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بررسی تأثیر وام های مسکن بر رابطه بین ساختار سرمایه 

و تمایل به ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران

محمد خدایی وله زاقرد1
سعید خدایی2

بهزاد عباسی موالن3
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چکیده
بین ساختار سرمایه  رابطه  بر  آیا وام های مسکن  این موضوع است که  این پژوهش بررسی  انجام  از  هدف 
و تمایل به ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است یا خیر. برای این 
منظور سه فرضیه تدوین و آزمون شد. جامعه آماری شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران در بازه زمانی بین سال های 1386 الی 1395 و نمونه آماری شامل 15 بانک می باشد. برای تجزیه و 
تحلیل داده ها از رگرسیون داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین ساختار سرمایه 
بانک ها و تمایل به ریسک پذیری آنها ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین وام های مسکن و تمایل به 
ریسک پذیری نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که وام های مسکن بر 

رابطه بین ساختار سرمایه و تمایل به ریسک پذیری اثر منفی و معنی دار دارد.
H81 ،G32 ،G24 :JELطبقه بندی

واژه های کلیدی: تمایل به ریسک پذیری، ساختار سرمایه، وام های مسکن.
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مقدمه
هر سازمان، شرکت و یا موسسه ای به دنبال رسیدن به اهداف خاصی می باشد و بانک ها و موسسات انتفاعی 
نیز از این قاعده مستثنی نیستند و آن ها نیز در پی دست یابی به سودآوری به عنوان هدفی از اهداف وجودی 
خود و همچنین برای تضمین ادامه حیات خود هستند. یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار 
گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است که در این میان نقش و 
جایگاه نهادها و مؤسسات مالی اهمیت می یابد که به نوعی در تجهیز، تأمین و گردآوری سرمایه و منابع مالی از 

یک طرف و از طرف دیگر در تخصیص و توزیع مطلوب آن مؤثرند.
در این راستا، بانک ها نقش بسیار حساس و مهمی را در اقتصاد کشور بر عهده دارند. در واقع بانک ها از جمله 
قدیمی ترین، فعال ترین و گسترده ترین واسطه های مالی هستند که نقش غیرقابل انکاری در جمع آوری و توزیع 
مطلوب منابع مالی بر عهده دارند. نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخالت 
دولت ها در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه ای باعث شده است تا بانک ها در طول 
زمان دچار تحول شده و در چارچوب های مختلفی سامان دهی گردند که از جمله این تقسیم بندی ها می توان به 
بانک های توسعه ای، تجاری و تخصصی اشاره نمود که هرکدام از آن ها بنابر اقتضائات جوامع مختلف به صورت 

دولتی و خصوصی ایجاد و توسعه یافته اند.
صنعت بانکداري با توجه به تعداد و تنوع عملیات بانکی و ماهیت هاي متفاوت آن ها و محدودیت سرمایه بانک 
و میزان آن، حفظ وضعیت منابع و منافع سپرده گذاران و نوع وظیفه بانک ها که آن ها را متمایز از واحدهاي دیگر 
اقتصادي کرده و تعداد گیرندگان تسهیالت اعتباري و تفاوت وضعیت مالی هر یک از آنان و سر و کار داشتن 
گروه زیادي از کارکنان بانک با منابع مالی و ثبت زیاد عملیات مالی و نقل و انتقال زیاد پول داخلی و خارجی 
و انواع خدمات بانکی، از لحاظ ماهیت با سایر موسسات و نهادها  متفاوت است )یزدان پناه و شکیب، 1388(. 
به این ترتیب، با توجه به خصوصیات و ویژگی های بانک ها، آن ها دائمًا در معرض انواع ریسک ها قرار دارند. 
بخشی از آن ناشی از تصمیمات مدیران و بخشی در رابطه با عدم قطعیت در خصوص وقوع یک اتفاق می باشد. 
عملیات بانکداری دارای ریسک ذاتی و غیرقابل اجتناب می باشد و این وظیفه مدیریت بانک ها است که کلیه 
ریسک ها را در سطح قابل قبولی نگاه دارند تا ارزش و سوددهی بانک حفظ گردد )پورزندی و غالمرضا، 1385(.
   بانک ها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان مختلف با انواع بازارهای پولی و مالی در ارتباط می باشند، 
به همین دلیل، پیوسته با ریسک های گوناگونی مواجه می گردند. به طوری که ممکن است ورود و یا خروج از 
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یک بازار، افزایش و یا کاهش یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد )گرینینگ و براتانویچ1، 2003(. لذا 
چنانچه بانک ها در کنترل ریسک بانکی و میزان ریسک پذیری خود موفق عمل نمایند، نه تنها حیات و بقای 

