گمرکات1 تجهيز1 عدم1
تخصصی،1سيستم1های1اظهار1کاالهای1صادراتی(؛

51 عدم1راه1اندازی1کنسولگری1کشور1افغانستان1در1بيرجند؛.
61 فقدان1زنجيره1هاي1ارزش1و1خوشه1هاي1توليدي؛.
71 فقدان1شرکت1هاي1مشاوره1خدمات1کسب1وکار؛.
81 فقدان1سند1راهبردي1توسعه1تجارت1استان..

ج( فضای کسب و کار )اليه دوم مدل پژوهش(
91 کمبود1زیرساخت1های1الزم1از1جمله1راه1آهن،1بزرگراه1و1همچنين1پروژه1های1آبرسانی1جهت1.

اجرای1طرح1های1بزرگ1سرمایه1گذاری1در1استان؛
101 فراهم1نبودن1زیرساخت1های1گردشگری1جهت1سرمایه1گذاری1در1مناطق1نمونه1گردشگری1.

و1روستاهای1هدف1گردشگری؛
111 مجوز1. عدم1صدور1 استان-1 صنعتی1 نواحی1 و1 ها1 شهرک1 از1 تعدادی1 در1 زیرساخت1 کمبود1

تخصيص1آب1به1واحدهای1صنعتی1داخل1و1خارج1از1شهرک1های1صنعتی؛
121 فقدان1سامانه1های1الکترونيکی1صدور1مجوزهای1کسب1و1کار1در1استان1از1جمله11پنجره1.

طریق1 از1 گمرکی1 امور1 تسهيل1 جهت1 تجاری1 واحد1 پنجره1 سامانه1 گذاری،1 سرمایه1 واحد1
هماهنگی1و1تعامل1نهادها1و1سازمان1های1ذیربط1گمرکات1و1...؛

131 وجود1کميته1ها1و1کميسيون1هاي1اضافي1و1زائد1مرتبط1با1مسائل1سرمایه1گذاری1در1درون1.
دستگاه1های1اجرایی،1طوالني1شدن1روند1اجراي1پروژه1هاي1سرمایه1گذاري1و1اخذ1استعالمات1

بی1شمار1در1خصوص1صدور1برخی1از1مجوزهای1کسب1و1کار1استانی
141 تعدد1مراجع1و1دستگاه1های1صادر1کننده1مجوز1های1کسب1و1کار1در1استان؛.
151 عدم1مشارکت1دولت1و1سازمان1های1توسعه1ای1دولتی1در1سرمایه1گذاری1در1مناطق1کمتر1.

توسعه1یافته1و1عدم1وجود1توان1و1سرمایه1الزم1در1بخش1خصوصی1استان؛
161 عدم1امکان1دریافت1مجوزهای1زیست1محيطی1جهت1اجرای1پروژه1های1آالینده1در1مناطق1.
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پيشنهادی1سرمایه1گذاران1با1توجه1به1پراکندگی1زیاد1روستاها1و1واحدهای1پرورش1دام1و1طيور؛
171 عدم1امکان1استفاده1مناسب1و1آسان1واحدهاي1توليدي1و1طرح1هاي1سرمایه1گذاري1استان1از1.

منابع1ارزي1و1ریالي1صندوق1توسعه1ملي؛
181 عدم1پوشش1ریسک1تجاری1کشورهای1همسایه1مانند1افغانستان1از1سوی1صندوق1ضمانت1.

صادرات1ایران؛
191 عدم1وجود1اختيارات1کامل1براي1بررسي1طرح1هاي1اقتصادي1در1بانک1هاي1استان؛.
201 عدم1حمایت1بانک1ها1و1موسسات1مالی1و1اعتباری1از1طرح1های1گردشگری؛.
211 کمبود1نقدینگی1بانک1های1استان1جهت1تجهيز1منابع1تسهيالتی1برای1طرح1های1بزرگ1.

و1عدم1توازن1بين1منابع1و1مصارف1بانک1ها1و1باال1بودن1نرخ1سود1تسهيالت1بانکی1و1نبود1
یارانه1سود1تسهيالت1طرح1ها1از1محل1کمک1های1فنی1و1اعتباری؛

ج( محیط  قانونی و حقوقی )اليه سوم مدل پژوهش(
11 عدم1تفویض1اختيار1صدور1برخی1از1مجوزهای1کسب1و1کار1از1مرکز1به1دستگاه1های1اجرایی1.

استان:
 عدم1تفویض1اختيار1صدور1مجوز1ارزیابی1زیست1محيطی11واحد1های1مشمول1ارزیابی1زیست1	 

محيطی؛
 عدم1تفویض1اختيار1صدور1مجوز1برداشت1گاز1براي1مصارف1بيش1از1100001متر1مکعب1	 

)الزامی1بودن1أخذ1تایيدیه1از1کميته1سوخت1وزارت1نفت(؛
 عدم1تفویض1اختيار1فرآیند1واگذاری1زمين1باالی1یک1هکتار1به1طرح1ها1و1پروژه1های1واقع1	 

در1خارج1از1شهرک1ها1و1نواحی1صنعتی؛
 عدم1تفویض1اختيار1بررسی1ضوابط1استقرار1صنایع1رده1های141تا171به1کارگروه1استانی1به11	 

ادارات1کل1حفاظت1محيط1زیست1استان1ها؛
 عدم1تفویض1اختيار1واگذاری1طرح1های1توسعه1مسکونی1روستایی1در1مناطق1تحت1مدیریت1	 

به1استان1ها؛
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 عدم1تفویض1اختيار1صدور1جواز1تأسيس،1تمدید1جواز1تأسيس1و1پروانه1بهره1برداری1101	 
رشته1فعاليت1صنعتی1توسط1وزارت1صنعت،1معدن1و1تجارت1و1گواهينامه1کشف1مواد1معدنی؛

 تفویض1اختيار1نشدن1اکثر1رویه1های1گمرکی1به1گمرکات1استان1و1اجبار1سرمایه1گذاران1به1	 
ترخيص1ماشين1آالت1خط1توليد1و1کاالها1از1مبادی1سایر1گمرکات1خارج1از1استان.

21 عدم1رعایت1اجرای1قانون1بند1ب1ماده121قانون1افزایش1بهره1وری1بخش1کشاورزی1و1منابع1.
طبيعی1از1سوی1دستگاه1های1دولتی1در1خصوص1مجوز1اجرای1طرح1های1عمومی1و1عمرانی1

در1اراضی1منابع1ملی؛
31 عدم1ابالغ1دستورالعمل1تکميلی1آئين1نامه1اجرایی1قانون1معادن؛.
41 معاف1نبودن1شرکت1های1تعاونی1مرزنشين1از1پرداخت1ماليات1علی1رغم1ماده11331قانون1.

ماليات1های1مستقيم؛
51 الخصوص1. علی1 و1 معدنی1 و1 توليدی1 واحدهای1 برای1 مالياتی1 معافيت1 سقف1 بودن1 پایين1

سرمایه1گذاران1خارجی1که1اقدام1به1تاسيس1و1بهره1برداری1از1واحدهای1توليدی1و1معدنی1در1
مناطق1کمتر1توسعه1یافته1می1نمایند1)ماده1قانونی11321قانون1مالياتهای1مستقيم(؛

61 باال1بودن1شعاع1استقرار1واحدهای1توليدی1و1معدنی1برای1مراکز1استان1های1کمتر1توسعه1.
یافته1)تبصره121ماده11321قانون1مالياتهای1مستقيم(؛

71 عدم1معافيت1مالياتی1واحدهای1صنعتی1و1توليدی1مستقر1در1شهرک1صنعتی1بيرجند1)تبصره1.
12ذیل1ماده11321قانون1اصالح1موادی1از1ماليات1های1مستقيم(؛

81 به1. ایران1 اسالمی1 توسعه1جمهوری1 پنجم1 ساله1 پنج1 برنامه1 قانون1 1158 ماده1 تسری1 عدم1
صنایع1مستقر1در1خارج1از1شهرک1ها،1نواحی1صنعتی1و1مناطق1ویژه1اقتصادی1)جهت1الزام1

دولت1به1تامين1زیرساخت1ها(1در1مناطق1کمتر1توسعه1یافته1کشور1بویژه1خراسان1جنوبی؛
91 عدم1وجود1دستورالعمل1شفاف1و1مشخص1در1خصوص1نحوه1و1تضمين1سرمایه1گذاری1در1.

طرح1های1عمرانی1و1خدماتی1بازارچه1های1مرزی1استان؛
101 عدم1ثبات1قانون1و1دستورالعمل1های1صادراتي..

و1 راهکارهاي1عملياتي1 اتخاذ1 باید1ضمن1 استان1 وکار1 بهبود1محيط1کسب1 منظور1 به1 بنابراین1
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استراتژي1هاي1هدفمند،1ضمن1رفع1مسائل1و1مشکالت1احصاء1شده1فوق،1تدابيري1به1شرح1زیر1
نيز1اتخاذ1گردد:

 کمک1به1رشد1انجمن1هاي1کسب1و1کار؛	 
 بهبود1محيط1کسب1و1کار1از1طریق1روان1سازي1مراحل1اداري1به1منظور1افزایش1کارایی1با1	 

رویکرد1بهينه1سازی1الگوي1مصرف؛
 مطالعه1اجزای1شاخص1وضعيت1کسب1وکار1کشورهای1موفق1)به1ویژه1کشورهای1همسایه(1	 

به1منظور1یافتن1راه1حل1هایی1برای1بهبود1فضای1کسب1وکار1در1ایران؛
 بازنگری1درقوانين1و1مقررات1به1منظور1شناسایي1واصالح1قوانين1ومقررات1مخل1کسب1وکار؛	 
 توجه1به1مبحث1حاکميت1شرکتی1و1الزام1بنگاه1ها1به1رعایت1آن؛	 
 باالبردن1سطح1آگاهی1های1عمومی1از1طریق1دردسترس1قراردادن1و1ارائه1ارزان1اطالعات1	 

الزم1در1زمينه1آغاز1و1انحالل1کسب1و1کار؛
 اجراي1طرح1هاي1بزرگ1صنعتي1و1معدني1از1طریق1سرمایه1گذاري1مستقيم1شرکت1هاي1	 

دولتي1توسعه1اي1نظير1ایدرو،1ایميدرو،1شرکت1هاي1تابعه1وزارت1نفت1و1...1با1هدف1بسترسازي1
براي1ایجاد1واحدهاي1کوچک1و1متوسط؛

 ساماندهي1کارگاه1هاي1کوچک1و1توسعه1خوشه1ها1و1شبکه1هاي1کسب1و1کار1متناسب1با1	 
توان1و1ظرفيت1زیست1محيطي1منطقه؛

 ایجاد1و1گسترش1واحدهاي1تحقيق1و1توسعه1و1تقویت1ارتباط1واحدهاي1صنعتي1و1معدني1	 
با1مراکز1علمي،1پژوهشي1و1برخورداري1از1سطح1امنيت1مناسب1در1مقایسه1با1مناطق1مرزي1

مجاور؛1
 ترویج1فرهنگ1کارآفریني1و1توسعه1آموزش1هاي1مهارتي1و1فني1و1حرفه1اي1مرتبط1با1نياز1	 

بازار1کار؛
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 اندازه گیری وضعیت فقر در مناطق شهری و روستايی

 استان خراسان جنوبی

جعفر خراشاديزاده1

امیر کامل2

چکیده:

فقر1یکي1از1بزرگترین1و1بحث1برانگيزترین1موضوعات1مطرح1در1دنيا1و1از1جمله1در1کشورهاي1
در1حال1توسعه1جهان1به1شمار1مي1رود.1هر1روز1بر1شمار1افرادي1که1درآمد1روزانه1آنها1کمتر1از1خط1
فقر1است1افزوده1مي1شود1و1گروه1هاي1وسيعي1از1مردم1فاقد1بهداشت1و1درمان1مناسب1هستند.1
فقر1به1مفهوم1عدم1توانایي1در1تهيه1و1تدارک1نيازهاي1اوليه1و1اساسي1زندگي1از1قبيل1خوراک،11
پوشاک،11معيشت1خانواده1و1...1مي1باشد.1فقر1از1جمله1عوامل1اصلي1بازدارنده1توسعه1و1پيشرفت1
بنابراین1کاهش1 برجاي1مي1گذارد.1 ناپذیر1و1طوالني1مدتي1 بوده1و1آسيب1هاي1جبران1 انساني1
فقر1از1اهداف1توسعه1به1شمار1می1رود1و1در1برنامه1های1توسعه1اقتصادی1کشور1با1تأکيدی1که1
بر1بسط1و1تحقق1عدالت1اجتماعی1گردیده1اهميت1مضاعف1یافته1است.1بر1این1اساس1انتظار1مي1
رود1با1بررسي1فقر1در1استان1هاي1مختلف1کشور1این1امکان1فراهم1شود1که1منابع1بيشتري1براي1
فقرزدایي1و1از1بين1بردن1آثار1نامطلوب1آن1در1جامعه1به1استان1هاي1با1اولویت1باالتر1-1به1لحاظ1
شاخص1هاي1فقر-1اختصاص1داده1شود1و1راهکارها1و1سياست1هاي1موثرتري1براي1برون1رفت1

آنها1از1این1وضعيت1ارائه1گردد.
بدین1منظور1در1این1پژوهش1به1بررسي1فقر1در1استان1خراسان1جنوبي1طي1سال1هاي113871تا1
11392پرداخته1شده1است.1نتایج1نشان1دهنده1روند1صعودي1خط1فقر1در1مناطق1شهري1و1روستایي1
استان1مي1باشد1و1در1تمام1این1سال1ها1خط1فقر1در1مناطق1شهري1باالتر1از1خط1فقر1در1مناطق1

روستایي1بوده1است.

jafar.economic68@gmail.com                                         :1. کارشناس اقتصاد بازرگانی، ایمیل
2. کارشناس ارشد توسعه روستایی                                
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کليد1واژه:1فقر،1خط1فقر،1استان1خراسان1جنوبي،1درصد1خانوار1فقير،1شکاف1فقر
مقدمه

فقر1پدیده1ای1است1جهانی1و1فراگير1که1از1شروع1نخستين1اجتماعات1بشری1همواره1بخشی1از1
مردم1را1در1جوامع1مختلف1در1اسارت1خود1داشته1و1منشأ1تخریب1منابع1و1چالش1هاي1فرهنگي1
و1اقتصادي1و1بسياری1از1تعارض1ها1و1کشمکش1ها1در1درون1جوامع1و1نيز1در1ميان1جوامع1بوده1
است.1ایران1نيز1به1مانند1دیگر1کشورها1با1مسأله1فقر1و1روند1رو1به1افزایش1آن1در1مناطق1شهري1و1
باالخص1مناطق1روستایي1مواجه1است.1موضوع1تأمين1اجتماعی1و1رفاه1با1تاکيد1خاص1بر1کاهش1
فقر1در1جمهوری1اسالمی1ایران1از1اهميت1و1جایگاه1ویژه1ای1برخوردار1است1به1گونه1ای1که1در1
اصول1211و1291قانون1اساسی1و1سند1چشم1انداز1بيست1ساله1کشور1تاکيد1خاصی1بر1این1موضوع1
شده1است1و1در1جهت1اجرای1این1اصول1و1تنظيم1سياست1های1رفاهی1به1منظور1توسعه1عدالت1
اجتماعی1و1حفظ1ملت1در1برابر1مخاطرات1اجتماعی،1اقتصادی1و1طبيعی1و1عواقب1آن،1نظام1جامع1
رفاه1و1تأمين1اجتماعی1شکل1گرفته1است.1در1ساليان1اخير1نيز1در1تدوین1برنامه1هاي1توسعه1اي1
و1بودجه1هاي1سنواتي1اقدامات1حمایتي1فراواني1براي1مقابله1با1این1مسأله1و1برقراري1عدالت1در1
توزیع1درآمد1که1یکي1از1عوامل1اصلي1گسترش1فقر1مي1باشد1پيش1بيني1شده1است.1در1هر1جامعه1اي1
براي1اتخاذ1راهکارها1و1سياست1هاي1برون1رفت1از1معضل1فقر1نياز1است1از1دو1بعد1نظري1و1عملي1
آن1را1بررسي1کنيم.1از1یک1سو1آشنایي1کامل1به1مفاهيم،1تعاریف1و1عوامل1مؤثر1بر1فقر1و1از1سوي1
دیگر1بررسي1و1اندازه1گيري1دقيق1فقر1در1مناطق1شهري1و1روستایي.1موضوع1فقر1با1توجه1به1
ماهيت1چند1بعدي1آن1داراي1تعاریف1متعددي1است1و1ارائه1یک1تعریف1واحد1از1آن1کار1مشکلي1
است.1به1طور1کلي1فقر1به1معناي1محروميت1از1رفاه1تعریف1مي1شود.1با1توجه1به1تعریف1محروميت،1

فقر1از1دو1جنبه1مطلق1و1نسبي1بررسي1مي1شود.
حال1در1این1پژوهش1پس1آشنایي1و1بيان1مفاهيم1اوليه1مربوط1به1فقر1به1اندازه1گيري1فقر1و1
شاخص1های1مربوط1به1آن1در1استان1خراسان1جنوبي1پرداخته1تا1با1توجه1به1محروميت1استان1

زمينه1مناسبي1براي1اتخاذ1راهکارها1و1سياست1هاي1توسعه1و1پيشرفت1استان1فراهم1شود.
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پیشینه پژوهش
پژوهش1هاي1مربوط1به1موضوع1فقر1حوزه1هاي1وسيعي1از1علوم1انساني1از1جمله1اقتصاد،1برنامه1
ریزي1شهري1و1اجتماعي،11جامعه1شناسي1و1علوم1دیگر1را1در1بر1مي1گيرید.1در1این1زمينه1فرهاد1
خدادکاشي1و1همکاران1در1مقاله1خود1با1عنوان1»برآورد1خط1فقر1و1بررسي1تغييرات1آن1در1مناطق1
روستایي1استان1اصفهان«1پس1از1برآورد1خط1فقر1خانوار1روستایي1استان1اصفهان1با1استفاده1از1
روش1سلسله1تصادفي1به1مقایسه1فقر1پرداختند.1مطالعات1انجام1شده1نشان1مي1دهد1خطوط1فقر1
مبتني1بر1ضریب1انگل1بزرگتر1از1سایر1خط1فقرها1و1خطوط1فقر1بر1پایه1معکوس1ضریب1انگل1از1
تمامي1خطوط1فقر1نسبي1کوچکتر1است1.1در1مطالعه1اي1دیگر1خسرو1پيرائي1و1محمدرضا1شهسوار1
به1بررسي1وضعيت1فقر1در1مناطق1شهري1و1روستایي1استان1فارس1پرداختند.1ایشان1به1استفاده1از1
روش1501و1661درصد1ميانه1مخارج1خانوارها1خط1فقر1مطلق1را1به1دست1آوردند1و1سپس1به1بررسي1
شاخص1هاي1فقر1مانند1نسبت1سرشمار1و...1پرداختند.1نتایج1محاسبات1حاکي1از1آن1بود1که1ميزان1
خط1فقر1ساالنه1خانوارها1در1مناطق1شهري1بيشتر1از1مناطق1روستایي1بوده1و1روند1شاخص1هاي1