خود را تداوم می بخشند، بلکه می توانند در شرایط بحرانی به محافظت از خویش بپردازند. 
از  یکی  بانک ها  سرمایه  ساختار   ،1990 سال  در  بانک ها  شدن  ورشکسته  بحران  از  پس  به ویژه  و  امروزه 
موضوعات مهم در عرصه بانکداری شده است و سازمان ها و ارگان های مهم بین المللی در زمینه بانکداری و 
قانون گذاران را بر آن داشت تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و جهت حفظ سالمت نظام مالی 
و پولی داخلی و بین المللی یک سری تدابیر در این باره اتخاذ کنند. به همین منظور کمیته بال برای بانکداری 
در سال 1988 مشخص کرد که سرمایه بانک بایستی حداقل 8 درصد ارزش موزون دارایی های ریسک دارش 
باشد )پراسکات2، 2001(. بانک ها برای اینکه بتوانند ساختار سرمایه خود را بهینه کنند، باید منابع مختلف تأمین 
مالی و هزینه هایی که بانک ها به جهت تأمین آنها متقبل می شوند را شناسایی کنند. همچنین محاسبه میزان 
هزینه  هر یک از آن منابع برای مدیران مالی بانک ها در جهت تصمیم گیری درباره تامین مالی و جهت دهی 
به گرایش بانک برای جذب ارائه کنندگان منابع خاص )ارزان و کم ریسک( به منظور حداکثر کردن ارزش بانک 

حایز اهمیت فراوانی است.
تحقیقات قبلی نشان می دهد بانک هایی که در ساختار سرمایه خود دارای نسبت باالتری از بدهی به دارایی 
نسبت  دارای  خود  سرمایه  ساختار  در  که  بانک هایی  و  بوده  بیشتری  ریسک پذیری  به  تمایل  دارای  هستند، 
باالتری از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به دارایی ها هستند، دارای تمایل به ریسک پذیری کم تری می 
باشند. پس این سوال مطرح می شود که با توجه به میزان تمایل به ریسک پذیری، بانک ها چگونه می توانند به 

ساختار سرمایه بهینه دست یابند؟  
از طرف دیگر، محیطی که بانک ها امروزه در آن فعالیت می  کنند، محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی می باشد 
و بانک ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت های 
خود از طریق سرمایه گذاری های جدید هستند. صنعت بانکداری در جهان طی سال های گذشته دچار تغییرات 
عمیق و بزرگی شده است. به طور خاص می توان به وقوع بحران سپرده و وام در سال 1980 در آمریکا اشاره 
نمود که موجب تغییرات وسیع در صنعت بانکداری گردید. تا قبل از آن، عمده بانک های تجاری تمرکز خود را 
به بخش صنعت منعطوف نموده بودند و سهم زیادی از سبد وام های بانک به این بخش اختصاص داشت. بعد 
از این دوره بود که بانک های کوچک با ادغام در یکدیگر تبدیل به بانک های بزرگ شده و محصوالت متنوع 

1. Greuning and Bratanovic
2. Prescott
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و ترکیبی را عرضه نمودند. در همین دوره بود که صنعت خدمات مالی به معنای واقعی خود متولد گردید. در 
طول این انتقال، بانک های تجاری به شکلی فزاینده سبد محصوالت و دارایی های خود را به سمت وام دهی به 

مصرف کنندگان سوق دادند و به طور سنتی تبدیل به نوع خاصی از موسسات اعتباری و پس انداز شدند. 
 بررسی در زمینه تحوالت بانکی نشان دهنده توسعه فعالیت بانک ها از درآمدهای صرفًا ناشی از سود تسهیالت 
به سمت درآمدهای کارمزدی می باشد. درآمدهای بانک ها در تعریف اصول حسابداری به دو دسته درآمدهای 
مشاع و درآمدهای غیرمشاع تقسیم شده است که در دسته بندی های خردتر از درآمدهای فعالیت بانکی می توان 
این درآمدها را به درآمد حاصل از سود تسهیالت بانکی، درآمد کارمزد اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها، درآمد 
بانکداری اختصاصی برای مشتریان و ... تقسیم بندی نمود که مجموعه متنوعی از درآمد را برای شبکه بانکی 

ایجاد نموده اند.
مسکن  وام های  به سمت  بیشتر  که  تجاری  بانک های  آیا  که  دریابیم  خود می خواهیم  تحقیقات  مبنای  بر 
رفته اند، بیشتر در معرض ریسک درماندگی و ورشکستگی هستند یا خیر. با توجه به رکود مسکن در سال های 
ریسک  افزایش  به  منجر  مشتریان  به  بانک ها  از سوی  وام های مسکن  اعطای  که  به نظر می رسد  گذشته  
یافته  کاهش  شدت  به  گذشته  سال های  طی  در  مسکن  خرید  برای  تقاضا  زیرا  می شود،  بانک ها  در  نکول 
است و سازندگان امالک برای فروش آن با مشکالت فراوانی روبرو هستند و نقدینگی الزم برای بازپرداخت 
وام هایی که از بانک ها دریافت کرده اند را ندارند. به همین دلیل بانک هایی که اقدام به اعطای وام های مسکن 
به مشتریان خود می کنند، دارای تمایل به ریسک پذیری باالیی هستند. اگرچه سطح بهینه ریسک بانک به 
ترجیح  بانک ها  که سهامداران  نشان می دهد  مشاهده ها  حال  این  با  دارد،  بستگی  آن  ترجیجات سهامداران 
می دهند که به سطح باالتری از ریسک مرتبط با استراتژی های پیشنهادی خود دست یابند یا ساختار سرمایه 

و سبد دارایی های بانک در پاسخ به انگیزه ها و الزامات قانونی انتقال داده شود.
با توجه با مطالب فوق، سؤال تحقیق به این شکل مطرح می شود که: وام های مسکن چه تأثیری بر رابطه 

بین ساختار سرمایه و ریسک پذیری بانک ها دارند؟

مبانی نظری
در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن مؤسسات مالی 
و اعتباری به عنوان بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی این کشورها کاماًل ملموس است، 
به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد، نظام بانکی کشور 
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به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه 
خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های موثری بر عهده دارد و عدم 

توانایی این نظام مشکالت عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.
همچنین بانک ها در میان صنایع مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار می باشند، زیرا آن ها می توانند از طریق 
وام، تسهیالت و شرکت در پروژه های مختلف اقتصادی، شرایط را برای سرمایه گذاری آماده نموده و از این 

طریق در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر باشند )بابایی، 1386(.
به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیت های اقتصادی، بررسی عملکرد )بهره وری و کارایی( 
هریک از بانک های موجود در کشور اهمیت ویژه ای یافته است. داشتن سطح باالیی از عملکرد از طریق بهبود 

عملیات و استفاده بهینه از فن آوری و دستاوردهای علمی، موفقیت در بازار رقابت را تضمین می کند.
یکی از ملزومات اولیه و پیش نیاز های اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و 
منابع مالی به شکل مطلوب است که در این میان نقش و جایگاه نهادها و موسسات مالی اهمیت می یابد که 
به نوعی در تجهیز، تأمین و گردآوری سرمایه و منابع مالی از یک طرف و از طرف دیگر در تخصیص و توزیع 

مطلوب آن مؤثرند.
در این راستا بانک ها نقش بسیار مهم و حساسی را در اقتصاد کشور بر عهده دارند. در واقع بانک ها از جمله 
قدیمی ترین، فعال ترین و گسترده ترین واسطه های مالی هستند که نقش غیرقابل انکاری در جمع آوری و 
توزیع مطلوب منابع مالی بر عهده دارند. نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخالت 
دولت ها در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه ای باعث شده است تا بانک ها در طول 
زمان دچار تحول شده و در چارچوب های مختلفی ساماندهی گردند که از جمله این تقسیم بندی ها می توان 
به بانک های توسعه ای، تجاری و تخصصی اشاره نمود که هرکدام از آن ها بنا بر اقتضائات جوامع مختلف 

به صورت دولتی و خصوصی ایجاد و توسعه یافته اند.
به طور خاص   است.  بزرگی شده  و  عمیق  تغییرات  دچار  گذشته  در جهان طی سال های  بانکداری  صنعت 
می توان به وقوع بحران سپرده و وام در سال 1980 در آمریکا اشاره نمود که موجب تغییرات وسیع در صنعت 
بانکداری گردید. تا قبل از آن عمده بانک های تجاری تمرکز خود را به بخش صنعت معطوف نموده بودند و 
سهم زیادی از سبد وام های بانک به این بخش اختصاص داشت. بعد از این دوره بود که بانک های کوچک با 
ادغام در یکدیگر تبدیل به بانک های بزرگ شده و محصوالت متنوع و ترکیبی را عرضه نمودند. در همین دوره، 