فقر1نشان1دهنده1روند1نزولي1فقر1طي1دوره1مورد1بررسي1در1استان1فارس1مي1باشد.
استان1 اندازه1گيري1خط1فقر1در1 به1 افقه1و1طليعه1قنواتي1فر1در1مقاله1خود1 دکتر1سيدمرتضي1
تخمين1 از1 استفاده1 با1 که1 مطالعات1 نتایج1 پرداختند.1 تا113851 خوزستان1طي1سال1هاي113761
عملکرد1تغذیه1اي1و1بر1مبناي1معيار123001کالري1صورت1گرفته1بود1نشان1دهنده1روند1افزایشي1

خط1فقر1مطلق1مناطق1شهري1و1روستایي1استان1خوزستان1بوده1است.
پونه1افتخاریان1و1مصطفی1سليمی1فر1در1مقاله1ای1به1بررسی1فقر1و1برآورد1خط1فقر1نسبی1در1مناطق1
شهری1استان1کرمان1طی1سال1های13851-113911و1مقایسه1آن1با1کل1کشور1با1استفاده1از1روش1
150و1661درصد1ميانگين1و1ميانه1متوسط1مخارج1خانوار1پرداختند.1بررسی1ها1نشان1می1دهد1خط1
فقر1مناطق1شهری1استان1کرمان1پایين1تر1از1مناطق1شهری1کشور1طی1سال1های1مورد1بررسی1
بوده1است،1به1طوری1که1متوسط1رشد1ساليانه1خط1فقر1در1مناطق1شهری1استان1کرمان1191درصد1
بوده1که1این1رقم1در1کشور124درصد1می1باشد.1همچنين1نتایج1محاسبه1شاخص1های1فقر1داللت1بر1
روند1نزولی1فقر1در1مناطق1شهری1استان1کرمان1و1بهبود1وضعيت1فقر1طی1دوره1مورد1بررسی1دارد.
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مفاهیم مختلف فقر
فقر1مقوله1اي1است1هنجاري1و1تحت1تأثير1قضاوت1هاي1ارزشي1موجود1در1جامعه1بنابراین1بر1
حسب1مکان1و1زمان1به1صورت1هاي1مختلف1تعریف1شده1و1همواره1در1تعریف1آن1بين1محققان1
از1 ارائه1تعریف1جامع1و1دقيق1 اختالف1نظر1وجود1داشته1است.1طبيعت1چند1بعدي1فقر1و1فقير،1

اصطالح1فقر1را1مشکل1کرده1است.
بانک1توسعه1آسيا1فقر1را1محروميت1از1دارایي1ها1و1فرصت1هایي1که1هر1فرد1مستحق1آنها1مي1باشد،1
تعریف1مي1کند.1تانسند1در1دهه1هاي119601و119701اعتقاد1داشت1که1افراد،1خانوارها1و1گروه1هاي1جمعيتي1
را1زماني1مي1توان1فقير1به1حساب1آورد1که1با1فقدان1منابع1براي1کسب1انواع1رژیم1هاي1غذایي،1
مشارکت1در1فعاليت1ها1و1شرایط1و1امکانات1معمول1زندگي1مواجه1باشند1)ارضروم1چيلر،13841(.
سن1در1مطالعات1خود1در1سال119811اشاره1کرده1که1کليه1تعاریف1صورت1گرفته1در1خصوص1فقر1
به1نوعي1به1محروميت1اشاره1مي1کنند.1البته1محروميت1خود1یک1مفهوم1نسبي1است1که1ممکن1
است1در1مکان1ها1و1زمان1هاي1مختلف1کامال11ًبا1هم1فرق1داشته1باشند،1بدین1معني1که1در1یک1
کشور1در1حال1توسعه1ممکن1است1فقر،1محروميت1از1امکانات1تلقي1شود1که1براي1ادامه1حيات1
ضروري1است1نظير1غذا،1مسکن،11دارو1و...1در1حالي1که1در1یک1کشور1توسعه1یافته1بر1محروميت1
نسبي1از1شرایط1و1امکانات1یک1زندگي1متوسط1داللت1دارد1)خداداد1کاشی1و1همکاران،13811(.1
اتکينسون1)1989(1یکی1دیگر1از1صاحب1نظران1در1این1زمينه1به1دو1برداشت1مختلف1از1فقر1اشاره1
می1کند.1در1یک1مفهوم،1فقر1به1عنوان1عدم1دسترسی1به1امکانات1معيشتی1معينی1که1طبق1آن1
هرگاه1کل1هزینه1ها1یا1مصرف1کاالهای1خاصی1توسط1فرد1از1حد1معينی1کمتر1باشد1فرد1فقير1تلقی1
می1شود.1مفهوم1دیگر1حق1برخورداری1از1حداقل1خاص1از1منابع1و1امکانات1اقتصادی1و1اجتماعی1
است1که1اگر1درآمد1فرد1از1حداقل1معينی1پایين1تر1باشد،1او1به1آنها1دسترسی1نخواهد1داشت.1در1
مفهوم1اخير1حق1برخورداری1از1حداقل1درآمد1مهم1است1نه1نحوه1مصرف.1در1بيشتر1بحث1های1
علمی1مربوط1به1فقر1برداشت1یا1تعریف1اول1فقر؛1یعنی1عدم1برخورداری1از1امکانات1و1هزینه1های1

خاص1بکار1می1رود1)پيرائی1و1شهسوار،13881(.
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تعريف فقر با استفاده از شاخص هاي اجتماعي:
شاخص1هاي1اجتماعي1که1با1کمک1آنها1مي1توان1فقر1را1اندازه1گيري1نمود1عبارتند1از:

-1حداقل1نيازهاي1اساسي1
-1مجموعه1شاخص1هايOECD1،1که1از1151شاخص1تشکيل1شده1است1که1برخي1از1این1
وزني1 مير،11درصد1کودکاني1که1دچار1کم1 و1 نرخ1مرگ1 زندگي،1 به1 اميد1 از:1 عبارتند1 ها1 شاخص1
هستند،1توليد1ناخالص1داخلي1سرانه،1درآمد1سرانه1خانوار،1نرخ1بيکاري،1دسترسي1به1آب1سالم1و...1.
-1شاخص1توسعه1انساني1:2این1شاخص1ترکيبي1را1UNDP1معرفي1نموده1که1ميزان1پيشرفت1
و1توسعه1انساني1کشور1را1اندازه1گيري1مي1کند.1این1شاخص1بر1سه1مولفه1استوار1است:1طول1عمر1
که1بر1اساس1اميد1به1زندگي1در1بدو1تولد1تعریف1مي1شود،1ميزان1آموزش1و1باسوادي1و1سطح1

زندگي1که1بر1حسب1توليد1ناخالص1داخلي1سرانه1و1قدرت1خرید1تعریف1مي1شود.
شاخص1 این1 است.1 نموده1 معرفي1 1UNDP نيز1 را1 شاخص1 این1 انساني1:3 فقر1 شاخص1 1-
محروميت1زندگي1را1از1سه1بعد1طول1عمر،11دانش1و1سطح1زندگي1منعکس1مي1کند.1محروميت1
از1بعد1طول1عمر1برحسب1درصد1افرادي1که1انتظار1ميرود1قبل1از141سالگي1بميرند،1از1بعد1دانش1
درصد1 متغير1 ترکيب1سه1 از1 زندگي1 در1سطح1 و1محروميت1 بي1سواد1 بالغ1 افراد1 درصد1 برحسب1
افرادي1که1به1آب1سالم1دسترسي1ندارند،1درصد1افرادي1که1به1خدمات1بهداشتي1دسترسي1ندارند1و1
درصد1کودکان1پنج1سال1هاي1که1دچار1کم1وزني1هستند1به1دست1مي1آید.1HPIميزان1محروميت1

کشور1را1اندازه1گيري1مي1کند1)ارضروم1چيلر1–13841(.

فقر مطلق
فقر1ممکن1است1حالت1مطلق1داشته1باشد1و1از1محروميت1یا1ناتواني1فرد1در1کسب1حداقل1لوازم1
معاش1و1تأمين1نيازهاي1اساسي1سرچشمه1بگيرد.1اما1این1حداقل1لوازم1معاش1هم1ثابت1نبوده1و1

ممکن1است1از1یک1کشور1به1کشور1دیگر1تغيير1کند1)پيرائی1و1شهسوار،13881(.

1. Minimum Basic Needs
2. HDI
3. HPI
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فقر نسبي
فقر1نسبي1به1عنوان1ناتواني1از1کسب1یک1سطح1معين1از1استانداردهاي1زندگي1که1در1جامعه1
از1 یا1مطلوب1تشخيص1داده1مي1شود،11تعریف1شده1است.1در1فقر1نسبی1که1ناشی1 فعلي،11الزم1
اختالف1شدید1درآمدی1است1فقر1صرفًا1ناشی1از1فقدان1منابع1جهت1تأمين1نيازهای1اساسی1نيست1
باشد.1 جامعه1می1 زندگی1 استاندارد1 به1حداقل1 فرد1جهت1دسترسی1 منابع1 کمبود1 از1 ناشی1 بلکه1
بنابراین1در1تعریف1فقر1نسبي1به1نابرابري1در1توزیع1درآمد1و1ثروت1بيش1از1ميزان1درآمد1مطلق1
توجه1مي1شود1)خدادادکاشی1و1همکاران،13811(.1مشکلي1که1مفهوم1فقر1نسبي1ایجاد1مي1کند1
آن1است1که1این1تعریف1در1هر1حال1عده1اي1از1افراد1جامعه1را1به1عنوان1فقير1تلقي1مي1نماید1و1به1
این1ترتيب1مشکل1فقر1به1صورت1یک1موضوع1دائمي1و1غير1قابل1اجتناب1جوامع1و1صرف1نظر1از1

درجه1پيشرفت1و1رفاه1آنها1در1مي1آورد1)پيرائی1و1شهسوار،13881(.

خط فقر
بسته1به1اینکه1فقر،1مطلق1یا1نسبي1در1نظر1گرفته1شود،11آستان1هاي1تعریف1مي1شود1که1مرز1
بين1فقيران1و1سایر1افراد1جامعه1را1مشخص1مي1کند،1این1آستانه1خط1فقر1ناميده1مي1شود.1به1این1
ترتيب1همانند1مفهوم1فقر،11خط1فقر1نيز1داراي1دو1مفهوم1مطلق1و1نسبي1است1که1انتخاب1هریک1
از1این1دو،1در1سياست1هاي1عملي1فقرزدایي1حائز1اهميت1است،1زیرا1شاخص1هاي1فقر1مبتني1بر1
هر1یک1از1این1دو1مفهوم،11حساسيت1هاي1متفاوتي1در1مقابل1تغييرات1اقتصادي1-1اجتماعي1کوتاه1
مدت1و1بلندمدت1و1یا1نابرابري1درآمد1از1خود1نشان1مي1دهند1)خدادادکاشی1و1همکاران،13811(.1
به1عقيده1مارتين1راواليون1خط1فقر1عبارت1است1از1مخارجي1که1یک1فرد1در1یک1زمان1و1مکان1
معين1براي1دسترسي1به1یک1سطح1حداقل1رفاه1متحمل1مي1شود،1افرادي1که1به1این1سطح1رفاه1
دسترسي1ندارند1فقير1تلقی1می1شوند1و1کسانی1که1به1این1سطح1حداقل1رفاه1دسترسی1دارند1غير1
فقير1هستند.1برای1اندازه1گيری1فقر1و1تعيين1فقرا1و1جداکردن1آنها1از1افراد1غير1فقير1به1یک1آستانه1
یا1مالک1به1نام1خط1فقر1نياز1است.1این1آستانه1را1می1توان1بر1اساس1واحد1پولی1مخارج1برای1
ادامه1حيات1تعریف1نمود.1اما1مفهوم1ادامه1حيات1کاماًل1روشن1نيست.1همين1ابهام1موجب1شده1که1
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تعاریف1مختلفی1از1فقر1و1خط1فقر1ارائه1شود.1بعضی1از1محققين1حداقل1معاش1برای1ادامه1حيات1
را1بر1حسب1ميزان1انرژی1و1پروتئين1مورد1نياز1بدن1تعریف1می1کنند1)پيرائی1و1شهسوار،13881(.

روش هاي محاسبه خط فقر
روش1هاي1مختلفي1براي1برآورد1خط1فقر1استفاده1مي1شود1مانند1روش1نيازهاي1اساسي،1روش1
نياز1به1کالري،11درصدي1از1ميانه1مخارج1خانوارها،1درصدي1از1ميانگين1مخارج1خانوارها،1معکوس1

ضریب1انگل1و...1که1به1اختصار1به1توضيح1برخي1از1آنها1مي1پردازیم.

تعیین خط فقر به روش نیازهای اساسی
به1زمينه1هاي1 با1توجه1 از1مقدار1درآمدي1که1 بر1اساس1تعریف،11خط1فقر1مطلق1عبارت1است1
فرهنگي،11اجتماعي1و1اقتصادي1و1...1جامعه1مورد1بررسي،1براي1تأمين1حداقل1نيازهاي1افراد1)مانند1
خوراک،1پوشاک،1مسکن1و1...(1الزم1است1و1عدم1تأمين1آن1موجب1مي1شود1تا1فرد1مورد1بررسي1
به1عنوان1فقير1در1نظر1گرفته1شود.1این1روش1تعيين1خط1فقر1را1روش1نيازهاي1اساسي1مي1گویند.1
در1این1روش1ابتدا1ميزاني1از1درآمد1براي1تأمين1هزینه1هاي1غذایي1مصرف1در1نظر1گرفته1مي1
شود،1سپس1مقداري1درآمد1ثابت1براي1تأمين1هزینه1حداقل1سایر1نيازهاي1اساسي1به1آن1افزوده1

شده1و1بدین1ترتيب1خط1فقر1محاسبه1مي1شود1)پيرائی1و1شهسوار،13881(.

تعیین خط فقر بر اساس نیاز به کالری
روش1 این1 در1 است.1 استوار1 اساسی1 نيازهای1 حداقل1 و1 مطلق1 فقر1 مفهوم1 پایه1 بر1 روش1 این1
ابتدا1فرض1می1گردد1هر1فرد1روزانه1به1مقدار1معين1کالری1نياز1دارد1)بر1اساس1نظر1متخصصان1
تغذیه(.1سپس1خانوارهای1مورد1مطالعه1بر1اساس1سطح1درآمد1در1ده1گروه1هزینه1ای1طبقه1بندی1
می1گردند.1پس1از1برآورد1ارزشهای1غذایی1دریافتی1هر1دهک1درآمدی،1اولين1دهک1که1انرژی1
دریافتی1آن،1بيش1از1انرژی1استاندارد1باشد1را1در1نظر1می1گيریم.1اختالف1انرژی1دریافتی1دهک1
مورد1نظر1با1مقدار1استاندارد1محاسبه1می1شود.1به1دنبال1آن،1قيمت1هر1واحد1کالری1دریافتی1از1
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تقسيم1مخارج1کل1دهک1بر1مقدار1انرژی1دریافتی1دهک1به1دست1می1آید.1حاصل1ضرب1قيمت1
هر1واحد1کالری1در1مابه1التفاوت1انرژی1دریافتی1با1مقدار1استاندارد1برابر1مخارج1انرژی1دریافتی1
مازاد1بر1نياز1می1باشد.1تفاضل1این1مخارج1از1هزینه1کل1دهک1برابر1خط1فقر1خواهد1بود1)ارضروم1

چيلر13841-1(.

تعیین خط فقر بر اساس هزينه يا درآمد
در1اندازه1گيري1خط1فقر1که1تقریبًا1در1همه1موارد1شامل1خط1فقر1نسبي1و1مطلق1است،1معمواًل1
درآمد1به1عنوان1بهترین1شاخص1براي1اندازه1گيري1سطح1زندگي1معرفي1مي1شود1و1بدین1ترتيب1
درآمد1مي1تواند1شاخصي1از1فقر1باشد1به1نحوي1که1فرصت1هاي1مصرفي1را1براي1خانوار1ایجاد1مي1کند.1

در1استفاده1از1درآمد1به1عنوان1جایگزیني1براي1رفاه1خانوار1معایبي1وجود1دارد:
اول1اینکه1محاسبه1درآمد1با1مشکالتي1مواجه1است،111به1عنوان1مثال1کارهایي1که1در1منزل1صورت1مي1
گيرد1و1یا1بخشي1از1توليد1خانوار1که1به1مصرف1خانوار1مي1رسد،1در1محاسبه1درآمد1منظور1نمي1گردد.
دوم،11امکان1دارد1کساني1که1از1نظر1درآمد1زیر1خط1فقر1قرار1داشته1باشند،1ولي1از1طریق1قرض1
نمودن1یا1فروش1بعضي1از1دارایي1ها1سطح1رفاه1خود1را1باالتر1از1خط1فقر1قرار1دهند.1همچنان1
که1ممکن1است1گروهي1که1سطح1درآمد1باالي1خط1فقر1دارا1مي1باشند،1به1دالیلي1چون1عادات1
نيازهاي1خود1در1سطح1مناسب1و1 تأمين1 به1 قادر1 بازار1 بودن1 ناقص1 یا1 ناقص،11 اجتماعي،11دانش1

باالي1فقر1نباشند.
در1نهایت1افراد1در1گزارش1درآمدهاي1خود1اغلب1مقادیري1کمتر1از1حد1واقعي1را1ابراز1مي1نمایند.1با1
توجه1به1کاستي1هاي1فوق1در1مطالعات1تجربي1براي1اندازه1گيري1خط1فقر1معمواًل1به1هزینه1هاي1

خانوار1توجه1مي1شود1)افقه1و1قنواتی1فر،13901(.
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محاسبه خط فقر در مناطق شهري و روستايي استان خراسان جنوبي
به1تفکيک1 استان1خراسان1جنوبي1 ارائه1شده1در1 تعاریف1 به1کاربرد1مفاهيم1و1 این1قسمت1 در1
مناطق1شهري1و1روستایي1خواهيم1پرداخت.1داده1هاي1مورد1استفاده1در1این1پ1ژوهش،1آمارهاي1
هزینه1-1درآمد1خانوارهاي1شهري1و1روستایي1استان1خراسان1جنوبي1بوده1که1توسط1مرکز1آمار1
ایران1جمع1آوري1شده1است.1ذکر1این1نکته1ضروري1است1که1چون1آمارهاي1هزینه1خانوار1نسبت1
به1آمار1درآمد1به1دالیل1ذکر1شده1از1دقت1بيشتري1برخوردار1بوده1بنابراین1از1متغير1هزینه1به1جاي1
درآمد1استفاده1شده1است.1هم1چنين1به1دليل1اینکه1خانوار1به1عنوان1عامل1اصلي1و1اوليه1جامعه1
خطوط1 است،1 اجتماعي1 مطالعات1 براي1 مشاهداتي1 واحدهاي1 بهترین1 و1 ترین1 مناسب1 از1 یکي1
برآوردي1نيز1در1سطح1خانوار1محاسبه1شده1است.1روش1هاي1محاسبه1فقر1بسيار1متنوع1است.1در1
این1پژوهش1خط1فقر1بر1مفهوم1درصدي1از1ميانه1مخارج1خانوار1محاسبه1شده1و1از1پنجاه1درصد1
و1661درصد1ميانه1یا1ميانگين1مخارج1خانوارها،1به1عنوان1دو1معيار1تعيين1خط1فقر1استفاده1شده1
است.1بدین1منظور1مخارج1خانوار1در1ده1دهک1هزینه1اي1مرتب1شده1است1و1سپس1از1مخارج1
دهکهاي1پنجم1و1ششم1ميانگين1گرفته1شد1و1این1ميانگين1نيز1به1عنوان1ميانه1مخارج1خانوارها1
منظور1شد1و1یکبار1501درصد1این1ميانه1و1بار1دیگر1661درصد1آن1به1عنوان1خط1فقر1در1نظر1گرفته1
شد.1نتایج1به1دست1آمده1نشان1مي1دهد1که1بر1اساس1خط1فقر1501درصد1ميانه1مخارج1یک1خانوار1
شهري1در1سال113871براي1تأمين1حداقل1نيازهاي1خود1حدود1169414191ریال1الزم1داشته1که1
در1سال113921این1رقم1به1529944451ریال1افزایش1یافته1است،1یعني1خط1فقر13,11برابر1افزایش1
داشته1است.1حال1خط1فقر1در1یک1خانوار1روستایي1در1سال198445811،13871ریال1بوده1که1در1
سال113921به1371092891ریال1رسيده1است1که1نشان1دهند1رشد13,81است.1بر1اساس1خط1فقر1
166درصد1ميانه1مخارج،1خط1فقر1یک1خانوار1شهري1در1سال2236267311،13871ریال1بوده1و1در1
همين1سال1خط1فقر1براي1یک1خانوار1روستایي1معادل1129948471ریال1بوده1است.1نتایج1برآورد1
خط1فقر1براساس1501درصد1و1661درصد1ميانه1مخارج1به1تفکيک1مناطق1شهري1و1روستایي1طي1

سال1هاي1871-113921در1جدول111درج1شده1است.
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جدول 1. برآورد خط فقر مطلق خانوار شهري و روستايي استان خراسان جنوبي

 بر پايه 50 و 66درصد میانه مخارج )ساالنه- ريال(

سال
خط فقر بر مبناي 66 درصد میانه مخارجخط فقر بر مبناي 50 درصد میانه مخارج

روستایيشهريروستایيشهري

138716,941,4199,844,58122,362,67312,994,847

138817,041,27710,117,36422,494,48513,354,920

ــــــــــــــــــــــــ1389*

139051,698,69035,706,41768,242,27047,132,471

139152,428,88937,109,28969,206,13448,984,262

139252,994,44537,496,75069,952,66849,495,710

منبع:1محاسبات1تحقيق

*1آمار1مربوط1به1سال113891موجود1نيست.