صنعت خدمات مالی به معنای واقعی خود متولد گردید.
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از زمان ورود اولین بانک ها به کشور، مشابه با سایر کشورهای جهان، این صنعت نیز به تدریج رشد و توسعه 
یافته و در بسیاری از سازوکارها و معامالت ورود کرده است. پیشرفت بانک ها از ابتدا در همه جوانب نبود اما به 
مرور آن ها با غلبه بر مشکالت توانستند به تدریج طیف وسیعی از خدمات را ارائه نمایند. از زمان تأسیس بانک 
در ایران تاکنون، صدها مورد شیوه و فرم خدمات دهی به مشتریان عرضه شده است، اما امروزه و در دنیای 
الکترونیکی، کارت های اعتباری و بانکداری الکترونیکی در کشور ما هنوز به روش های گذشته و  بانکداری 

قدیمي اداره می شود.
فعالیت های صنعت بانکداری هر چه بیشتر به سمت اتکای بر بازارها میل می کنند. تحقیقات نشان می دهد 
که این گرایش در پاسخ به تغییر در محیط قانونی و ضرورت های مالی بوده است. منطقی است اگر فکر کنیم 

که ارتباط مستقیمی بین تغییر در محیط قانونی و نظارتی و ساختار سیستم های مالی بانک ها وجود دارد.
با تغییر در محیط های قانونی و نظارتی و در پاسخ به نیازهای بازار، بانک ها طیف فعالیت های خود را تغییر 
داده و گرایش بیشتری به فعالیت های غیرعملیاتی از قبیل سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی و غیردولتی، 
را  خود  مشتریان  بانک ها  حقیقت  در  دادند.  نشان  کارگزاری  فعالیت های  نیز  و  بنگاه داری  و  سرمایه گذاری 
ترغیب می نمودند که فعالیت های خود در بازارهای مالی را مستقیمًا از طریق آن ها انجام دهند. تقریبًا از سال 
1992 بانک ها تعداد زیادی خدمات جدید از قبیل مدیریت سبد سرمایه گذاری و ابزارهای سرمایه گذاری را به 

مشتریان خود پیشنهاد نمودند.
ساختار مالی از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار 
مالی بانک ها با ریسک و هزینه باعث ایجاد تمایالت متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن 
به سود بیشتر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول شده است. از همین رو برای اطمینان از سالمت 
نظام مالی و پولی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این 

زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است.
 از طرف دیگر بانک ها و مؤسسات اعتباری به تدریج سهم خود را از بازارهای مالی از دست دادند. به عبارت 
دیگر سهم تأمین مالی غیرمستقیم تا حد زیادی کاهش یافت و ساختارهای مالی به سمت سیستم های بازارمحور 
افزایش فعالیت های غیرعملیاتی  از  ناشی  افزایش رشد در میزان کل دارایی ها می تواند  پیدا کردند.  گرایش 
آن ها باشد. به عبارت دیگر در طی این سال ها بیشتر فعالیت های بانک ها معطوف به فعالیت های ترازنامه ای 
و خارج از ترازنامه شده است. اما سه دلیل عمده برای افزایش ریسک بانک ها با انجام تغییرات در ساختارهای 
برخوردار  زمان  در طی  ثبات  از  بانک ها  عملیاتی  فعالیت های  اینکه  اول  دارد:  وجود  آن ها  درآمدی  و  مالی 
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هستند، زیرا هزینه های تعویض و اطالعاتی نسبت به دیگر وام دهندگان پائین تر است. در مقابل، درآمدهای 
غیرعملیاتی برای بانک ها متحمل نوسانات بیشتر در طی زمان هستند. دومًا، توسعه فعالیت های غیرعملیاتی 
هزینه های ثابت را افزایش می دهد که در نتیجه موجب افزایش اهرم عملیاتی برای بانک خواهد شد و سومًا، 
به این دلیل که نهاد ناظر الزام کمتری برای نگهداری ذخیره نسبت به فعالیت های غیرعملیاتی دارد، از این رو 

به این دلیل که اهرم مالی افزایش می یابد، نوسان پذیری درآمدها نیز افزایش خواهد یافت.
  از طرف دیگر، محیطی که امروزه بانک ها در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی 
می باشد و بانک ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط 

فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های جدید هستند.