شاخص هاي فقر
در1زمينه1فقر1شاخص1هاي1متعددي1وجود1دارد1که1در1این1مقاله1مفاهيم1شاخص1درصد1افراد1زیر1
خط1فقر1و1شاخص1شکاف1فقر1ارائه1و1براي1استان1خراسان1جنوبي1بررسي1و1محاسبه1مي1گردد.
شاخص درصد افراد زير خط فقر1:1معياري1است1که1از1آن1در1سطح1وسيعي1استفاده1مي1شود1
و1به1طور1ساده1نسبت1جمعيت1فقير1به1کل1جمعيت1را1نشان1مي1دهد.1این1شاخص1را1مي1توان1

به1صورت1زیر1نشان1داد:1

P٠	�	�p� 	
 

که1در1آن1Np1تعداد1فقرا1و1N1کل1جمعيت1)یا1نمونه(1است1)باقري1و1همکاران،138611(.11اندازه1
این1شاخص1بين1صفر1)حالتی1که1هيچ1فقيری1در1جامعه1وجود1نداشته1باشد(1و1یک1)حالتی1که1

1. Head count Ratio
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کليه1افراد1جامعه1درآمدشان1کمتر1از1درآمد1متناظر1با1خط1فقر1باشد(1تغيير1می1کند.1اشکال1عمده1
این1شاخص،1این1است1که1افزایش1یا1کاهش1ميزان1درآمد1افراد1فقير1و1غيرفقير1جامعه1تأثيری1در1

اندازه1شاخص1نسبت1افراد1فقير1ندارد1)خداداد1کاشی1و1سليماننژاد،13911(.
حال1در1این1مقاله1به1دليل1استفاده1از1نمونه1خانوار1در1محاسبه1خط1فقر،11شاخص1درصد1خانوار1
زیر1خط1فقر1را1به1همان1روش1باال1براي1استان1خراسان1جنوبي1بدست1مي1آوریم.1نتایج1بدست1

آمده1را1در1جدول121مشاهده1مي1کنيد.
جدول 2. درصد خانوار زير خط فقر در استان خراسان جنوبي طی سال های 1392-1387

سال
بر اساس خط فقر 66 درصد میانه مخارجبر اساس خط فقر 50 درصد میانه مخارج

روستایيشهريروستایيشهري

13875,916,911,122,7

13887,111,512,023,5

ــــــــــــــــ1389

139019,536,932,552,4

13918,520,014,128,7

13922,74,25,79,7

منبع1:1محاسبات1تحقيق

نتایج1نشان1مي1دهد1درصد1خانوارهاي1فقير1شهري1و1روستایي1از1سال113871تا1سال113901رو1به1
افزایش1بوده1و1از1آن1سال1به1بعد1روند1نزولي1داشته1به1طوري1در1سال113921در1مناطق1شهري1

به12,71درصد1و1در1مناطق1روستایي1به14,21درصد1رسيده1است.
این1شاخص1ساده1ترین1روش1اندازه1گيري1فقر1بوده1و1در1عين1حال1بسيار1قابل1درک1است؛1
چراکه1به1عنوان1معياري1از1فقر1در1عين1حال1تصویري1ساده1از1ميزان1در1جامعه1نسبت1هایي1
ارائه1مي1دهد.1اما1در1مورد1عمق1یا1شدت1فقر1چيزي1بيان1نمي1کند.1به1عبارت1دیگر1از1روي1این1
شاخص1نمي1توان1فهميد1افراد1چقدر1فقير1هستند1و1براي1از1بين1بردن1فقر1آنها،1به1چه1ميزان1
منابع1اضافي1نياز1است.1براي1این1منظور1از1شاخص1دیگري1به1نام1شکاف1فقر1استفاده1مي1شود1

)پيرائي1و1شهسوار،13881(.
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شاخص نسبت شکاف فقر)درآمد(1: این1شاخص1مقدار1متوسط1فاصله1درآمد1افراد1فقير1تا1
خط1فقر1را1به1صورت1نسبتي1از1خط1فقر1بيان1مي1کند.1به1عبارت1دیگر1وضعيت1فقر1را1بين1افرادي1
که1زیر1خط1فقر1قرار1دارند1نشان1مي1دهد.1شاخص1شکاف1فقر1از1رابطه1زیر1به1دست1مي1آید:

I� ١
�∑

������
�

�
��١ �� ���������  

  که1در1آن1متوسط1درآمد1)هزینه(1افراد1زیر1خط1فقر،1q1تعداد1افراد1زیر1خط1فقر،1n1تعداد1کل1
افراد،1z1خط1فقر1و1yi1درآمد1i1مين1فرد1فقير1است.1نسبت1فوق1بيانگر1آن1است1که1برای1از1بين1
بردن1کامل1فقر،1درآمد1متوسط1اقشار1فقير1جامعه،1چند1درصد1باید1افزوده1گردد1)خدادادکاشی1و1
سليمان1نژاد،1391(.1در1جدول131نتایج1به1دست1آمده1از1شاخص1نسبت1شکاف1فقر1در1استان1
ميانه1مخارج1 فقر1501درصد1 اساس1خط1 بر1 تا113921که1 خراسان1جنوبی1طی1سالهای113871

خانوارهای1شهری1و1روستایی1استان1برآورد1شده،1درج1گردیده1است.
جدول3. شاخص نسبت شکاف فقر در مناطق شهری و روستايی استان خراسان جنوبی طی

 سال های 1387 - 1392

شاخص نسبت شکاف فقر سال
مناطق شهری

شاخص نسبت شکاف فقر 
مناطق روستایی

13870,01530,0364

13880,01690,0230

ــــــــــ1389

13900,05910,1235

13910,02190,0473

13920,01110,0038

منبع:1محاسبات1تحقيق

نتایج1نشان1می1دهد1نسبت1شکاف1فقر1هم1در1مناطق1شهری1و1هم1در1مناطق1روستایی1از1سال1
11387تا1سال113901رو1به1افزایش1بوده1و1از1آن1سال1به1بعد1روند1نزولی1داشته1است.

1. Poverty Gap Ratio
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جمع بندی و نتیجه گیری:
نتایج1به1دست1آمده1از1مطالعه1فقر1و1برخی1شاخص1های1مرتبط1با1آن1در1مناطق1شهری1و1
تا1 فقر1در1طی1سال1های113871 دارد1که1خط1 آن1 از1 استان1خراسان1جنوبی1حکایت1 روستایی1
11392رو1به1افزایش1بوده1و1همواره1خط1فقر1در1مناطق1شهری1باالتر1از1مناطق1روستایی1بوده1
است.1بررسی1شاخص1نسبت1افراد1)خانوار(1فقير1نشان1داد1درصد1افراد1فقير1در1مناطق1شهری1و1
روستایی1استان1اگر1چه1تا1سال113901روند1صعودی1داشته1ولی1از1آن1سال1به1بعد1روند1نزولی1به1
خود1گرفته1به1طوری1که1بر1اساس1خط1فقر1661درصد1ميانه1مخارج1در1مناطق1شهری1از111,11
درصد1در1سال113871به15,91درصد1در1سال113921رسيده1است1و1همين1عدد1در1مناطق1روستایی1
از122,71درصد1در1سال113871به19,71درصد1در1سال113921کاهش1پيدا1کرده1است.1همچنين1
بررسی1شاخص1نسبت1شکاف1فقر1که1بيانگر1ميزان1کمبود1درآمد1فقرا1نسبت1به1خط1فقر1است1
نشان1می1دهد1در1سال113871در1مناطق1شهری10,01531بوده1که1در1سال113921به10,01111
رسيده1است1و1بيشترین1مقدار1آن1در1سال113901با10,05911بوده1است،1در1مناطق1روستایی1استان1

نيز1بيشترین1مقدار1آن1مربوط1به1سال113901با1مقدار10,12351بوده1است.
می1توان1گفت1افزایش1سطح1عمومی1قيمت1ها1یا1نرخ1تورم1یکی1از1دالیل1افزایش1خط1فقر1در1
این1دوره1زمانی1در1استان1خراسان1جنوبی1بوده1است1اما1بررسی1علل1دقيق1تر1نياز1به1مطالعات1

گسترده1و1جداگانه1ای1دارد.

منابع و مآخذ
11 هاي1. پژوهش1 مجموعه1 ایران«،1 در1 فقر1 گوناگون1 »ابعاد1 1،1384 چيلر،1 ارضروم1 نسرین1

اقتصادي1بانک1مرکزي.
21 فرهاد1خداداد1کاشي1و1علي1اکبر1سليمان1نژاد،1،139111»برآورد1خط1فقر1و1بررسي1تغييرات1آن1.

در1مناطق1روستایي1استان1اصفهان«،1فصلنامه1تحقيقات1جغرافيایي،1سال1،271شماره1دوم،1
تابستان13911.

31 سيد1مرتضي1افقه1و1طليعه1قنواتي1فر،1،13901»تخمين1خط1فقر1در1استان1خوزستان1)سال1هاي1.
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11376تا13851(«،1مجله1اقتصاد1و1توسعه1منطقه1اي،1سال1اول،1شماره1،11نيمه1اول13901.
41 فریده1باقري،11نيما1دانش1پرور1و1حسين1کاوند،1،13861»روند1خط1فقر1و1شاخص1هاي1فقر1در1ایران1.

طي1سال1هاي851-1375«،11گزیده1مطالب1آماري،1سال1،181شماره1،2پایيز1و1زمستان13861.
51 و1. شهري1 مناطق1 در1 فقر1 وضعيت1 »بررسي1 1،1388 شهسوار،1 محمدرضا1 و1 پيرائي1 خسرو1

روستایي1استان1فارس«،1فصلنامه1پژوهش1نامه1اقتصادي،1سال1نهم،1شماره1سوم،1پایيز13881.
61 پونه1افتخاریان1و1مصطفی1سليميفر،1،13931»بررسی1وضعيت1فقر1در1مناطق1شهری1استان1.

کرمان1و1مقایسه1آن1با1کل1کشور«،1فصلنامه1پژوهشنامه1اقتصادي،1سال1چهاردهم،1شماره1
1،54پایيز13931.

71 فرهاد1خداداد1کاشی،1فریده1باقري،1خليل1حيدری1و1اميد1خدادادکاشی،1،13811»اندازه1گيری1.
شاخص1های1فقر1در1ایران-1کاربرد1انواع1خط1فقر،1شکاف1فقر،1شاخص1فقر1379-13631«

81 آمارگيري1هزینه1و1درآمد1خانوارهای1شهري1و1روستایي،1سالهای1. ایران،1طرح1 آمار1 مرکز1
11387تا13921.



بررسی تاثیر تالطم  های نرخ ارز بر ارزش افزوده
ARDL بخش صنعت ايران با رهیافت 

مبینا افضلی گروه1
 سید عبدالمجید جالئی2

 ولی اهلل شهبازخانی3

چکیده
تالطم1و1نوسانات1نرخ1ارز1باعث1ایجاد1بی1ثباتی1و1نا1اطمينانی1در1محيط1اقتصادی1می1شود1و1از1
1این1طریق1اثرات1نامطلوبی1بر1متغيرهای1کالن1اقتصادی1و1بخش11های1اقتصادی1یک1کشور1وارد
1می11سازد.1هدف1این1تحقيق1نيز1بررسی1تاثير1تالطم11های1نرخ1ارز1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1
ایران1در1طول1دوره1زمانی13601-11391با1به1کار1گيری1الگوی1خودرگرسيونی1با1وقفه1های1
گسترده1ARDL1است.1تالطم1های1نرخ1ارز1با1استفاده1از1فيلتر1هادریک-پرسکات1محاسبه1
شده1و1نتایج1به1دست1آمده1از1برآورد1مدل1حاکی1است1که1تالطم11های1مثبت1نرخ1ارز1تاثير1منفی1

و1معنادار1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1ایران1دارد.1

واژگان کلیدي: 
ARDL1،تالطم1نرخ1ارز،1ارزش1افزوده1بخش1صنعت،1فيلتر1هادریک1پرسکات

E01. O24. F31. E23 :JEL طبقه بندی

1. دانشجوی کارشناسی ارشد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان
 Nasimafzali14@gmail.com

2. دکترای اقتصاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. 
3. دکترای اقتصاد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران. 
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مقدمه- 1
نرخ1ارز1یکی1از1عوامل1کليدی1بين1اقتصاد1یک1کشور1و1دنياست.1نرخ1ارز1از1طریق1بازار1کاال1و1
دارایی،1روابط1بين1قيمت11ها1در1داخل1کشور1و1قيمت11های1داده1شده1در1بازار1جهانی1را1برقرار1می11سازد1
و1یک1عامل1اثر1گذار1بر1سياست11ها،1راهبردها،1ساز1و1کارهای1روزانه،1ساختار1سياسی،1ساختار1
اجتماعی1و1فرهنگی1محسوب1می1شود.1نرخ1ارز1بر1قيمت1کاالها1و1خدمات1وارداتی1در1بازار1داخلی1
و1بر1قيمت1کاالهای1سرمایه11ای1ساخته1شده1در1داخل1تاثير1می11گذارد.1افزایش1یا1کاهش1نرخ1ارز1
یکی1از1موضوعاتی1است1که1می1تواند1ميان1بخش1توليد،1اشتغال،1صادرات1به1عمده1ترین1چالش1
تبدیل1شود.1نوسانات1نرخ1ارز1برنامه1ریزی1بنگاه1ها1را1مختل1می11کند،1زیرا1نمی1توانند1آینده1نرخ1
ارز1را1پيش1بينی1کنند1و1در1توليد1و1قيمت1گذاری1کاالها1دچار1سر1درگمی1و1مشکل1می1شوند.1

مطالعات1انجام1شده1در1رابطه1با1نرخ1حقيقی1ارز1در1اقتصاد1ایران،1نشان1دهنده11ی1عدم1ثبات1
نرخ1ارز1و1متالطم11بودن1آن1حتی1در1بلند1مدت1می1باشد.1به1عبارت1دیگر1وجود1اختالالت1دائمی1
در1بازار1ارز1موجب1فاصله1افتادن1نرخ1ارز1اسمی1حتی1در1بلند1مدت1از1سطح1قيمت11های1نسبی1
تعادلی1شده1است1یا1به1اصطالح1نرخ1ارز1متالطم1می1شود.1در1اقتصاد1ایران1شوک1های1پولی1و1
حقيقی1از1عوامل1تاثير1گذار1بر1چگونگی1رفتار1نرخ1ارز1به1شمار1می11آیند؛1به1طوری1که1اطالعات1
جدید1مربوط1به1افزایش1درآمد1حقيقی1موجب1کاهش1نرخ1ارز1از1مقدار1تعادلی1خود1شده1که1این1

اختالالت1غير1قابل1انتظار1در1بازار1ارز،1موجب1متالطم1شدن1نرخ1ارز1می1شود.1
نوسانات1نرخ1ارز1نشان1دهنده1بی11ثباتی1در1روند1قيمت11های1نسبی1بوده،1در1نتيجه1آثاری1مانند1
ریسک،1کوتاه1شدن1افق1سرمایه11گذاری1و1بي1ثباتی1بازارهای1مالی1را1به1دليل1انتظارات1مربوط1به1
تغيير1نرخ1ارز1و1حفظ1ثبات1نرخ1حقيقی1ارز1در1سطح1تعادلی1بلند1مدت1آن،1از1جمله1شرایط1الزم1

برای1دستيابی1به1رشد1پایدار1و1ثبات1اقتصادی1است1)طيبی،13811(.
اتخاذ1سياست11هاي1نرخ1ارز1مناسب1در1کشورهاي1در1حال1توسعه،1همواره1بحث1برانگيز1بوده1
است.1بحث11ها1بر1محور1ميزان1نوسانات1نرخ1ارز1در1رو1در1رویی1با1شوک11هاي1داخلی1و1خارجی1
متمرکز1می11باشند.1تالطم1نرخ1ارز1در1عملکرد1اقتصادي1کشور1نقش1اساسی1دارند.1از1این1رو،1
نرخ1ارز1بر1رشد1توليد،1قضاوت1در1مورد1مقدار1مطلوب1این1تالطم،1 براي1بررسی1تأثير1تالطم1
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امري1اجتناب1ناپذیر1می1باشد.1با1تنزل1ارزش1پول1رایج1کشور،1قيمت1کاالهاي1خارجی1نسبت1
به1کاالهاي1داخلی،1گرانتر1می1شود1و1رقابت1بين1المللی1بهبود1می11یابد.1نتيجه1نهایی1می11تواند1