پیشینه تحقیق
  زاقدودی1 و همکاران )2016( در مطالعه ای تحت عنوان "رقابت بانک و تمایل به ریسک پذیری، شواهدی 
افزایش ریسک پذیری  بانکداری موجب  رقابت در صنعت  آیا  پرداختند که  این موضوع  بررسی  به  از تونس"، 
بانک های تونسی می گردد یا خیر. نتایج بررسی های آنان نشان داد که با افزایش رقابت در صنعت بانکداری، 
ریسک پیش روی بانک ها نیز افزایش می یابد. توضیح این که این نتیجه، موید سنتی بودن رویکرد عملیاتی 

بانک های کشور تونس می باشد.    
 دیاموند و راگان2 )2016( در مطالعه ای تحت عنوان "ساختار سرمایه بهینه بانک ها" نتیجه گیری کردند که 
ساختار سرمایه بهینه بانک ها، شامل ایجاد تعادل با استفاده از نقدینگی، هزینه های آشفتگی های مالی و توانایی 

در الزام وام گیرندگان به پرداخت تعهدات می باشد.
بالسکو و سینکی3 )2015( در تحقیقی با عنوان ساختار دارایی بانک، تسهیالت مستغالت و پوشش ریسک، 
نشان دادند که بانک های مسکن به دلیل داشتن نسبت باالتری از وام های با نرخ ثابت در سبد دارایی های 
خود، با ریسک های باالتر ورشکستگی مواجه هستند. همچنین، افزایش نسبت تخصص گرایی بانک در وام های 
مسکن، انگیزه را برای نظارت بیشتر افزایش می دهد و ضعف در استراتژی های مدیریت ریسک می تواند موجب 
وارد آوردن استرس به سیستم بانکی طی دوره هایی گردد که افزایش غیرمنتظره در نرخ بهره به وجود می آید.
  اسکاتمن و سیز4 )2015( با استفاده الگوریتم ژنتیک همراه با روش های کمی دیگر نظیر ریسک اعتباری، 

1. Zaghdoudi
2. Diamond & Ragan
3. Balsko and Sinkey
4. Schlottmann and Seese
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اقدام به حل مسأله بهینه سازی پورتفوی با تأکید بر ریسک اعتباری نموده اند. آن ها از روش های کمی تعیین 
و  انتظار  مورد  زیان  همچون  پورتفوی  ریسک  گوناگون  اشکال  محاسبه  به منظور  پورتفوی  اعتباری  ریسک 
زیان غیرمترقبه استفاده کرده و در نهایت از این اطالعات برای بهینه سازی ریسک و بازده سبدهای انتخابی 
بهره می گیرند. این مطالعه نشان می دهد که پژوهشگر چگونه می تواند قیود جدیدی هم چون شرایط جدید 

اقتصادی را در فرآیند بهینه سازی خود وارد سازد.
 مارتینووا و همکاران1 )2015( تحقیقی با عنوان سودآوری و تمایل به ریسک پذیری بانکها انجام دادند. هدف 
این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه گذاری بانکها در کسب و کارهایی با ریسک باال بر سودآوری آنها می باشد. 
بدین منظور چندین بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 
تمایل به ریسک پذیری بر سودآوری بانکها تأثیر معناداری دارد، اما این تأثیر در بانکهای مختلف متفاوت است. 
عالوه بر تمایل به ریسک پذیری بانکها، عوامل دیگری نیز بر سودآوری تأثیر گذار بوده که می تواند میزان 
تمایل به ریسک پذیری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از جمله این موارد، اندازه بانک، تعداد شعب و زمینه 

فعالیت بانک می باشد.
حامد و بشیر2 )2015( تحقیقی با عنوان »تمایل به ریسک پذیری و سودآوری در بانکداری اسالمی: مورد 
مطالعه دو بانک سودانی« انجام دادند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمایل به ریسک پذیری بانکهای اسالمی 
در زمینه انجام سرمایه گذاری در کسب و کارهای دیگر غیر از فعالیت اصلی بانک بر سودآوری آنها می باشد. 
نتایج نشان داد که بانکهای اسالمی قدرت سرمایه گذاری کمتری داشته و بنابراین همواره با ریسک های باالیی 
در سرمایه گذاری ها روبرو هستند. همچنین نتایج نشان داد که تمایل به ریسک پذیری بر سودآوری بانکها تأثیر 
متفاوتی داشته و این امر به متغیرهای دیگری مرتبط است. از جمله این متغیرها، اندازه بانک و میزان نقدینگی 

آن می باشد.
با  آن  رابطه  بررسي  و  ایران  بانک هاي تجاري  در  پول  به محاسبه هزینه جمع آوري  ناو )1394(  نوروزی   
تسهیالت اعطایي پرداخت. در این تحقیق این نتیجه حاصل گردید که در نظام بانکي کشور براي تعیین نرخ 
تسهیالت اعطایي بانکي، توجهي به هزینه جمع آوري پول بانک ها نمي شود و از نرخ حذف سرمایه گذاري 
بانک ها مي توان به عنوان ابزاري براي شناور کردن نرخ تسهیالت اعطایي بانک ها با ایجاد رقابت و افزایش 

کارایي بانک ها استفاده کرد.
قاسمی )1394( تحقیقی با عنوان اثر تمایل به ریسک پذیری در سودآوری غیر از بازارهای در حال ظهور 

1. Martynova et al
2. Hamed & Bashir
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در مورد ایران انجام داد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمایل به ریسک پذیری در بحران مالی بر سودآوری 
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور تعداد 140 شرکت انتخاب و اطالعات 
مالی آنها در بازه زمانی 10 ساله از 1384 تا 1393 استخراج شد. نتایج بدست آمده نشان داد که تمایل به ریسک 
پذیری بر سودآوری شرکتها تأثیر معناداری دارد. اما در این بین، عوامل دیگری این رابطه را تعدیل می کند مانند 

اندازه شرکت که تأثیر مثبت و معناداری بر سودآوری دارد و باعث می شود ریسک شرکت کمتر شود.
 احمدزاده )1394( به بررسي ساختار سرمایه بانک کشاورزي پرداخت و به این نتیجه رسید که ترکیب ساختار 

سرمایه بر ریسک مالي و ارزش حقوق صاحبان سهام بانک تأثیردارد.
منصورفر و همکاران )1394( تحقیقی با عنوان »بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد بانک ها مطالعه 
موردی: شعب بانک ملّی استان آذربایجان غربی« انجام دادند. برای بررسی عملکرد شعب، از شاخص سودآوری 
نسبت سود به درآمد شعب استفاده گردید. در این پژوهش، تمامی شعب بانک ملّی سطح استان آذربایجان 
غربی در طی دوره 6 ساله از سال 1388 تا 1392 مورد بررسی  قرار گرفت و دو مدل برای بررسی رابطه بین 
ریسک پذیری و عملکرد بانک ها ارائه گردید. در مدل اول، ریسک پذیری فردی و در مدل دوم ریسک پذیری 
سازمانی به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفتند و از متغیرهای سن و مدرک تحصیلی مدیران، تعداد 
پرسنل شعب، مانده تسهیالت و سپرده ها و درصد مطالبات معوق نیز به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. 
یافته های پژوهش نشان داد که بین ریسک پذیری فردی، سازمانی و عملکرد رابطه خطی مثبت و معنی داری 
وجود دارد. متغیرهای کنترلی سن از مدل اول و درصد مطالبات معوق از مدل دوم به علت باالبودن سطح 
معنی داری ضرایب رگرسیونی حذف گردیدند و نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی باقی مانده نشان از رابطه 
مثبت و معنی دار بین مانده تسهیالت و سپرد ه ها با نسبت سود به درآمد شعب و رابطه منفی و معنی دار بین 

پرسنل شعب و مدرک تحصیلی مدیران با شاخص سودآوری مورد استفاده در این پژوهش دارد.
 سمیع )1393( به بررسي تأثیر تغییرات ساختار سرمایه بر سودآوري بانک هاي تجاري )مورد مطالعه بانک 
منابع  تخصیص  نحوه  چند  هر  که  رسید  نتیجه  این  به  و  پرداخت   1392 الی   1386 سال هاي  تجارت( طي 
مي تواند نقش به سزایي در سودآوري بانک داشته باشد، ولي نحوه تأمین منابع نیز در سودآوري بانک بي تأثیر 
نبوده و تغییرات ساختار سرمایه ، یعني ترکیب انواع سپرده و حقوق صاحبان سهام مي تواند بر سودآوري بانک 