بهبود1فعاليت1هاي1اقتصادي1باشد.
بيان1دیگر،1در1اثر1کاهش1ارزش1پول1داخلی،1مخارج1از1کاالهاي1خارجی1به1کاالهاي1داخلی1
تغيير1جهت1می11دهند.1البته،1توفيق1تنزل1ارزش1پول1در1تحریک1توازن1بازرگانی1خارجی1تا1حد1
قابل1توجهی1به1جابه1جایی1تقاضا1در1سمت1و1سوي1مناسب1و1ظرفيت1اقتصاد1در1تأمين1تقاضاي1
اضافی1از1طریق1عرضه1بيشترکاالها،1وابسته1است1این1مسأله1در1کشورهاي1گروه1هفت1مشاهده1
شده1است.1از1دیدگاه1اقتصاددانان1سنتی،1تأثير1تنزل1ارزش1پول1بر1اقتصاد،1به1صورت1انبساطی1
است.1در1حالی1که1ساختارگرایان1جدید،1بر1اثر1انقباضی1تنزل1ارزش111پول1بر1اقتصاد1تأکيد1می1
ورزند.1شاهد1بارز1این1مسأله1اقتصادهایی1است1که1شرط1مارشال-1لرنر1درآنها1نقض1می1شود1و1
کاهش1ارزش1پول1به1کاهش1توليد1می11انجامد1با1کاهش1ارزش1پول،1قيمت1کاالهاي1صادراتی1
سقوط1می1کند،1ولی1از1سوي1دیگر،1قيمت1کاالهاي1وارداتی1رو1به1افزایش1می1گذارد.1در1شرایطی1
که1بازرگانی1خارجی1در1توازن1و1رابطه1مبادله1بدون1تغيير1است،1تغييرات1قيمتی1همدیگر1را1خنثی1
می11کنند،1ولی1وقتی1واردات1بر1صادرات1فزونی1یابد،1نتيجه1نهایی1با1کاهش1درآمد1واقعی1کشور1

همراه1می1شود.
در1کشورهاي1صادرکننده1نفت1که1تقاضاي1کل1نسبت1به1کاهش1ارزش1پول1داراي1واکنش1
ضعيف1است1و1اقالم1صادراتی1با1دالر1قيمت1گذاري1می1شوند،1کاهش1ارزش1پول1می1تواند1به1
بادآورده1در1مبادالت1بين1 1کسب1سودهاي1 موقعيت1انقباضی1منتهی1شود.1کاهش1ارزش1پول،
الملل1را1نيز1ممکن1می11سازد.1در1این1اقتصادها1اگر1افزایش1دستمزد1هاي1اسمی1نسبت1به1افزایش1
قيمت11ها،1با1تأخير1صورت1گيرد1و1ميل1نهایی1به1پس1انداز1حاصل1از1سود1بيشتر1از1ميل1نهایی1
به1پس1انداز1حاصل1از1دستمزدها1باشد،1در1این1صورت1پس11انداز1ملی1افزایش1یافته1و1کاهش1
توليد1واقعی1را1به1همراه1خواهد1داشت.1تنزل1انتظاري1ارزش1پول1که1سلب1اعتماد1سرمایه11گذاران1
خارجی1و1داخلی1را1به1دنبال1داشته1نيز1می1تواند1به1کاهش1توليد1منتهی1گردد1)توکلی،13891(.

افزوده1بخش1 ارزش1 بر1 ارز1 نرخ1 اثرات1تالطم1 بر1آن1است1که1 این1تحقيق1سعی1 بنابراین1در1
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صنعت1ایران1در1طول1دوره1زمانی13601-11391مورد1بررسی1قرار1گيرد.
این1تحقيق1در1سه1بخش1تدوین1شده1است.1در1بخش1اول1به1بيان1خالصه11ای1از1مطالعات1
صورت1گرفته1و1ادبيات1موضوع1پرداخته1شده1است.1در1بخش1دوم1روش1کار1و1نتایج1مورد1بررسی1
و1تجزیه1و1تحليل1قرار1گرفته1است1و1در1بخش1سوم1نتيجه1گيری1و1پيشنهادات1ارائه1شده1است.

ادبیات موضوع- 2
11کازرونی1و1همکاران1)1391(،1به1بررسی1تاثير1تکانه11های1نرخ1ارز1بر1سرمایه1گذاری1و1اشتغال1
در1ایران1با1رهيافت1مدل1تعادل1عمومی1قابل1محاسبه1چند1منطقه11ای1پرداخته11اند.1هدف1اصلی1
این1مطالعه،1بررسی1اثرات1نامتقارن1نوسان1نرخ1واقعی1ارز1بر1رشد1اقتصادی1ایران1با1استفاده1از1
داده11های1سری1زمانی1طی1دوره1)1387-1352(1می1باشد.1در1این1راستا1شوک1های1مثبت1و1
منفی1نرخ1واقعی1ارز1با1استفاده1از1مدل1خودرگرسيون1برداری1استخراج1شده1و1در1مرحله1بعدی1اثر1
این1شوک11ها1با1استفاده1از1روش1غيرخطی1مارکو1ف-1سوئيچينگ1بر1رشد1توليد1اقتصادی1مورد1
ارزیابی1قرار1گرفته1است.1نتایج1به1دست1آمده1حاکی1از1آن1است1که1مدل1مارکوف-1سوئيچينگ1
برای1بررسی1اثر1شوک1های1نرخ1واقعی1ارز1بر1رشداقتصادی1بر1مدل1های1خطی1دارای1برتری1
می1باشد.1هم1چنين،1نتایج1نشان1می1دهد1که1شوک1های1مثبت1نرخ1واقعی1ارز1سبب1افزایش1
داخلی1 1ناخالص1 1توليد رشد 1کاهش1 1به های1منفی1منجر 1شوک1 1ناخالص1داخلی1و رشد1توليد
منجر1می1شود.1نتایج1آزمون1عدم1تقارن1نشان1داد1که1اثر1شوک1های1نرخ1واقعی1ارز1بر1رشد1توليد1

ناخالص1داخلی1متقارن1می1باشد.
اختياری1)1392(،1به1بررسی1تاثير1نرخ1ارز1و1تورم1بر1قيمت1سلف1بورس1فلزات1تهران1)فوالد(1
پرداخته11است.1تحقيق1حاضر1با1هدف1معرفی1و1تبيين1معامالت1بورس1فلزات1تهران1به1فعاالن1
بازار1سرمایه1و1بررسی1روند1قيمتی1معامالت1سلف1برای1رسيدن1به1اهداف1سرمایه1گذاران1برای1
پيش1بينی1دقيق11تر1رفتار1سرمایه1گذاران1انجام1می1شود.1با1توجه1به1مدل1دو1عاملی1و1با1استفاده1
از1مدل1همبستگی1فرضيه11های1تحقيق1مورد1آزمون1قرار1گرفت1و1نتيجه11های1زیر1حاصل1شد:1
نرخ1تورم1تاثيری1مثبت1بر1قيمت1سلف1دارد1و1از1طرفی1نرخ1ارز1)دالر(1نيز1تاثيری1مثبت1کمی1بر1
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قيمت1سلف1در1بورس1فلزات1تهران1دارد.
پرداخته1 اقتصادی1 مختلف1 بخش11های1 بر1 ارز1 نرخ1 نوسانات1 تاثير1 بررسی1 به1 1،)1393( نواح1 1
است.1هدف1این1مطالعه1بررسی1تاثير1نوسانات1نرخ1ارز1بر1بخش11های1مختلف1اقتصادی1ایران1
از1 از1داده1های1ساليانه1طی1دوره113571تا113901و1بهره1گيری1 با1استفاده1 است.1بدین1منظور1
الگوی1تصحيح1خطای1برداریVAR1،1روابط1بين1متغيرها1مورد1بررسی1قرار1گرفت.1بنابراین1ما1
به1بررسی1اثر1نرخ1ارز1واقعی1بر1روی1ارزش1افزوده1بخش1های1کشاورزی،1نفت،1صنایع1و1معادن،1
گروه1خدمات1پرداختيم.1نتایج1حاصل1از1پژوهش1حاکی1از1آن1است1که1ارزش1افزوده1بخش1نفت1
بيش1ترین1اثر1را1بر1روی1نرخ1ارز1واقعی1می11گذارد.1عالوه1بر1این1نتایج1حاصل1از1تکانه11های1واکنش1
آنی1و1انحراف1معيار1موید1این1مطلب1می1باشد1که1چنان1چه1شوک1از1سوی1نرخ1ارز1وارد1کنيم1

متغير1ارزش1افزوده1بخش1نفت1بيش1ترین1اثر1را1از1این1شوک1مي1بيند.1
آقيون1و1همکاران11)2009(،1به1بررسي1نقش1توسعه1مالي1در1ارتباط1بين1نوسان1نرخ1ارز1و1رشد1
بهره11وری1پرداختند.1آنها1در1این1مقاله1از1تخمين1تابلویي1و1مدل1GMM1استفاده1نموده11اند.1
اثر1نوسان1نرخ1ارز1بر1روی1فعاليت11های1حقيقي1اقتصاد1ناچيز1و1کم1 نتایج1نشان1می1دهد1که1
اهميت1است؛1اما1در1مقابل1مدارک1تجربي1زیادی1وجود1دارد1که1نشان1مي11دهد1نوسان1نرخ1ارز1
مي11تواند1اثر1مهمي1روی1رشد1بهره11وری1داشته1باشد؛1بنابراین1این1اثرات1به1درجه11ی1توسعه1
مالي1کشورها1و1شوک11های1اقتصادی1بستگي1دارد.1طبق1مطالعات1انجام1شده1کشورهایي1که1دارای1
بازار1سرمایه11ای1و1دارای1شوک11های1مالی1حقيقی1هستند1سطح1باالی1نوسان1نرخ1ارز1مي11تواند1

از1رشد1بهره1وری1جلوگيری1کند.
گذاری1 سرمایه1 روی1 بر1 ارز1 نرخ1 تغييرات1 اثر1 بررسی1 به1 1،)2011( لبلبيجی1اوغلو12 و1 کاندیلو1
)شواهد1مربوط1به1کلمبيا(1پرداخته11اند.1در1این1مقاله11اثر1تغيرات1نرخ1ارز1بر1روی1سرمایه1گذاری1
شرکت11ها1در1محيط1یک1کشور1در1حال1توسعه1را1تخمين1می11زنيم.1بهره1گرفتن1از1داده11های1پنل1
سطح1پلنت1)کارخانه(1مربوط1به1سرشماری1توليدی1کلمبيا،1یک1معادله1سرمایه1گذاری1دیناميک1
1،Bond11وBlundel11وBove11وArellano11توسعه1یافتهGMM1را1با1استفاده1از1روش

1. Aghion et al
2. Kandilov and Leblebicioğlu



اقتصاد خاوران/ شماره 21و22 )پیایی 9و10(/ تابستان و پاییز 10494

تخمين1می1زنند.1در1اینجا1اثر1منفی1از1تغييرات1نرخ1ارز1بروز1می1کند1که1با1استفاده1از1یک1مدل1
1GARCHیا1یک1شاخص1انحراف1معيار1ساده1بر1روی1سرمایه1گذاری1کارخانه1ساخته1شده11اند.1
هم1چنين،1در1سازگاری1با1نظریه1ارائه1شده1نشان1داده1شده1است1که1این1اثر1منفی1برای1کارخانه-
هایی1با1افزایش1بها1یا1صادرات1باالتر،1کمتر1می1شود1و1برای1کارخانه11هایی1با1افزایش1بهای1کمتر1

که1حجم1بزرگ1تری1از1کاالی1واسطه11ای1وارداتی1دارند،1بدتر1خواهد1بود.
بهمنی1اسکویی1و1حاجي1لی11)2013(،1به1بررسی1نوسان1نرخ1ارز1و1اثر1آن1بر1روی1سرمایه11گذاری1
داخلی11پرداخته11اند.1رابطه1بين1عدم1قطعيت1نرخ1ارز1و1سرمایه1گذاری1داخلی1توجه1تعدادی1از1
منابع1کالن1را1به1خود1جلب1کرده1است.1مطالعات1قبلی1که1این1رابطه1را1بررسی1کرده11اند،1بر1
روی1داده1های1سطح1شرکتی1با1نتایج1ضد1و1نقيض1تمرکز1کردند.1در1این1مقاله1بهمنی1و1حاجي1لی1
ادعا1می11کنند،1این1رابطه1به1طور1برابر1در1سطح1کلی1اعمال1می1شود.1در1این1مقاله1با1استفاده1
از1داده1های1سری1زمانی1اثرات1کوتاه1مدت1و1بلند1مدت1نوسان1نرخ1ارز1بر1روی1سرمایه1گذاری1
داخلی1در1هر1یک1از1361کشور1در1نمونه1ارزیابی1شده1است.1کاربرد1رویکرد1تست1کرانه11ها1نشان1
می1دهد1که1نوسانات1نرخ1ارز1دارای1اثرات1کوتاه1مدت1مهمی1بر1روی1سرمایه11گذاری1داخلی1در1
127کشور1خواهد1بود.1اثرات1کوتاه1مدت1تنها1در1121کشور1به1اثرات1بلند1مدت1تبدیل1شده11اند.

تصريح مدل و نتايج- 3
3-1- مدل تصريح شده

در1این1تحقيق1برای1بررسی1تاثير1تالطم1نرخ1ارز1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1ایران1با1استفاده1
الگوی1 از1 با1استفاده1 از1مدل1رشد1سولو،1مدل1مورد1نظر1به1صورت1زیر1تصریح1شده1است1که1

خودرگرسيون1با1وقفه11های1گستردهARDL(1(مورد1برآورد1قرار1می11گيرد.
اساس1مدل1سولو1بر1پایه141متغير1است:1توليد1محصولY(1(،1سرمایه1)K(،1نيروی1کار1)L(و1
دانش1یا1اثربخشی1نيروی1کارA(1(.1در1هر1زمان1اقتصاد1مقداری1سرمایه1و1نيروی1کار1و1دانش1در1

اختيار1دارد1که1با1ترکيب1آن1ها1به1توليد1محصول1می11پردازد.

1. Bahmani-oskooee and M., Hajilee
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1شکل1تابع1توليد1به1صورتY(t)= F(K(t), A(t)L(t)) 1است1که1t1نشان1دهنده1زمان1
می1باشد.1زمان1مستقيما1در1تابع1توليد1قرار1نمی11گيرد؛1بلکه1فقط1همراهK ،L ،A1 وارد1تابع1
می1شود.1اگر1نهاده1های1توليد1تغيير1کنند،1محصول1نيز1در1طول1زمان1تغيير1خواهد1کرد.1خصوصًا1
اگر1دانش1افزایش1یافته1و1تکنولوژی1پيشرفت1کند،1مقدار1محصول1بدست1آمده1از1نيروی1کار1و1

سرمایه،1در1طول1زمان1رشد1خواهد1کرد.

 0 1 2 3 4 5 6LVD LER LP LGDP SHERP SHERN DUM              

تجربيات1بحران11های1حاصل1از1شوک1های1غير1قابل1پيش1بينی1نوسانات1نرخ1ارز،1اهميت1
ارز1 را1در1طراحی1سياست11های1نرخ1 این1گونه1شوک1ها1 از1 اقتصادی1 بينی11های1واحدهای1 پيش1
مناسب،1حائز1اهميت1نموده1است.1از1این1رو1است1که1در1بررسی11های1نظری1به1دو1شوک1قابل1
پيش1بينی1و1غير1قابل1پيش1بينی1در1تحقيقات1اخير1توجه1ویژه1شده1است.1نوسانات1غير1قابل1
پيش1بينی1حاوی1شوک1های1مثبت1بهبود1نرخ1ارز1یا1شوک1های1منفی1تنزل1نرخ1ارز1می1باشد.1
در1نوسانات1نرخ1ارز1قابل1پيش1بينی،1هزینه1کاالی1توليدی1و1پيش1بينی11های1توليد1کنندگان1از1
رقابت1نسبی1مشخص1می1شود.1در1نوسانات1نرخ1ارز1غير1قابل1پيش1بينی،1شرایط1اقتصادی1از1بعد1
خالص1صادرات،1تقاضای1پول1و1کاالی1توليدی1مورد1بررسی1و1توجه1قرار1می11گيرد.1فرض1بر1این1
است1که1نرخ1ارز1حول1روند1بلند1مدت1در1نوسان1است.1این1انحراف1از1روند،1ميزان1نوسانات1نرخ1
ارز1را1مشخص1می1کند1که1از1آن1به1عنوان1عدم1اطمينان1یاد1می1شود.1در1واقع1نوسانات1نرخ1ارز1
نااطمينانی1در1توليد،1تورم1و1عرضه1پول1ایجاد1می11کند1و1لذا1هزینه1تصميم1گيری1را1برای1عاملين1

اقتصادی1باال1می11برد1)فدایي1و1همکاران،13911(.
در1مدل11مذکور1شرح1متغيرها1به1این1صورت1می1باشد.LVD:1لگاریتم1ارزش1افزوده1بخش1
ناخالص1 توليد1 لگاریتم1 1:LGDP نرخ1تورم،1 لگاریتم1 1:LP ارز،1 نرخ1 لگاریتم1 1:LER صنعت،1
داخلی1حقيقی1به1قيمت1ثابت1سالSHERP1،13831:1تالطم1مثبت1نرخ1ارز،SHERN1:1تالطم1
منفی1نرخ1ارز،DUM1:1متغير1مجازی1تشدید1تحریم11ها1وε1:1جمالت1اخالل1مدل1می1باشد.
به1منظور1جداسازی1اجزای1روند1و1چرخه1ای1متغيرهای1نرخ1ارز1و1نرخ1تورم،1روش1هادریک-
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پروسکات11مبنای1این1تحقيق1قرار1گرفته1است.1این1روش1ابتدا1در1ادبيات1ادوار1تجاری1واقعی1
مورد1استفاده1قرار1گرفت،1ولی1به1تدریج1دامنه1استفاده1از1آن1به1منظور1مقایسه1ادوار1تجاری1ميان1
کشورها1گسترش1یافت.1به1طوری1که1از1سال119811که1این1فيلتر1برای1اولين1بار1توسط1هادریک1
و1پروسکات1مطرح1شد،1تاکنون1تبدیل1به1یک1روش1استاندارد1برای1روند1زدایی1سری11های1زمانی1
شده1است.1به1ویژه1این1که1به1منظور1شناسایی1حقایق1آشکار1شده1ادوار1تجاری،1این1فيلتر1در1

سطح1گسترده11ای1در1مطالعات1ادوار1تجاری1به1کار1رفته1است.1
تکنيک1کاری1فيلتر1هادریک-1پرسکات1به1این1صورت1می1باشد1که1داده1های1سری1زمانی1را1
به1سه1جزء1روند،1جزء1چرخه1ای1و1جزء1نامنظم1در1طول1زمان1تفکيک1می11کند،1به1این1صورت1
که1در1بار1اول1متغير1سری1زمانی1را1به1دو1جزء1روند1و1مجموع1دو1جزء1دیگر1یعنی1جزء1چرخه1ای1
و1جزء1نامنظم1با1هم1جدا1می1کند.1در1بار1دوم1این1فيلتر1با1جداسازی1جزء1منظم1از1نامنظم1سری1

زمانی1را1به1سه1قسمت1مورد1نظر1تقسيم1می11کند1)فاروق1اربی20011،2(.1
با1استفاده1از1فيلتر1هادریک1-1پرسکات1جدا1سازی1جزء1چرخه11های1نرخ1ارز1از1جزء1روند1صورت1
می11گيرد.1به1این1دليل1که1فيلتر1هادریک-پرسکات1برای1حالت11های1بلند1مدت1کاربردی11تر1است1
و1در1مقایسه1با1سایر1روش11ها1برای1محاسبات1تغييرات1سيکلی1و1روندی1به1صورت1جداگانه1دارای1
قدرت1باالیی1است1)گلستانی1و1همکاران،13911(.1در1این1مطالعه1نيز1برای1استخراج1تالطم1یا1
همان1نوسانات1نرخ1ارز1فيلتر1هادریک-پرسکات1مورد1استفاده1قرار1گرفت.1تالطم1های1محاسبه1
شده1در1طول1دوره1مورد1مطالعه1در1این1تحقيق1به1دو1صورت1تالطم1های1مثبت1و1تالطم1های1
منفی1تفکيک1گردید1تا1اثرات1هر1دو1نوع1تالطم1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1ایران1مورد1ارزیابی1

قرار1گيرد.

1. Hodrick-Presscott
2. Farooq Arby
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3-2- نتايج تخمین
3-2-1- مانايي متغیرهاي مدل

قبل1از1برآورد1مدل1الزم1است1تا1مانایي1داده11ها1مورد1بررسي1قرار1گيرد.1زیرا1استفاده1از1داده-
هاي1نامانا1در1برآوردهاي1اقتصاد1سنجي1منجر1به1بروز1رگرسيون1کاذب1شده1و1نتایج1قابل1اعتماد1
نخواهند1بود.1از1این1رو1مانایي1متغيرها1با1استفاده1از1آزمون1ریشه1واحد1دیکی1فولر1تعميم1یافته1

مورد1بررسي1قرار1گرفته1است.1نتایج1این1آزمون1در1جدول1شماره1)1(1نشان1داده1شده1است.
(ADF) جدول1- نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

نتیجهاحتمالآماره آزمونشرایط آزمونمتغیرها
LVD2/40060/3721-با عرض از مبدا و روندI(1)

Δ LVD3/89440/0249-با عرض از مبدا و روند
LER0/26110/9195-با عرض از مبداI(1)

Δ LER2/85770/0628-با عرض از مبدا
LP1/82180/3634-با عرض از مبداI(1)

Δ LP2/95850/0510-با عرض از مبدا
LGDP3/42220/0673-با عرض از مبدا و روندI(0)

SHERP1/71550/0815-بدون عرض از مبدا و روندI(0)

SHERN2/93920/0047-بدون عرض از مبدا و روندI(0)

منبع: محاسبات تحقیق

افزوده1بخش1 همان1طور1که1در1جدول1)4-1(1مشاهده1می11گردد،1متغيرهای1لگاریتم1ارزش1
صنعتLVD(1(،1لگاریتم1نرخ1ارز1)LER(1و1لگاریتم1نرخ1تورم1)LP(1در1سطح1متغيرها1مانا1
نبوده1و1با1یک1بار1تفاضل1گيری1مانا1شده11اند،1لذا1I(1)1می11باشند.1همچنين1بقيه1متغيرها1در1
1ARDL11برخوردار1می11باشند.1بر1این1اساس1با1استفاده1از1الگویI(0)1سطح1مانا1بوده1از1درجه

می1توان1به1برآورد1مدل1پرداخت.
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3-2-2- مدل کوتاه مدت تاثیر تالطم های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت
در1تخمين1مدل1در1الگوی1ARDL1ابتداء1مدل1پویا1)کوتاه1مدت(1آن1به1صورت1جدول1)2(1ارائه1
1ARDL1)1،1،2،1(1می1شود1که1وقفه1بهينه1متغيرها1براساس1معيار1شوارتز-1بيزین1به1صورت

می1باشد.
جدول- 4-2- نتایج حاصل از مدل کوتاه مدت تاثیر تالطم نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت

احتمالآماره t  ضرائب برآورد شدهمتغیر

LVD(-1)0/0480/3240/7495

LER1/0626/4030/0000

LER(-1)-0/029-0/1870/8534

LER(-2)-0/669-5/2030/0001

LP-0/056-0/5490/5895

LP(-1)0/9635/1360/0001

LGDP1/4714/5500/0002

LGDP(-1)0/7571/8970/0739

SHLRN-0/232-1/2080/2426

SHLRP-1/451-5/2990/0000

DUM-0/130-2/0310/0572

C-20/479-3/5270/0024
F احتمال آمارهF 2آمارهR2R

0/000027510/990/99
منبع: محاسبات تحقیق

با1توجه1به1نتایج1مدل1برآورد1شده11ی1کوتاه1مدت1مالحظه1می1شود1که1نرخ1ارز1دوره1جاری1با1
ضریب11/0621تاثير1مستقيم1و1معنادار1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1دارد.1در1واقع1با1افزایش1
نرخ1ارز،1توليدات1صنعتی1بهبود1پيدا1می11کند.1هم1چنين1مقادیر1وقفه1دار1نرخ1ارز1تاثير1منفی1بر1

ارزش1افزوده1بخش1صنعت1دارد.
لگاریتم1نرخ1تورم1دوره1جاری1تاثير1منفی1البته1بی1معنی1بر1ارزش1افزوده1صنعت1دارد.1اما1مقدار1

وفقه1دار1آن1تاثير1مستقيم1و1معنادار1بر1ارزش1افزوده1صنعت1دارد.
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لگاریتم1توليد1ناخالص1داخلی1و1مقدار1وقفه1دار1آن1نيز1تاثير1مستقم1و1معنادار1بر1ارزش1افزوده1
بخش1صنعت1دارد.1به1عبارتی1با1افزایش1توليد1ناخالص1داخلی1)رشد1اقتصادی(1ميزان1توليدات1

صنعتی1در1اقتصاد1ایران1بهبود1پيدا1می1کند.
تالطم1های1مثبت1و1منفی1نرخ1ارز1تاثير1منفی1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1دارد1که1تاثير1تالطم1
منفی1از1لحاظ1آماری1معنادار1نمی1باشد.1در1واقع1با1افزایش1تالطم1های1نرخ1ارز،1نا1اطمينانی11ها1و1بی1
ثباتی11های1اقتصادی1افزایش1یافته1و1از1طریق1تاثير1منفی1بر1سرمایه1گذاری11ها1در1بخش1صنعت1

منجر1به1کاهش1ارزش1افزوده1صنعت1و1توليدات1صنعتی1می11گردد.
متغير1مجازی1تشدید1تحریم1ها1نيز1تاثير1منفی1و1معنادار1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعتی1ایران1
و1 اوليه1 مواد1 تامين1 در1 ایران1 صنعت1 بخش1 المللی1 بين1 های1 تحریم1 تشدید1 با1 واقع1 در1 دارد.1
کاالهای1سرمایه11ای1واسطه11ای1با1محدودیت11های1زیادی1مواجه1شده1و1لذا1با1توان1و1ظرفيت1
پایين1به1توليد1پرداخته1است1و1همين1مسئله1به1کاهش1ارزش1افزوده1این1بخش1منجر1شده1است.
در1برآورد1مدل11های1سری11های1زمانی1وجود1خود1همبستگی1سریالی،1عدم1وجود1توزیع1نرمال1
جمالت1باقيمانده1و1فرم1تبعی1نادرست1و1وجود1ناهمسانی1واریانس1مشکالت1عمده1ای1هستند1که1
اعتبار1نتایج1حاصل1از1الگو1را1دچار1خدشه1می11کنند.1بنابراین،1برای1اطمينان1از1عدم1وجود1چنين1
آزمون1های1 نتایج1 1)3( الگوی1تصحيح1خطا1در1جدول1 و1 بلندمدت1 رابطه1 مشکالتی1در1تخمين1

تشخيصی1مربوطه1گزارش1شده1است.

جدول3- آزمون  های تشخیصی مدل تاثیر تالطم نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت

احتمالآمارهآزمون
1/4760/2580همبستگی سریالی

0/80090/3833فرم تبعی مدل
0/96470/6173نرمال بودن باقیمانده  ها

1/5820/1869همسانی واریانس
منبع: محاسبات تحقیق

همان1طور1که1مشاهده1می11گردد،1فرضيه1صفر1مبنی1بر1عدم1خود1همبستگی1سریالی1با1توجه1
به1احتمال1آماره1آزمون1که1برابر10/25801که1بزرگ1تر1از10/051هست1مورد1پذیرش1قرار1می11گيرد.1
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فرضيه1درستی1تصریح1تبعی1مدل1با1توجه1به1ارزش1احتمال1آماره1آزمون1که1برابر10/38331که1
بزرگ1تر1ار10/051می1باشد،1فرضيه1صفر1مبنی1بر1تصریح1درست1مدل1مورد1پذیرش1بوده1و1بنابراین1
فرض1دوم1کالسيک1تایيد1می11گردد.1فرضيه1صفر1مبنی1بر1نرمال1بودن1توزیع1جمالت1اخالل1
مدل1برآورد1شده1با1توجه1به1بزرگ1تر1بودن1ارزش1احتمال1اماره1آزمون1از10/051مورد1پذیرش1قرار1
گرفته1و1بنابراین1توزیع1باقی1مانده11های1جمالت1اخالل1نرمال1بوده1و1فرض1سوم1کالسيک1نيز1
تایيد1می11گردد.1با1توجه1به1بزرگ11بودن1ارزش1احتمال1آماره1آزمون1همسانی1واریانس1مدل1برآورد1
شده1از1،10/051فرضيه1صفر1مبنی1بر1همسان1واریانس1بودن1جمالت1اخالل1مدل1مورد1پذیرش1
واقع1شده1و1بنابراین1مدل1برآورد1شده1از1همسانی1واریانس1برخوردار1می1باشد.1بنابریان1فرضيه1

چهارم1از1فروض1کالسيک1نيز1تایيد1می11گردد.

3-2-3- مدل بلندمدت تاثیر تالطم های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت 
در1این1مطالعه1به1منظور1بررسی1وجود1رابطه1بلندمدت1از1آزمون1کرانه11ها1استفاده1شده1است.1
آزمون1کرانه1دو1آماره1کران1باال1و1کران1پایين1را1ارائه1می1کند1که1در1صورت1بزرگتر1بودن1آماره1

محاسباتی1از1کران1باال،1وجود1رابطه1بلند1مدت1مورد1تایيد1قرار1می11گيرد.
1بر1اساس1نتيجه1این1آزمون1برای1مدل1تاثير1تالطم1های1نرخ1ارز1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت،1
کران1پایين1و1باال1به1ترتيب1معادل14/291و15/611در1سطح1معنی1داری1یک1درصد1بودند1و1آماره1
محاسبه1شده1نيز1برابر111/851می1باشد.1بنابراین1مشاهده1می1شود1که1آماره1محاسبه1شده1بزرگتر1

از1کران1باال1می1باشد.1بر1این1اساس1وجود1رابطه1بلند1مدت1و1هم1جمعی1تایيد1می11گردد.1
بنابراین،1بعد1از1این1که1وجود1رابطه1بلند1مدت1بين1متغيرها1مورد1تایيد1قرار1گرفت،1رابطه1بلند1

مدت1برآورد1گردید1و1نتایج1تخمين1ضرائب1بلندمدت1در1جدول1)4(1ارائه1و1تفسير1شده1است.
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جدول-4- نتایج بلندمدت مدل تاثیر تالطم نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت

احتمالآماره tضرائب برآورد شدهمتغیر
C-21/51-5/26730/0001

LER0/382/48810/0229
LP0/956/61090/0000

LGDP2/348/77710/0000
SHLERN-0/24-1/11490/2795
SHLERP-1/52-4/26840/0005

DUM-0/13-2/13750/0465
منبع : محاسبات تحقیق

نتایج1مدل1بلند1مدت1را1می1توان1به1صورت1زیر1مورد1ارزیابی1قرار1داد:
لگاریتم1نرخ1ارز1با1ضریب10/381تاثير1مستقيم1و1معنادار1در1سطح1معنی1داری151درصد1بر1ارزش1
افزوده1بخش1صنعت1دارد.1در1واقع1با1افزایش1یک1درصدی1نرخ1ارز،1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1

معادل10/381درصد1بهبود1پيدا1می1کند.
لگاریتم1نرخ1تورم1با1ضریب10/951تاثير1مستقيم1و1معنادار1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1ایران1
داشته1است.1به1عبارتی1با1افزایش1تورم1ارزش1افزوده1و1توليدات1بخش1صنعتی1بيشتر1شده1است.
لگاریتم1توليد1ناخالص1داخلی1با1ضریب12/341تاثير1مثبت1و1معنادار1در1سطح1معناداری1یک1
درصد1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعتی1ایران1دارد.1بنابراین1با1افزایش1توليد1ناخالص1داخلی1حقيقی1

ایران1توليدات1بخش1صنعتی1ایران1نيز1بيشتر1شده1است.
تالطم1مثبت1و1منفی1نرخ1ارز1به1ترتيب1با1ضرایب1/521-1و0/241-1تاثير1معکوس1بر1ارزش1
افزوده1بخش1صنعت1ایران1دارد1که1اثر1تالطم1های1منفی1نرخ1ارز1از1لحاظ1آماری1در1بلند1مدت1

نيز1معنادار1نمی1باشد.
متغير1مجازی1تشدید1تحریم1ها1با1ضریب0/131-1تاثير1منفی1و1معنادار1در1سطح1معنی1داری151

درصد1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1ایران1دارد.
3-2-4- مدل تصحیح خطا تاثیر تالطم های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت
با1استفاده1از1الگوی1تصحيح1خطا1نوسانات1کوتاه11مدت1متغيرها1را1می1توان1به1دست1آورد1و1در1
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ارتباط1با1رابطه1آن1ها1در1بلندمدت1بحث1نمود.1نتایج1حاصل1از1برآورد1الگوی1تصحيح1خطا1در1جدول1
)5(1نشان1داده1شده1است.

برابر1 1)ECM( این1جدول1مشاهده1می1شود1ضریب1جمله1تصحيح1خطا1 همان1طور1که1در1
0/95-1بوده1و1از1لحاظ1آماری1نيز1معنادار1می1باشد.1بنابراین1می1توان1گفت1که1سرعت1تعدیل1
خطاها1در1مدل1براورد1شده1به1سمت1رابطه1بلند1مدت1بسيار1باالست1و1لذا1مدل1به1سرعت1خودش1

را1به1سمت1رابطه1بلند1مدت1تعدیل1می1کند.

جدول 5- نتایج تصحیح خطای مدل تاثیر تالطم نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت

احتمالآماره tضریبمتغیر

Ecm(-1)-0/95-6/390/0000
منبع: محاسبات تحقیق

بحث و نتیجه گیري- 4
تالطم1و1نوسانات1نرخ1نرخ1ارز1به1ویژه1در1کشورهای1صادر1کننده1نفت1از1جمله1ایران1که1از1
درآمدهای1ارزی1صادرات1نفت1برخوردار1هستند1در1مقایسه1با1دیگر1کشورها1باالتر1می1باشد.1بدین1
اثرات1قابل1مالحظه1ای1بر1سياست11ها1و1فعاليت11های1اقتصادی1دارد.1 ارز1 سبب1نوسانات1نرخ1
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کارآفرینانه1زنان1نقش1مهمی1ایفا1نماید.
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و1کار1زنان1ایرانی1از1سایر1عوامل1مؤثرتر1است.1همچنين1مهمترین1انگيزه1ها1و1اهداف1زنان1در1
کسب1و1کار،1رضایت1شغلی1و1کسب1اعتبار1و1قدرت1در1جامعه1و1مهمترین1ویژگی1آنان1توفيق1
طلبی1و1خالقيت1است.1نتایج1بيانگر1آن1است1که1زنان1کارآفرین1با1شبکه1اوليه1ارتباطی1رابطه1
قوی1دارند1و1عوامل1و1شرایط1محيطی1کشور،1شرایط1مساعد1و1سوق1دهنده1ای1برای1توسعه1
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مقدمه 
1زنان1با1کارآفرینی1می1توانند1توانایی1های1خود1را1آشکار1سازند1و1موانعی1که1در1بروز1استعدادهای1
خود1دارند1رفع1نموده1و1هر1روز1بيشتر1و1بيشتر1بر1جسارت1های1خود1بيفزایند.1زنان1در1کشورهای1
در1حال1توسعه1اميد1اول1برای1ارتقاء1خانواده1ها1و1رشد1و1توسعه1کشورهای1خود1هستند.1موفقيت1
و1 اجتماعی1 منافع1 بلکه1 شود1 می1 اقتصادی1 سود1 سبب1 تنها1 نه1 جوامع1 این1 در1 کارآفرین1 زنان1
فرهنگی1هم11ایجاد1می1نماید.1اما1ميليون1ها1زن1در1این1کشور1با1موانع1ساختاری1و1فرهنگی1
در1کسب1و1کار1مواجه1اند1و1مشکالت1متعددی1مانند1فقدان1سرمایه،منابع1و1قدرت1اقتصادی1را1

تحمل11می1کنند.
درکشور1ما1نيز1زنان1نيمی1از1آحاد1جامعه1)49/2%1جمعيت1کشور(1را1تشکيل1می1دهند1که1بخش1
قابل1توجهی1از1آنان1متقاضيان1مهارت1دیده1و1دارای1تحصيالت1عاليه1هستند1به1طوری1که1بيش1
از1651درصد1ظرفيت1دانشگاه1ها1را1به1خود1اختصاص1داده1اند1اما1نرخ1بيکاری1جمعيت110ساله1
و1بيشتر1زنان1در1کشوراز112/51درصد1درسال13831به120/31درسال11393رسيده1است1که1این1

ميزان1از1رقم1مشابه1برای1مردان111/61بيشتر1است.1)مرکز1امار1ایران،13931(1
عدم1تعادل1موجود1در1نيروهای1بازار1کار1نشان1می1دهد1که1محدودیت1های1فرهنگی1و1ساختاری1
تأثير1قابل1توجهی1در1کسب1وکار1و1سرمایه1گذاری1زنان1ایرانی1دارد1بدیهی1است1که1جذب1این1
با1تورم1نيروی1انسانی1مواجه1اند،1عملی1 سرمایه1ملی1در1سازمان1های1دولتی1موجود1که1اکثرا1ً
نيست.1لذا1بنا1به1ضرورت1توسعه1سهم1زنان1در1اقتصاد1ملی،1رویکرد1اصلی1و1خودجوش1جامعه،1
برای1غلبه1بر1مشکالت1و1بحران1های1موجود1توجه1به1کارآفرینی1است.1تا1از1این1طریق1زنان1
جوان،1خصوصًا1فارغ1التحصيالن1دانشگاهی1به1راه1اندازی1کسب1و1کارهای1مستقل1ترغيب1و1
تشویق1شوند1و1با1ایجاد1فرصت1های1شغلی1برای1خود1و1دیگران1بتوانند1معضل1کنونی1جامعه1
)بيکاری(1را1پایان1بخشند.1هدف1اصلی1در1این1پژوهش،1ارائه1الگوی1بومی1از1توسعه1کارآفرینی1