مؤثر باشد.
 خدایی وله زاقرد و مسعودی مقدم )1392( در تحقیقی به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک پذیری 
بانکها و بیمه های خصوصی کشور در طی یک دوره زمانی 6 ساله از سال 1385 تا 1390 پرداختند. متغیر وابسته 
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این تحقیق ریسک پذیری بوده که با استفاده از شاخص score z- اندازه گیری شده است، متغیرهای مستقل 
نیز شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره ، تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیر  عامل و حسابرس  
داخلی می باشد. همچنین از متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. 
نتیجه تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اندازه هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و حسابرس داخلی بر 
ریسک پذیری بانکها و بیمه های خصوصی تأثیری ندارند، اما متغیرهای ترکیب هیئت مدیره و تمرکز مالکیت 

به ترتیب دارای تأثیر مثبت و منفی بر شاخص ریسک پذیری می باشند.
یزدان پناه و شکیب )1392( در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ها، دریافتند که طی 
تا 1392 متغیرهای کل سپرده ها، سپرده فرار و رشد تسهیالت پرداختی به صورت معنادار  سال های 1390 
بر ریسک نقدینگی تأثیر می گذارند و تأثیر کل سپرده ها بر ریسک نقدینگی معکوس و معنادار است و تأثیر 

سپرده های فرار و رشد تسهیالت پرداختی با ریسک نقدینگی مستقیم و معنادار است.
با عنوان ترکیب بهینه وام در بخش های اقتصادی، نشان دادند که  مهرآرا و صادقیان )1392( در تحقیقی 
به ترتیب بخش های خدمات، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و کشاورزی از بیشترین سهم در پورتفوی 
بهینه وام بانک برخوردارند. اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و ساختمان و به ویژه صنعت و معدن از جمله 

دارایی های ریسکی برای نظام بانکی محسوب می شود.
 عرب مازار یزدی و همکاران )1392( در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی و ریسک 
نقدینگی بانک ها در ایران، رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی بانک ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده ها و 
منابع اطالعاتی موجود که ترازنامه بانک های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1389 تا 1392 با استفاده از 
روش تجزیه و تحلیل کانونی بررسی نموده اند. بر اساس محاسبات انجام شده، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای 
وابسته )نسبت های نقدینگی( با تغییرپذیری متغیرهای مستقل )ترکیب دارایی- بدهی( تبیین گردید. بنابراین 

می توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی- بدهی بانک ها تأثیر می پذیرد.
 دلوی و همکاران )1392( در تحقیقی با عنوان کاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه در بهینه سازی پورتفوی 
تسهیالت بانک، به بررسی نرخ بهره موثر، نرخ نکول تسهیالت اعطایی در قالب عقود اسالمی در بخش های 
مختلف و سبد بهینه تسهیالت طی سال های 1389 تا 1391 در بانک های تجاری ایران پرداختند. یافته های 
پژوهش نشان داد که پورتفوی بهینه تسهیالت که توسط الگوریتم ژنتیک چندهدفه به دست آمده است، متفاوت 
از پورتفوی فعلی بانک بوده و پوشش دهنده محدودیت ها و سیاست های مختلف حاکم بر اعطای تسهیالت 
است. همچنین نرخ بهره موثر و درجه کارایی تسهیالت مبتنی بر مدل، باالتر از نرخ بهره موثر و درجه کارایی 
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سبد فعلی تسهیالت است.
خدایی وله زاقرد و جباری )1391( به بررسی تاثیر شاخصهای کملز1 بر ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران 
پرداختند. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانکهای خصوصی و دولتی فعال در صنعت بانکداری می باشد. داده های 
پژوهش طی سالهای 1384 الی 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیون ترکیبي از وجود 
تاثیر معکوس و معنی دار شاخص هاي  کیفیت دارایي ها، کیفیت نقدینگي و حساسیت نسبت به ریسک بازار 
بر ریسک پذیري در بانک هاي کشور پشتیباني کرده است. همچنین نتایج از تاثیر مستقیم و معنی دار کفایت 
سرمایه و کیفیت سودآوري بر ریسک پذیري حمایت نموده، اما تاثیر شاخص   کیفیت مدیریت بر ریسک پذیري 
رد شده است. بررسي رابطه همبستگي بین شاخص هاي  کملز با ریسک پذیري در بانک هاي  خصوصي و 
دولتي بیانگر این است که شدت و جهت رابطه شاخص ها  با ریسک پذیري در بانک هاي  دولتي و خصوصي 

متفاوت است.