زنان1ایران1است.
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تعريف کارآفرينی
کارآفرینی1همواره1مبنای1تحوالت1و1پيشرفت1های1بشری1بوده1است1و1تعاریف1زیاد1و1متنوعی1
از1آن1شده1است.1دانشمندان1علوم1اجتماعی،1روان1شناسی،1اقتصادی1و1مدیریت1هر1یک1تعاریف1
خاصی1برای1کارآفرینان1دارند.1اما1آن1چه1در1اکثر1آن1ها1می1توان1مشاهده1کرد،1این1نکته1است1
که1کارآفرینان1محور1توسعه1اقتصادی1بوده1و1با1تخریب1روش1کهن1و1ناکارآمد1قبلی1و1جایگزینی1

آن1ها1با1شيوه1های1کارآمد1و1نوین1به1نظام1اقتصادی،1پویایی1و1حيات1می1بخشد.
اصطالح1کارآفرینEntrepreneur(1(1در1معنا1و1مفهوم1فعلی1را1اولين1بار1»ژوزف1شومپيتر1
به1کار1برد.1این1اقتصاد1دان1اتریشی1االصل1ساکن1آمریکا1که1او1را1پدر1علم1کارآفرینی1می1نامند1
بر1این1باور1بود1که1رشد1و1توسعه1اقتصادی1در1یک1نظام،1زمانی1ميسر1خواهد1بود1که1افرادی1در1
بين1سایر1آحاد1جامعه1با1خطر1پذیری،1اقدام1به1نوآوری1کرده1و1با1این1کار1روش1ها1و1راه1حل1های1

جدید1جایگزین1راهکارهای1ناکارآمد1و1کهن1قبلی1شود.1)تخریب1خالق(
به1طور1کلی1کارآفرینی1فرآیند1خلق1ابتکارها1و1نوآوری1ها1و1ایجاد1کسب1و1کارهای1جدید1در1
از1منابع1می1باشد.1کارآفرین1کسی1 شرایط1خطرخيز1از1طریق1کشف1فرصت1ها1و1بهره1گيری1
است1که1با1کشف1و1شناخت1فرصت1های1محيطی1و1بهره1گيری1مناسب1از1منابع1بتواند1در1شرایط1
پر1ابهام1و1ریسک1آميز1به1ابتکارات1و1نوآوری1ها1و1ایجاد1کسب1و1کار1جدید1دست1یابد.1و1زنان1
کارآفرین1به1زنانی1گفته1می1شود1که1به1تنهایی،1یا1با1مشارکت1و1یا1از1طریق1ارث1کسب1و1کاری1
را1ایجاد1کرده1و1با1قبول1خطرات1مالی1و1مسئوليت1های1اجتماعی،1اخالقی،1روانی1و1مالی1در1اداره1
امور1روزانه1شرکت1جویند1و1با1خالقيت1و1نوآوری1محصوالت1جدیدی1را1ایجاد1یا1گسترش1دهنده1

تا1در1بازار1بر1رقبا1غلبه1یابند.

ضرورت و اهمیت کارآفرينی
در1کشورهای1رو1به1توسعه،1زنان1اميد1اول1برای1ارتقاء1خانواده1ها1و1رشد1و1توسعه1کشورهای1
اقتصادی1 تنها1سبب1سودهای1 نه1 زنان1کارآفرین1در1جوامع1 خود1محسوب1می1شوند.1موفقيت1
ميشود1بلکه1منافع1اجتماعی1و1فرهنگی1هم1ایجاد1می1کند.1زنان1به1دالیل1متعددی1نظير1بيکاری1
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و1کاهش1دستمزدها1و1نارضایتی1از1شغل1قبلی1وارد1کارآفرینی1می1شوند.1با1توجه1به1آمارهای1
رسمی1اخير،1سهم1اشتغال1زنان1فقط101درصد1است1و1نرخ1بيکاری1در1ميان1زنان1خصوصًا1نيروی1
به1مقوله1 براي1توجه1 قابل1توجهی1داشته1است.سه1دليل1مهم1کشورها1 افزایش1 تحصيل1کرده1
کارآفریني،1توليد1ثروت،1توسعه1فناوري1و1اشتغال1مولد1است.1در1اواخر1دهه119701در1بسياري1از1
کشورهاي1پيشرفته1به1علت1تغيير1در1ارزش1ها1و1گرایش1هاي1جامعه1و1تغييرات1جمعيت1شناختي،1
موجي1از1کسب1و1کارهاي1کوچک1و1افراد1خوداشتغال1به1وجود1آمد.1هم1چنين1مطالعات1در1ایران1
نشان1مي1دهد1که1در1فاصله1سال1هاي1751ـ113551هجري1شمسي1بيشترین1ميزان1اشتغال1
جدید1در1اقتصاد1ایران1به1شکل1کارکنان1مستقل1)خویش1فرما(1بوده1است.1متأسفانه1به1دليل1عدم1
حمایت1از1این1کارآفرینان1و1سوق1دادن1آنها1در1مسير1رشد1و1توسعه،1بزرگترین1چالش1اقتصاد1

ایران1در1دهه113801به1بعد1بحران1بيکاري1است.1)فصلنامه1رشد،1392(

موانع اشتغال و کارآفريني زنان در ايران
از1اوایل1قرن1حاضر1جهان1با1یک1پدیده1اجتماعي1اقتصادي11به1نام1مشارکت1اقتصادي1زنان1در1
مشاغل1خارج1از1خانه1روبه1رو1شده1است.1وضعيت1اشتغال1زنان1در1ایران1مشابه1با1کشورهاي1در1
حال1توسعه،1در1وضعيت1مطلوبي1نيست،1همواره1زنان1فرصت1هاي1شغلي1کمتري1دارند1و1غالبًا1
در1بخش1غير1رسمي1با1اندک1دستمزد1مشغول1بکارند.1در1واقع1مي1توان1گفت،1طبق1آمار1،13931
تنها11/81%1زنان1ده1ساله1و1بيشتر1کشور1از1نظر1اقتصادي1فعالند1که1بيشترین1فعاليت1را1در1بخش1

خدمات1)55/6%(1و1حدود26/11%1در1بخش1صنعت1در1گروه1صنعت1)ساخت(،1اشتغال1دارند.1
حدود711%1شاغالن1بخش1خدمات1در1گروه1هاي1آموزشي،1بهداشت1و1مددکاري1مشارکت1دارند.1
بيشترین1شاغالن1زن1در1گروه1حقوق1بگيران1قرار1دارند1)60%(1و1تنها0/91%1شاغالن1کارفرما1
هستند.1زنان1شاغل1بيشتر1در1نقاط1شهري1سکونت1دارند1و1در1گروه1سني291ـ125سال1هستند1
و1پس1از1آن1گروه1عمده1اي1مشغول1ازدواج1و1پرورش1فرزند1و1بطور1کل1امور1خانواده1مي1شوند.1
با1توجه1به1اینکه1نرخ1فعاليت1ایران1نسبت1به1کشورهاي1دیگر1بسيار1پایين1است1)43/6%(.1این1
امر1در1مورد1زنان1)15%(1و1در1مورد1فعاليت1مردان1)71%(1است.1نرخ1بيکاري1جمعيت1نيز1روز1به1
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روز1فزوني1مي1گيرد1بطوري1که1حدود391%1جمعيت1زنان1فعال1کشوربيکارند.1نرخ1بيکاري1زنان1
تحصيل1کرده1خصوصًا1در1سال1هاي1اخير1رو1به1افزایش1است.1لذا1تالش1جهت1بهبود1وضعيت1
فعلي1و1رهایي1از1مشکالت1و1موانع1مسئوليتي1جمعي1است.1متاسفانه1تحقيقات1و1پژوهش1هاي1
داخلي1در1زمينه1کارآفریني1زنان،1به1دليل1نوپایي1مبحث1بسيار1محدود1است1و1از1آنجا1که1حتي1
اشتغال1زنان1در1ایران1همواره1با1مسائلي1مواجه1بوده،1طبيعتًا1کارآفریني1زنان1با1مسائل1فزاینده1
اي1روبه1رو1است.1فرایند1کارآفریني1زنان1را1مي1توان1ازابعاد1متنوعي1بررسي1کرد1وآن1را1متأثر1از1

مجموعه1عوامل1فردي،1محيطي1و1سازماني1دانست.)سایت1مرکز1توسعه1کارآفریني(

الف- عوامل فردي:
بيشتر1انگيزه1ها،1ویژگي1هاي1شخصيتي1و1ویژگي1هاي1جمعيت1شناختي1مدنظر1است1مي1توان1
گفت1ميان1توانایي1هاي1شخصيتي1از1قبيل1اعتماد1بنفس1و1پنداشت1از1خود،1بر1اشتغال1زنان1رابطه1
اشتغال1 بر1 مستقيم1 تأثير1 باال1 بنفس1 اعتماد1 و1 از1خود1 پنداشت1 که1 بطوري1 دارد،1 وجود1 متقابل1
زنان1و1موقعيت1شغلي1آنان1دارد.1بنابر1اطالعات1جمعيت1شناختي،1هر1چه1نرخ1باروري1به1دليل1
جواني1جمعيت1افزایش1مي1یابد،1با1نزول1اشتغال1زنان1مواجه1هستيم؛1همچنين1ميان1تعداد1فرزند1
و1اشتغال1رابطه1معکوس1وجود1دارد،1بطوري1که1تنها23/81%1از1زنان1داراي1سه1فرزند1یا1بيشتر1
در1مقابل57/71%1زنان1با111یا121فرزند1به1فعاليت1شغلي1مي1پردازند.1وضعيت1تأهل1نيز1بي1تأثير1
در1موضوع1نيست،1بطوري1که1زنان1مجرد1از1آزادي1عمل1بيشتري1براي1اشتغال1و1فعاليت1هاي1
اقتصادي،1اجتماعي1نسبت1به1متأهلين1برخوردارند.1تحصيالت1نيز1عامل1قابل1توجهي1است،1طبق1
آمارهاي1رسمي1)93(81/11%1زنان1کشور1باسواد1هستند1و1درصد1قابل1مالحظه1اي1از1جمعيت1
دانشجویي1را1زنان1تشکيل1مي1دهند.1باوجود1این،1به1صراحت1مي1توان1گفت1که1عوامل1محيطي1
نقش1بسيار1مهمي1را1نسبت1به1عوامل1فردي1عهده1دار1است،1چرا1که1ویژگي1هاي1شخصيتي1و1
توانمندي1هاي1رواني1بسيار1متأثراز1عوامل1محيطي1است.1وضعيت1اجتماعي،1فرهنگي،1حقوقي،1
دیني،1سياسي1و1اقتصادي1جامعه1مطمئنًا1نقش1بسزایي1را1در1تقویت1یا1تضعيف1فعاليت1ها1در1امور1

متفاوت1دارد.
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ب- عوامل سازمانی 
از1دیگر1عوامل1مهم1در1کارآفرینی1زنان1عوامل1سازمانی1است1که1از1آن1ميان1می1توان1از1مهارت1های1
به1ویژه1 یاد1کرد.1مهارت1های1شغلی1 تأمين1منابع1 مدیریتی،1گزینش1شيوه1مناسب1مدیریت1و1
توانایی1در1دادن1ایده1و1سر1و1کار1داشتن1با1دیگران،1پيوندی1نزدیک1با1توانایی1های1مدیریتی1دارد.1
روش1های1مدیریتی1که1از1سوی1کارآفرینان1زن1ترجيح1داده1می1شود،1به1انگيزه1های1آنان1برای1
مالکيت1یک1شغل1مربوط1می1شود.1نتایج1یک1بررسی1چند1سویه1درباره1دارندگان1مشاغل1نشان1
می1دهد1که1زنان1کارآفرین1در1زمينه1رابطه1خود1با1کارکنانشان1نگرانند1و1به1فرهنگ1همکاری1
که1تضادهای1ارتباطی1و1شخصيتی1را1در1محيط1کار1کاهش1دهد،1گرایش1دارند.1این1ترجيحات1
با1انگيزه1هایی1که1آنان1در1آغاز1کار1داشته1اند1همخوانی1دارد.1برای1آغاز1کاری1تازه،1کارآفرینان1
مردمان،1 همچون:1 منابعی1 بياميزند1 خود1 های1شخصيتی1 ویژگی1 با1 را1 منابعی1 که1 آنند1 نيازمند1
دارایی،1سرمایه،1طرح1تجاری.1بسياری1از1کارآفرینان1برای1راه1اندازی1کار1تازه1از1همه1یا1برخی1از1
این1منابع1بهره1می1جویند.1در1واقع1داشتن1این1منابع1یکی1از1عوامل1مهم1برای1راه1انداختن1یک1
کار1تازه1است.1بيشتر1کارآفرینان،1کنترل1درونی1را1ترجيح1می1دهند1و1می1خواهند1همواره1بر1کار1
خود1نظارت1داشته1باشند1و1زنان1به1ویژه1نمی1خواهند1برای1آغاز1کار1خود1وام1بگيرند1و1بيشتر1از1

پس1اندازهای1شخصی،1کارتهای1اعتباری،1وامهای1ویژه1بهره1می1گيرند.1

ج- عوامل اجتماعي:
هنجارهاي1رایج1در1زمينه1تقسيم1کار،1وجود1نوعي1مرزبندي1طبيعي1ميان1کار1زنان1)خانه11داري(1و1
مردان1)امور1بيرون1منزل(،1مسئله1تعدد1نقش1زنان1بطوري1که1انتظار1انجام1مسئوليت1هاي1متفاوت1
زنان1در1قالب1همسر،1مادر،1خانه1دار،1شاغل... .1آنها1را1دچار1تنش1و1نوعي1تضاد1نقش1و1فشارهاي1ناشي1
از1آن1مي1کند.1ناامني1هاي1اجتماعي1که1امکان1حضور1فعال1زنان1در1جامعه،1که1الزمه1اش1سفرهاي1بين1
شهري,1اقامت1در1هتل1ها1و1اماکن1سالم1است1را1با1مشکل1مواجه1کرده1است.1با1مرور1شرایط1اجتماعي1
حاکم1بر1سه1دهه1اخير.1متوجه1مي1شویم1که1ایدئولوژي1حاکم1در1سال1هاي1اوليه1پس1از1انقالب1بيشترین1
لطمه1را1بر1مشارکت1زنان1وارد1کرده1است1که1تعطيلي1مهدکودک1هاي1دولتي1و1مراکز1تنظيم1خانواده،1
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بازنشستگي1زودرس1زنان،1تعریف1شغل1هاي1مشابه1نقش1مادري1براي1زنان،1از1آن1جمله1است.

ح- عوامل فرهنگی:
فرهنگ1اقتدارگرا1و1مردساالر1همواره1رواج1دهنده1باورهاي1سنتي1و1کليشه1هاي1جنسيتي1بوده1و1
از1ابتدای1تربيت1و1اجتماعي1شدن1دختران،1در1نظر1گرفتن1خویش1به1عنوان1جنس1دوم1و1تضعيف1
اعتماد1بنفس1و1تعميق1حس1حقارت1و1خود1کم1بيني1توانایي1هاي1خویش1را1در1پي1داشته1است.1
همچنين1کمبود1آگاهي1زنان1در1ابعاد1حقوق1فردي،1خانوادگي1و1اجتماعي،1حرفه1اي1و1عدم1شرکت1
در1تشکل1هاي1صنعتي1حرفه1اي1و1فعاليت1هاي1اجتماعي،1فرهنگي،1سياسي،1به1استمرار1ساخت1
نابرابر1کمک1مي1رساند.1بدليل1نگاه1جنسيتي،1فرصت1هاي1اجتماعي1و1شغلي1کمتر1بطور1برابر1با1
توجه1به1شایستگي1ها1به1افراد،1فارغ1از1جنسيتشان1اعطا1گشته1است،1همواره1شاهد1تبعيض1هاي1

جنسيتي1در1اشتغال1هستيم.

خ- عوامل اقتصادی:
در1حاليکه1زنان1در1آسيا1بطور1متوسط131-112ساعت1بيش1از1مردان1کار1مي1کنند،1بدليل1بدون1
مزد1بودن1کار1خانگي1همچنان1در1سطح1نازل1درآمدي1قرار1مي1گيرند.1ارتقاء1مقام1ها1تنها1بر1اساس1
تنها1 از1کل1مردان1شاغل1 شایستگي1ها1صورت1نمي1پذیرد.1بطوري1که1بين1سال1هاي155-651
6%1تحصيالت1عاليه1داشته1اند.1در1حالي1که181%1زنان1شاغل،1تحصيالت1عاليه1داشته1اند1و1جاي1
شگفتي1است1که1از1کل1زنان1تحصيلکرده1عالي1تنها51%1به1سمت1هاي1باالي1اداري1و1مدیریتي1
اند.1)آمار13811(1تبعيض1هاي1جنسيتي1در1نوع1آموزش1شامل:1مواد1درسي،1نقش1زنان1 رسيده1
در1کتاب1هاي1درسي،1رسانه1ها1که1بيشتر1تقویت1کننده1دید1سنتي1نسبت1به1زن1است،1همچنين1
براي1 انحصار1برخي1رشته1ها1 مانند1 زنان1 براي1 آموزش1عالي1 آموزش1در1نظام1 محدودیت1هاي1
مردان،1محدودیت1اعزام1به1خارج1کشور1براي1ادامه1تحصيل1و1کمبود1امکانات1)خوابگاه(1براي1
دختران،1همگي1از1موانع1مشارکت1زنان1است.1باورهاي1فقهي1دیني1نيز1بي1تأثير1در1این1مسئله1
نيست.1احکام1موجود1در1زمنيه1ارث،1نفقه،1اجازه1خروج1از1کشور1در1بعد1اقتصادي1و1احکامي1چون1
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شهادت،1دیه،1قضاوت،1طالق،1حق1حضانت1در1بعد1خانوادگي1اجتماعي1بي1شک1تأثير1منفي1در1
پيشرفت1و1شکوفایي1همه1جانبه1زنان1دارد1که1مي1توان1با1استنباط1هاي1متناسب1شرایط1زماني1و1

مکاني1موانع1را1برطرف1کرد.

ر- عوامل حقوقي و قوانین:
قوانين1ناظر1بر1خانواده1از1جمله1مواد111061)نفقه1زن(،111991)نفقه1اوالد(،111171)منع1کار1زن1
در1صورت1عدم1رضایت1شوهر(.1از1آنجا1که1طبق1قانون،1ریاست1خانواده1با1شوهر1است1و1خروج1از1
کشور1زن1منوط1به1اجازه1کتبي1شوهر1است.1مشکالتي1در1مسير1کار1زنان1ایجاد1مي1شود.1قوانين1
ناظر1بر1اشتغال،1از1جمله1قانون1اشتغال1نيمه1وقت1زنان،1مقررات1در1زمينه1مرخصي1زایمان1و1ماده1
است.1هيچکدام1 زنان1 اشتغال1 کننده1حيطه1 انقالب1که1محدود1 عالي1 15مصوبه113711شوراي1
کمکي1به1افزایش1مشارکت1اقتصادي1اجتماعي1زنان1نکرده1است.1البته1زمينه1هاي1مساعد1قانوني1
را1نيز1نباید1از1نظر1دور1داشت.1اصول1411،281،211،31برخورداري1زنان1از1حقوق1اجتماعي1مساوي1
ماده111181مصوب113131زن1مستقاًل1مي1تواند1در1 را1متذکر1شده1و1همچنين1طبق1 با1مردان1
دارایي1خود1هر1تصرفي1را1داشته1باشد.1تصویب1قانون1در1مورد1کنترل1جمعيت1نيز1مطمئنًا1بي1تأثير1
در1مشارکت1بيشتر1زنان1نيست.1پر1واضح1است1پيش1شرط1راه1اندازي1فعاليت1هاي1کارآفرینانه1
توسط1زنان،1شناسایي1دقيق1عوامل1موثر1بر1فرایند1اشتغال1و1کارافریني1است1و1مطالعات1راهبردي1

دراین1زمينه1ضروري1به1نظر1مي1رسد.

بحث و نتیجه گیری 
برچسب1های1جنسيتی1که1بر1نوعی1نابرابری1ميان1مرد1و1زن1داللت1دارد1از1خالل1تعاليم1خانواده،1
نظام1تعليم1و1تربيت،1باورهای1کليشه1ای،1انتظارات1نقشی1و1مناسبات1حاکم1بر1کار1به1زنان1منتقل1
می1شود.1به1این1ترتيب1هویت1آنها1یعنی1اینکه1آنها1در1مقام1زن1چه1ادراکی1از1خود1داشته1باشند،1
خود1را1چگونه1ارزیابی1کنند،1خود1را1قادر1و1خواهان1انجام1دادن1چه1اعمال1و1رفتاری1بدانند،1شکل1
می1گيرد.1انگيزه1ها،1عالیق1و1نيروهای1درونی1و1در1نهایت1ساختار1روانی1و1شخصيتی1زنان1به1این1
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ترتيب1ساخته1و1پرداخته1می1شود.1بسياری1از1قابليت1ها1و1توانمندی1هایی1که1الزمه1امر1کارآفرینی1
است1-1مانند1عزم1راسخ1برای1تغيير1و1نوآوری،1قدرت1رهبری،1تحمل1خطر،1ميل1به1پيشرفت1
-1تحت1تاثير1نابرابری1جنسيتی1کمتر1در1زنان1قوام1پيدا1می1کند.1همين1امر1از1احتمال1کارآفرین1

شدن1زنان1می1کاهد.1
نکته1ای1که1باید1خاطر1نشان1نمود1این1است1که1بعضی1از1حقوق1دانان1معتقدند1موارد1تمایز1زنان1
و1مردان1در1نظام1رسمی1حقوقی1ایران1بسيار1اندک1است.1برای1مثال1امور1تجاری،1افتتاح1حساب1
بانکی،1مبادرت1به1عقد1قراردادهای1بازرگانی،1تأسيس1شرکت،1عضویت1در1مجامع1یا1هيئت1های1
مدیره،1انتخاب1شدن1به1سمت1مدیر1عامل،1هيئت1رئيسه1از1جمله1مواردی1است1که1قانون1تصدی1
آنها1را1برای1زن1ومرد1به1یک1اندازه1به1رسميت1شناخته1است.1در1واقع1موانع1گسترش1فعاليت1
زیرین1جامعه1 اجتماعی1است1که1در1الیه1های1 پدیده1ای1فرهنگی-1 بيشتر1 زنان1 اقتصادی1 های1

نهادی1شده1است.1
دوگانگی1 و1 ایران1 جامعه1 برون1زای1 توسعه1 فرآیند1 از1 تاحدی1 است1 ممکن1 موجود1 آشفتگی1
ساختاری1حاصل1از1ان1سرچشمه1گرفته1باشد.1زیرا1پيشرفت1غرب1یک1پيشرفت1درونی1بوده1نه1
آنکه1اجزای1پيشرفت1را1از1بيرون1مانند1یک1عضو1غریبه1به1بدن1پيوند1زده1باشند.1به1عالوه،1این1

پيشرفت1در1طول1ساليان1دراز1به1طور1تدریجی1انجام1گرفته1است.
اشتغال1زنان1در1غرب1ناشی1از1تحوالت1انقالب1صنعتی1و1همگام1با1تغيير1در1مناسبات1فرهنگی1
و1اجتماعی1بوده1که1طی1سال1ها1بعد1از1رنسانس1به1وجود1آمد.1در1ایران1محصوالت1دنيای1مدرن1
که1یکباره1از1بيرون1وارد1شده1اند1اغلب1با1زمينه1های1عميق1تر1فرهنگی،1یعنی1فرآیندی1که1براساس1

آن1تغييرات1فرهنگی1با1تغييرات1اقتصادی1همساز1نيستند،1نام1برده1می1شود.1
تحت1تاثير1فرآیند1نوگرایی،1این1امکان1فراهم1آمد1که1زنان1ایرانی1مانند1مردان1به1تحصيالت1
زنان1 که1 است1 مطلوب1 اساس1 این1 بر1 بپردازند.1 اقتصادی1 در1عرصه1های1 اشتغال1 و1 دانشگاهی1
از1 پاره1ای1 اما1 بردارند.1 گام1 جامعه1 اقتصاد1 رونق1 جهت1 در1 موفق1 کارآفرینانی1 نقش1 در1 شاغل1
نگرش1های1جنسی1نابرابرانه1که1هنوز1در1بستر1فرهنگی1جامعه1فعال1است1مانع1بروز1قابليت1های1

کارآفرینانه1زنان1می1شود.1
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عملکرد1 می1کنند،1 تامين1 را1 جامعه1 کار1 نيروی1 از1 مالحظه1ای1 قابل1 بخش1 زنان1 که1 آنجا1 از1
کارآفرینانه1آنان1درجهت1رشد1توليد1یا1فروش،1افزایش1سرمایه،1رفاه1کارمندان،1قدرت1رقابت1و1
صادرات1به1توسعه1اقتصادی1جامعه1کمک1می1کند.1عالوه1بر1این،1جامعه1ای1که1خواهان1توسعه1
همه1جانبه1است1باید1امکان1رشد1و1شکوفایی1استعدادها1را1برای1همه1اعضای1خود1از1جمله1زنان1

شاغل1فراهم1سازد.1
با1وجود1آنکه1اقدامات1فرهنگی1جهت1پاالیش1نابرابری1و1تبعيض1جنسی1ضروری1است،1اما1زنان1
نيز1نباید1منفعالنه1در1انتظار1تغييرات1باشند1بلکه1باید1در1جهت1دگرگونی1شرایط1موجود1بکوشند.1
فرآیند1کارآفرینی1با1شکل1گيری1یک1اندیشه1آغاز1می1شود،1با1انتخاب1راه1کارهای1مناسب،1تامين1

منابع،1غلبه1بر1موانع1به1اجرا1در1می1آید.1
برای1آنکه1زنان1بتوانند1این1فرآیند1را1با1موفقيت1پشت1سر1بگذارند،1نيازمند1تقویت1مهارت1های1
1و1 تفاوت1های1طبيعی1ميان1زن11 ارتباطی1و1تخصصی1خود1هستند.1پذیرش1واقع1بينانه1 ادارکی،1
مرد،1پرهيز1از1مقایسه1های1بی1مورد1که1موجب1کاهش1عزت1نفس1می1شود،1اعتماد1به1استعدادها1و1
توانایی1های1خود،1هدفمندی1و1انتخاب1برنامه1های1منطقی،1رشد1تفکر1عقالنی،1تلفيق1ميان1عقل1
و1احساس،1حساسيت1نسبت1به1تحوالت1زمان1و1همچنين1مشارکت1در1فعاليت1های1اجتماعی1
به1خصوص1سازمان1های1صنفی1غيردولتی1در1مجموع1مهارت1های1کارآفرینی1زنان1را1افزایش1
بلکه1موجب1 تغيير1می1دهد1 را1 آنان1 تنها1ساختار1روانی1و1شخصيتی1 نه1 این1جهت1یابی1 می1دهد.1
می1شود1نگرش1دیگران1هم1نسبت1به1زنان1دگرگون1شود.1)روزنامه1دنيای1اقتصاد،1شماره34001(
طبق1بررسی1های1سازمان1بين1المللی1کار،1در1همه1نقاط1جهان1جز1آمریکای1شمالی1و1استراليا،1
زنان1نسبت1به1مردان1در1طی1هفته1ساعات1بيشتری1را1به1کار1مشغولند.1در1آفریقا1ساعات1کار1زنان1
167ساعت1در1هفته1در1مقابل1531ساعت1برای1مردان1است.1این1نسبت1در1آسيا1برای1زنان1621
ساعت1و1برای1مردان1481ساعت،1و1در1ژاپن1برای1زنان1561ساعت1و1برای1مردان1541ساعت1و1در1
آمریکای1التين1برای1زنان1601ساعت1و1برای1مردان1541ساعت1می1باشد.1به1نظر1می1رسد1زنان1ضمن1
داشتن1مشارکت1عظيم1در1جهت1فعاليت1های1مختلف،1دارای1شرایط1و1امکانات1مناسب1نيستند1
و1چنان1چه1این1امکانات1برای1آنها1فراهم1گردد،1استعدادهای1بالقوه1آنان1به1منصه1ظهور1رسيده1
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و1جوامع1از1رشد1و1توسعه1بيشتری1برخوردار1می1شوند.1در1این1تحقيق.1نقش1عوامل1اقتصادی،1
جمعيتی،1فرهنگی1و1ایدئولوژیکی1که1در1افزایش1یا1کاهش1نقش1اجتماعی1زنان1تأثير1دارد.1سن،1
وضيعت1تأهل،1درجه1تحصيالت1و1امکانات1شغلی1از1جمله1علل1و1عواملي1است1که1به1شدت1در1
کاهش1یا1افزایش1اشتغال1زنان1دخالت1دارند.1یکی1از1ویژگی1های1امروز1جامعه1ایرانی،1تغييرات1
اساسی1سياسی،1اقتصادی1و1اجتماعی1است1که1بر1نقش1زنان1نيز1تأثير1گذاشته1است.1زنان1به1دليل1
توانایی1ها1و1استعدادهایی1که1دارند1در1چند1دهه1اخير1توانسته1اند1در1عرصه1اقتصادی،1اجتماعی1
فزاینده1 رشد1 اثر1 در1 نماید.1 گيری1 بهره1 آنان1 های1 توانایی1 از1 توانسته1 نيز1 جامعه1 و1 شوند1 ظاهر1
مشارکت1زنان1در1اجتماع،1جامعه1ایران1به1خصوصيات1و1ویژگی1های1جدیدی1دست1یافته1و1شاهد1
شرایط1جدیدی1در1حوزه1اشتغال1برای1زنان1است.1ویژگی1های1مخصوص1جامعه1ایرانی1که1به1
خصوص1نقش1اجتماعی1زنان1را1نسبت1به1گذشته1برجسته1کرده1و1در1ضمن1نشانگر1حرکت1رو1به1
جلوی1آنان1می1باشد.1از1آنجا1که1توسعه1کارآفرینی1زنان1در1ایران،1عالوه1بر1حل1معضل1بيکاری،1
داشت،1 خواهد1 کشور1 اقتصادی1 و1 اجتماعی1 فرهنگی،1 توسعه1 در1 غيرمستقيم1 و1 مستقيم1 اثرات1
لزوم1تغيير1و1تحول1در1ساختارهای1موجود1فرهنگی-1اجتماعی1کشور1در1جهت1تشویق1زنان1به1

کارآفرینی،1بيش1از1هر1زمان1دیگر1احساس1می1شود.1

پیشنهادها و راهکارها:
بر1اساس1نتایج1بدست1آمده1و1به1منظور1اشاعه1و1تقویت1فرهنگ1کارآفرینی،1ایجاد1بستر1مناسب1
آنان1 از1استعدادها1و1توانایی1های1 ایرانی1و1بهره1گيری1 برای1بروز1خالقيت1ها1و1نوآوری1زنان1

راهکارها1و1تدابير1الزم1پيشنهاد1و1ارائه1می1گردد:
-1فرهنگ1سازی1در1تغيير1نگرش1جامعه1نسبت1به1توانمندی1زنان1در1فعاليت1های1اقتصادی.

-1شناخت1و1تقویت1انگيزه1ها1و1و1یژگی1های1کارآفرینانه1در1زنان1ایرانی،1رشد1و1توسعه1سرمایه1
انسانی1آنان.

-1حمایت1از1شبکه1سازی1و1فراهم1ساختن1امکانات1و1زمينه1الزم1در1برخورداری1زنان1کارآفرین1
از1مشاوران1متخصص،1مشاوره1مؤسسات1و1انجمن1های1تخصصی،1تجاری،1صنفی.
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-1حفظ1بنيان1خانواده1با1تقویت1و1تحکيم1پيوند1اعضاء1خانواده1و1تدوین1برنامه1های1حمایتی1
برای1زنان1کارآفرین1در1انجام1وظایف1منزل1و1نگهداری1فرزندان1همراه1با1توسعه1کسب1و1کار.

به1منظور1تحقيق1و1تفحص1درباره1دستورات1و1نگرش1 زنان،1 -1کسب1دانش1مذهبی1توسط1
مذهب1به1کسب1و1کارهای1زنان1مسلمان.

-1تجدید1نظر1و1اصالح1برخوردهای1منفی1برخی1سازمان1ها1با1زنان1کارآفرین1و1مبارزه1با1ناامنی1
های1اجتماعی1به1منظور1حضور1زنان1در1صحنه1های1مختلف1اقتصادی.

-1تدوین1سياست1و1برنامه1های1آموزشی1با1نيازهای1حرفه1ای1زنان1توسط1سيستم1آموزشی1
کشور.

-1تهيه1فيلم1و1کتاب1از1زندگينامه1زنان1کارآفرین،1برگزاری1سمينارها1و1برپایی1جشنواره1زنان1
کارآفرین1در1سطح1ملی1و1اهدای1جوایز1به1کارآفرینان1برتر1به1منظور1تشویق1و1ترغيب1زنان1به1

کسب1و1کار.
-1تدوین1خط1مشی1ها،1استراتژی1ها1و1قوانين1مناسب1توسط1دولت1در1جهت1ترویج1و1توسعه1

کسب1و1کارهای1مستقل1و1خوداشتغالی1زنان1و1رفع1موانع1آنان.
و1 وثيقه1 از1طریق1حذف1 کارآفرین1 زنان1 مالی1 منابع1 تأمين1 برای1 مناسب1 تسهيالت1 ایجاد1 1-
ضمانت1های1غير1منطقی1و1غير1اصولی،1اصالح1قوانين1مالياتی1کشور1از1طریق1اعمال1معافيت1های1

مالياتی.
-1ایجاد1تسهيالت1و1امکاناتی1در1بکارگيری1خدمات1اینترنتی1و1تجارت1الکترونيک.

-1کمک1به1حل1مشکل1تضاد1نقشها1با1آموزش1افراد1خانواده1در1تغيير1توقعات1و1کارایی1خود.
-1توزیع1مناسب1مسئوليتها1ميان1اعضای1خانواده،1انجام1هماهنگی1های1الزم1در1کارهای1خانه1

و1نگهداری1از1فرزندان.
-11فرهنگسازی1در1تغيير1نگرش1جامعه1نسبت1به1توانمندی1زنان1در1فعاليتهای1اقتصادی.

-1تدوین1سياست1ها1و1برنامه1های1آموزشی1با1نيازهای1حرفه1ای1زنان1توسط1سيستم1آموزشی1
کشور.

-1حفظ1بنيان1خانواده1با1تقویت1و1تحکيم1پيوند1اعضاي1خانواده1و1تدوین1برنامه1های1حمایتی1
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برای1زنان1کارآفرین1در1انجام1وظایف1منزل1و1نگهداری1فرزندان1همراه1با1توسعه1کسب1و1کار.1
-1به1منظور1آشنایی1زنان1با1فعاليت1های1کارآفرینی1پيشنهاد1می1گردد1با1برگزاری1دوره1های1
کاربردی1مبانی1کارآفرینی1و1بازاریابی1و1...1از1طرف1ادارات1و1سازمان1فنی1و1حرفه1ای1و1تشویق1

زنان1به1شرکت1در1این1دوره1ها،1زمينه1حضور1زنان1در1فعاليت1های1کارآفرینی1فراهم1گردد.1
-1تشکيل1واحد1حمایت1از1بنگاه1های1اقتصادی1زنان1در1استانداری1ها1و1ارائه1مشاوره1و1حمایت1های1

خاص1به1زنان1کارآفرین.

مراجع:
11 سالنامه1آماری1ایران،1)1392(،»طرح1سرشماری1عمومی1نفوی1و1مسکن13901«،1.
21 دانشگاه1. کارآفریني«،1 در1 اطالعات1 فناوري1 »مشارکت1 1،)1383( سيدعليرضا،1 حجازي،1

صنعتي1مالک1اشتر،111اردیبهشت13881
31 شاطري،1پرستو،1)1388(،1»اندیشکده1روابط1بين1الملل«،.
41 قاسمي،1سيده1فاطمه1و1سيده1عاطفه،1)1392(،1»بررسي1عوامل1مؤثر1در1توسعه1کارآفریني1.

زنان«،1فصلنامه1تخصصي1پارک1ها1و1مراکز1رشد1سال1نهم،1شماره351.
51 سایت1مرکز1توسعه1کارآفرینی1ایران،کارآفریني1زنان،1393..

http://www.karafariny.com 
61 سایت1مرکز1آمار1ایران،1393..
71 »زنان،1اشتغال1آفرینی1و1کارآفرینی«،1بهمن1ماه1،1393روزنامه1دنيای1اقتصاد،1شماره34001..





اقامتگاه هاي بوم گردي، کلید رونق اقتصاد گردشگري استان

امین خادم1

امروزه1گردشگری1به1یک1صنعت1پردرآمد1براي1اقتصاد1بسياري1از1کشورهاي1دنيا1تبدیل1شده1
است.1در1این1بين1حتي1برخي1کشورها1که1فاقد1جاذبه1هاي1گردشگري1بوده1اند،1با1بسترسازي1و1
تقویت1زیرساخت1ها،1تسهيل1ورود1و1اقامت1گردشگران1و1یا1حتي1با1ایجاد1جاذبه1)احداث1مراکز1
تفریحي-1ورزشي،1ایجاد1مراکز1توریسم1درماني1و1...(1توانسته1اند1سهم1قابل1توجهي1از1درآمد1و1
ارزش1افزوده1گردشگري1را1به1خود1اختصاص1دهند.1در1کشور1ما1با1دارا1بودن1جاذبه1هاي1فراوان1
و1متنوع1در1بخش1گردشگري؛1در1صورتي1که1زیرساخت1هاي1این1بخش1تقویت1شود1به1شکلي1
بازاریابي1 و1 تبليغات1 انجام1 با1 گيرد،1 صورت1 مناسبي1 نحو1 به1 گردشگران1 اقامت1 و1 ورود1 که1
مناسب1مي1توان1سهم1بخش1گردشگري1را1در1توليد1داخلي1افزایش1داد1و1از1ميزان1وابستگي1به1

درآمدهاي1نفتي1کاست.
استان1خراسان1جنوبي1نيز1بعنوان1یک1استان1محروم1اما1داراي1ظرفيت1ها1و1توانمندي1هاي1
فراوان1به1خصوص1در1بخش1گردشگري1بوده1که1در1صورت1توجه1به1آن1و1معرفي1جاذبه1هاي1
آن1مي1توان1به1بهترین1نحو1از1این1صنعت1در1توسعه1استان1بهره1برد.1شاید1بتوان1گفت1که1کمبود1
زیرساخت1هاي1مورد1نياز1به1خصوص1در1زمينه1اقامت1گردشگران1و1فقدان1سرمایه1گذاري1پایدار1
در1حوزه1گردشگري1از1مهم1ترین1دالیلي1است1که1موجب1شده1این1صنعت1در1استان1به1جایگاه1

واقعي1خود1آنچنان1که1باید1دست1پيدا1نکند.
براي1 قابل1دسترس1 اقامتي1 مراکز1 و1 تعداد1هتل1ها1 توسعه1گردشگري،1 از1شاخص1هاي1 یکي1
گردشگران1است1که1متاسفانه1استان1در1این1زمينه1از1جایگاه1چندان1مناسبي1برخوردار1نمي1باشد.1
نظر1به1اینکه1احداث1هتل1در1شرایط1اقتصادي1فعلي1به1دليل1هزینه1هاي1هنگفت1آن1با1مشکالت1
این1 راه1حل1 توان1 را1مي1 این1حوزه1 از1فعاالن1بخش1خصوصي1در1 زیادي1همراه1است،1حمایت1

1. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور مشهد، ایمیل
amin.khadem63@gmail.com 



اقتصاد خاوران/ شماره 21و22 )پیایی 9و10(/ تابستان و پاییز 13294

مشکل1دانست.
است.1 بوم1گردي1 اقامتگاه1هاي1 یافته،1 رونق1خوبي1 اخير1 در1چند1سال1 از1بخش1هایي1که1 یکي1
اقامتگاه1بوم1گردی1نوعی1از1محل1های1اسکان1برای1مسافران1است1که1بر1خالف1هتل1ها1که1
اقامتگاهی1بومی1و1 ویژگی1یکسانی1دارند،1دارای1ویژگی1خاص1محيطی1خود1بوده1و1به1نوعی1
برای1مسافران1 ای1که1 با1شيوه1 و1 بازسازی1شده1 قدیمی1 در1خانه1های1 محلی1است1که1عمدتا1

مطلوب1و1جذاب1باشد1اداره1می1شوند.
توسط1 تهيه1شده1 بوم1گردي1 اقامتگاه1هاي1 از1 برداري1 بهره1 و1 احداث1 دستورالعمل1 مبناي1 بر1
بوم1 هاي1 اقامتگاه1 گردشگري،1 و1 دستي1 صنایع1 فرهنگي،1 ميراث1 سازمان1 گردشگري1 معاونت1
گردي1اقامتگاه1هایي1هسـتند1که1در1محيط1هاي1طبيعي1با1رعایت1باالترین1سطح1ممکن1ضـوابط1
زیسـت1محيطي1و1به1شکلي1سـازگار1با1معماري1بومي1و1سـيماي1طبيعي1منطقه1احداث1شـده1
و1ضمن1حداکثر1تعامل1با1جامعه1محلي،1زمينه1حضـور1و1اقامت1طبيعت1گردان1را1با1کيفيتي1قابل1

قبول1و1تعریف1شـده1در1محيط1هاي1طبيعي1فراهم1مي1نمایند.11
1اینگونه1اقامتگاه1ها1بدون1صرف1هزینه1اي1براي1دولت1و1رعایت1باالترین1سطح1ممکن1ضوابط1
زیست1محيطی،1به1شکلی1سازگار1با1معماری1بومي11و1سيمای1طبيعی1منطقه1احداث1شده1و1با1
ایجاد1فرصت1های1شغلی1جدید1در1مناطق1بومي11از1یک1طرف1به1رشد1اقتصادی1و1بهبود1معيشتی1
جامعه1بومي1کمک1کرده1و1از1طرف1دیگر1از1رشد1بی1رویه1مهاجرت1به1شهرهای1بزرگ1جلوگيری1

می1کنند.
در1سال1هاي1اخير1واحدهای1بوم1گردی1در1برخی1مناطق1کشور1به1خصوص1در1استان1اصفهان1
تشکيل1شده1و1گردشگران1نيز1استقبال1خوبي1از1بوم1گردي1نموده1اند؛1چراکه1با1رشد1شهرنشيني1
و1توسعه1زندگي1ماشيني،1مردم1به1دنبال1فرار1از1زندگي1ماشيني1و1پناه1بردن1به1طبيعت1در1ایام1
فراغت1خود1هستند.1در1دوسال1گذشته1ضوابط1تشکيل1این1گونه1واحدها1توسط1سازمان1ميراث1
فرهنگی1و1گردشگری1کشور1تدوین1و1از1آن1زمان1ایجاد1واحدهای1بوم1گردی1شدت1گرفته1است.
استان1خراسان1جنوبي1نيز1در1این1زمينه1داراي1پتانسيل1هاي1فراواني1مي1باشد.1روستاهاي1هدف1
بياباني1و1حتي1بسياري1از1روستاهای1استان1که1 و1مناطق1نمونه1گردشگری،1کویرها1و1مناطق1
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دارای1جاذبه1های1تاریخی،1فرهنگی1و1رفاهی1می1باشند،1گزینه1مناسبی1برای1راه1اندازی1اقامتگاه1
بوم1گردی1به1شمار1مي1روند.1می1توان1فعاليت1های1طبيعت1گردی1مکمل1مانند1بيابان1گردی،1
کوه1نوردی1و1گردشگری1نجومی1را1نيز1ترکيب1نموده1و1خدمات1کاملی1را1به1مسافران1اقامتگاه1
بوم1گردی1ارائه1داد.1از1سوی1دیگر1آشنایی1با1فرهنگ1و1آداب1و1رسوم1هر1منطقه11برای1گردشگران1
جذابيت1زیادي1دارد.1در1این1اقامتگاه1ها1که1اغلب1به1صورت1خانوادگی1ارائه1خدمات1می1کنند،1سعی1
بر1این1است1تا1ميهمانان1با1شيوه1سنتی1زندگی1در1آن1محل1خاص1آشنا1شده1و1از1غذاهای1محلی1

آنجا1استفاده1کنند1و1در1محيطی1طبيعی1سفر1خود1را1به1انجام1برسانند.1
اميد1و1سازمان1ميراث1فرهنگی1منعقد1 بين1صندوق1کارآفرینی1 نامه1ای1که1 تفاهم1 اساس1 بر1
توسعه1 را1درجهت1 ابنيه1خود1 و1 شده1است،1مقرر1گردیده1کسانی1که1می1خواهند1ساختمان1ها1
صنعت1بوم1گردی،1تبدیل1به1اقامتگاه1بوم1گردی1نمایند،1پس1از1تایيد1مدارک1آنها1توسط1سازمان1
ميراث1فرهنگی1و1ارائه1معرفی1از1اداره1کل1ميراث1فرهنگی1استان1از1تسهيالت1مقرر1بهره1مند1
گردند.1تسهيالت1صندوق1کارآفرینی1اميد1برای1پروژه1های1مصوب1بخش1خصوصی1جهت1ایجاد1
اقامتگاه1های1بوم1گردی1تا1سقف1یک1ميليارد1ریال1با1کارمزد141درصد1و1بازپرداخت151ساله1می1باشد1

که1فرصتی1مغتنم1برای1استفاده1از1ظرفيت1های1بومی1استان1به1شمار1می1آید.
البته1اخيرا1در1استان1احداث1اقامتگاه1هاي1بوم1گردي1به1خصوص1در1شهرستان1طبس1مورد1
توجه1قرار1گرفته1و1از1روستاهای1پيرحاجات،1حلوان،1اصفهک،1ازميغان1و1کردآباد1چندین1طرح1
استان1 فرهنگی1 ميراث1 اداره1کل1 به1 گردی1 بوم1 های1 اقامتگاه1 راه1اندازی1 متقاضيان1 به1 مربوط1
ارسال1شده1است.1موقعيت1شهرستان1طبس1از1لحاظ1قرار1گرفتن1در1مسير1رفت1و1آمد1استان1های1
جنوبی1به1سمت1مشهد1مقدس،1وجود1بارگاه1منور1حضرت1حسين1بن1موسی1الکاظم1)ع(،1وجود1
گردشگری،1 متنوع1 های1 جاذبه1 گردشگری،1 نمونه1 منطقه1 دو1 و1 گردشگری1 هدف1 روستاهای1
اقامتگاه1های1 راه1اندازی1 متقاضی1 بيشترین1 که1 گردیده1 موجب1 هوایی،1 و1 ریلی1 زیرساخت1های1

بوم1گردی1مربوط1به1این1شهرستان1باشد.
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به1خصوص1در1روستای1اصفهک1از1توابع1دیهوک1در1381کيلومتری1طبس1اقامتگاه1های1بوم1
گردی1برای1اقامت1توریست1داخلی1و1خارجی1در1حال1راه1اندازی1بوده1و1دارای1پيشرفت1خوبی1
می1باشد.1روستای1اصفهک1مثل1بيشتر1روستاهای1طبس1به1سرسبزی1و1سرشاری1معروف1است،1
این1روستا1داراي1آب1و1هوای1منحصر1بفرد1بوده1و1یکی1از1گردشگرپذیرترین1مناطق1طبس1به1
شمار1می1رود.1همچنين1به1لحاظ1قرار1گرفتن1در1حاشيه1جاده1طبس1-1مشهد،1از1موقعيت1مناسبي1
برای1جذب1گردشگر1و1توسعه1و1رونق1گردشگری1برخوردار1است.1یکي1از1جاذبه1هاي1این1روستا،1
و1 زیباترین1 از1 یکی1 بافت1 این1 دارد.1 قرار1 جدید1 بافت1 کنار1 در1 که1 است1 تخریب1شده1ای1 بافت1
سالم1ترین1بافت1های1تاریخی1شهرستان1طبس1بوده1که1اخيرا1در1فهرست1آثار1ملی1کشور1نيز1ثبت1
شده1است.11بافت1قدیمي1در1زلزله1سال113571از1بين1رفت1و1بعد1از1این1زلزله،1مردم1روستا1تغيير1
مکان1داده1و1در1کنار1این1بافت1قدیمی1خانه1هایشان1را1از1نو1بنا1کردند1و1گردشگران1این1فرصت1

را1دارند1که1به1مقایسه1اصفهک1دیروز1و1امروز1بپردازند.
کارشناسان1گردشگری1معتقدند1توسعه1اقامتگاه1هاي1بوم1گردي1که1متناسب1با1محيط1طبيعی1
و1بومی1است،1عالوه1بر1تنوع1بازار1عرضه1برای1گردشگران1و1افزایش1مدت1اقامت1آنان،11در1ایجاد1
اشتغال1گردشگری1در1فضاهای1روستایی1و1کسب1درآمد1برای1روستایيان1از1طریق1ارائه1خدمات1
به1گردشگران،1فروش1صنایع1دستی1محلی1و1غذاهای1سنتی1و1در1نهایت1کاهش1مهاجرت1به1

شهرها1و1حتی1بازگشت1روستائيان1به1روستاها1نقش1بسزایی1دارد.1
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Survey of the Effect of Foreign Investment on Iranian Economic 
Growth Sectors, Analysis sector

Mohsen Eshaghi nasab, Seyed Abdolmajid Jalaee,  
Reza Zeynalzade

Abstract 
The using of foreign investment is the way that countries especially 

developing countries used to reach high economic growth. Because in 
the developing countries there is gap between internal investment and 
national savings that decreased by foreign investment. Thus the aim of 
this research is to investigate the effects of foreign investment on value 
added of industrial, mine, agricultural and services sectors in IRAN’s 
economy by ARDL approaches in 1370-1391 durations. The obtained 
results showed that foreign investment with 0.71, 6.32, 0.34 and 0.73 
coefficients have positively effects on value added of industrial, mine, 
agricultural and services sectors. Also foreign investment has maximum 
effects on mine sector value added and minimum effects on agricultural 
value added in Iran’s economic sectors.
Key Words: Foreign Investment, Value Added, Industrial Sector, 

Mine Sector, Agricultural Sector, Services Sector, ARDL 
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Investigating Islamic tax effects on economical growth 
(khums and Zakat)

Amin Khadem, Mohammad Lashkary

Abstract
Collecting tax is the most important tool for governments to perform 

their duties.  From one hand, tax is a way to supply investment expenses 
and the government working capital (current assets), and on the other 
hand, establishing an appropriate and optimized  tax system is a tool 
for providing each society member with equitable distribution of 
wealth. Islamic taxing defining how governors should collect and spend 
public incomes is an important element of  Islamic economy. Islamic 
researchers believe that it is possible for Islamic countries to base all 
their economic dimensions on Shriat rules and regulations. 
Islamic economical system considers different income sources for the 

government  divided into two parts: tax revenue and non-tax revenues. 
Tax revenue, especially ( khums and Zakat) and their effects on economy 
growth, investment , equitable distribution of wealth are studied in this 
paper.  
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Analyzing Saffron production status and obstacles against 
export development

Hossein Sharafi, Mehdi Fatemi
Abstract
Today, developing non-oil export as an economic plan for revealing 

Iran economy from being a  single-product economy dependent on 
oil has been unanimously accepted by experts. Considering Iran’s 
capabilities in agriculture sector, one way to enhance non-oil export  is 
developing agricultural exports. Studies show that in 2015, agricultural 
product share from    non-oil exports was 14% and Saffron got the 
highest  currency creating from each kilogram in agriculture  Product 
by 1059 $. This currency creating proves that this product has a special 
status among non-oil exports. In this study, besides analyzing saffron 
production and export rate, the reasons behind Iran’s deprivation 
from added value of this product in international markets as the 
biggest producer and exporter. Studies show that establishing saffron 
processing and packaging industry, creating brands,establishing Saffron 
international stock market, solving (eliminating) tariff and non-tariff 
related barriers in the country ,activating export unions are ways that 
are capable of increasing added value, export growth and development 
for this product in target markets.
Key words: Saffron, production, export and value added, export 

development



Evaluating  business environment in south khorasan through fuzzy 
based on  UNIDO integrated model and global bank decuple indices

Mohammad Behroozi, Ayyoob Sheykhi
Abstract
Business environment means effective factors on businesses (economic 

firms) that managers or owners are not capable of making changes or 
improvements. Inappropriate business environment increases executive 
expenses and also it demotivates investors and makes producers to be 
steps behind their international rivals. Investigating business indices and 
continuous evaluation of business environment in provinces such as South 
Khorasan which suffers from structural problems and historic deprivations 
are quite important. Therefore, the UNIDO integrated model and the 
global bank decuple indices which is a new comprehensive model has been 
applied for South Khorasan business environment indices trough fuzzy 
logic. The statistical universe includes all entrepreneurs of economic uints 
with 10 or more employees and  110 economic experts in the province out 
of whom 86 were chosen via Morgan table as statistical samples. 
Following to determining reliability and validity of the researcher-made 

questionnaires, the data were collected and summarized. Then, the obtained 
numbers were converted in to fuzzy digits through triangle fuzzy diagram. 
Fuzzy average of each dimensions of the model has been obtained by fuzzy 
numbers. And finally, the dimension average and business environment 
indices were through maximize value method. Analyzing the results show 
that “ infrastructures” and  “ predicting economical conditions” are located 
in lower than average level, “ political stability” is located in higher than 
average level, “ skills and human capital development”, “Dimensions legal 
regime” and “ openness of financial markets” are located in average level.
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Analyzing and measuring poverty status in urban and rural 
areas in South Khorasan

Jafar Khorashadizade, Amir Kamel

Abstract
Poverty is one of the most controversial issues in the world and 

especially in developing countries. There is an increasing trend in the 
number of people whose daily income is below poverty line. Poverty 
means being disable to supply basic living needs such as food, cloth, 
family expenses. Poverty is  one of the main inhibiting  factors for 
human development and it causes some long and  irreparable damages. 
Therefore, alleviating poverty is an objective in development and it gets 
more importance in country development schedules by emphasizing 
over expanding social equality. So, it is expected that by analyzing 
poverty in different provinces, more resources are allocated to provinces 
with higher priority , regarding their poverty index in order to eradicate 
poverty and its results and more effective policies and strategies are 
offered.
For so doing, poverty in South Khorasan between 2008 to 2013 has 

been regarded. Results show that there is an upward trend in poverty 
among urban and rural areas in the province and in all these years, 
poverty line in urban areas were higher than that in rural ones. 
Key words: poverty, poverty line, South khorasan, poor family 

percentage, poverty gap
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The Study of the Effects of Exchange Rate and Inflation 
Volatility in Manufacturing Industry Sector in Iran

Mobina Afzali grouh, Seyed Abdolmajid Jalaee,
 Valiollah Shahbaz Khani

Abstract
Exchange rate volatility and inflation volatility caused instability 

and uncertainty in economic environment and inducted undesirable 
effects on macroeconomic variables and economic sectors. The aim 
of this research is investigate the effects of exchange rate volatility 
and inflation volatility on industrial value added of IRAN’s economy 
by ARDL approaches in 1360-1391 periods. Exchange rate volatility 
and inflation volatility were estimated by Hodrick-prescott filter. The 
obtained results showed that the positive volatility of exchange rate 
volatility and inflation volatility have negatively and significantly 
effects on industrial value added. The negative exchange rate volatility 
and inflation volatility have negative effects on industrial value added 
but not significantly, too.  
Key Words: Exchange Rate Volatility, Inflation Volatility, Industrial 

Value Added, ARDL 
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Effective factors in women entrepreneurship
Fateme Arabi, Javad Mofidi Rad, Mohammad karimi

Abstract
Entrepreneurship is expanding quickly and women entrepreneurship 

considers special all through the world. Lots of researchers believe 
that entrepreneurship conducted by women play a significant role in 
economic health. However,  women economic activities in the world 
are the results of unemployment, independence, earning money, low 
wages and dissatisfaction. There are lots of factors which can be either 
weakening or accelerating. Analyzing these factors play an important 
role in the development of woman entrepreneurship activities.
Therefore, this study aims at investigating effective factors in the 

development of woman entrepreneurship activities regarding individual, 
environmental, organizational etc facets through investigating library 
resources, different sites and articles. The results show that individual 
factors are the most influential ones in the development of Iranian 
women career. Also the most important reason and objective for women 
in their jobs are earning money, professional satisfaction, stabilizing 
social credit and power and their most important attribute is creativity 
and ambition. The results also demonstrate that woman entrepreneurs 
have a strong relationship with the primary network and Iranian women 
confront serious environmental obstacles.  
Key words: entrepreneurship, employment, women
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