فرضیه های تحقیق
  برای پاسخ به سواالت تحقیق فرضیه های زیر بیان شده است:

1. ساختار سرمایه بر تمایل به ریسک پذیری بانک ها تاثیر معناداری دارد.
2. وام های مسکن بر تمایل به ریسک پذیری بانک ها تاثیر معناداری دارد.

3. وام های مسکن بر رابطه بین ساختار سرمایه و تمایل به ریسک پذیری بانک ها تاثیر معناداری دارد.

جامعه آماری و نمونه
 جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه  

زمانی 12 ساله بین سال های 1386 تا 1395 می باشد.

1. CAMELS
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برازش مدل
برای آزمون فرضیه های تحقیق از دو مدل رگرسیون به شرح زیر استفاده شده است:

مدل شماره )1( در راستای آوردن فرضیه اول پژوهش:
ZRISKi,t = α + β1CSi,t + β2RETAi,t + β3ROAi,t + β4SIZEi,t + β5NIMi,t + 

β6NPLi,t + 𝜺i,t

مدل شماره )2( در راستای آوردن فرضیه دوم و سوم پژوهش:
ZRISKi,t = α + β1CSi,t + β2RETAi,t + β3CSi,t*RETAi,t + β4ROAi,t + β5SIZEi,t 

+ β6NIMi,t + β7NPLi,t + 𝜺i,t

در ادامه تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه محاسبه آنها تبیین می گردد:

متغیر وابسته
 ZRISKi,t: شاخص تمایل به ریسک  پذیری؛ بر اساس مطالعات هنان و هانوک )2013( به صورت زیر 

محاسبه می شود:

𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍 =
[𝐸𝐸(𝑍𝑍𝑅𝑅𝑅𝑅) + 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶]

𝜎𝜎���
 

 

𝐶𝐶�� =
0.5𝜎𝜎�

[𝐸𝐸(𝑍𝑍𝑅𝑅𝑅𝑅) + 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶]�
 

 

در اینجا E(ROA) بازده مورد انتظار دارایی است، CAP نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها و  
انحراف استاندارد بازده دارایی ها می باشد. با استفاده از این رابطه و نابرابری چبیشف، هنان و هانوک احتمال 

کران باالی ورشکستگی ارزش دفتری را به صورت زیر نشان دادند:

𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍 =
[𝐸𝐸(𝑍𝑍𝑅𝑅𝑅𝑅) + 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶]

𝜎𝜎���
 

 

𝐶𝐶�� =
0.5𝜎𝜎�

[𝐸𝐸(𝑍𝑍𝑅𝑅𝑅𝑅) + 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶]�
 

 
اگرچه برای محاسبه احتمال دقیق ورشکستگی بیش از یک فرض در مورد توزیع بازده دارایی بانک مورد نیاز 
است، این مقیاس در طول گروه های متفاوت بانکی، ثابت و معنادار خواهد بود. در مورد شاخص ریسک پذیری، 
شاخص  شود.  بیان   1/2(ZRISK)2 صورت  به  می تواند  دفتری  ارزش  ورشکستگی  باال(  )کران  احتمال 
ریسک پذیری برای هر بانک انفرادی با استفاده از سری زمانی نرخ بازده دارایی برای هر بانک خاص و مقادیر 
میانگین برای هر گروه بانکی در همه سال ها محاسبه می شود، در حالی که برای شاخص محاسبات جایگزین 
وجود دارد، همانند ایزنبیس و کیواست )2015(، اعتقاد داریم که معادله ارائه شده از شاخص ریسک پذیری با 
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توجه به اهداف اصلی و به منظور تفسیر آسان تر و معنادار است. 

متغیر مستقل
 CSi,t: ساختار سرمایه؛ برای اندازه گیری ساختار سرمایه بانک ها از نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان 

سهام به ارزش دفتری کل دارایی ها استفاده می شود.

متغیر تعدیل گر
 RETAi,t: یک متغیر مجازی )1 برای وام های مسکن و 0 برای سایر( در نظر گرفته می شود. در صورتی 
که بانک ها اقدام به اعطای وام های مسکن کرده باشند، عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر در نظر گرفته 

می شود.

 متغیرهای کنترلی
 ROAi,t: نرخ بازده دارایی؛ برای اندازه گیری این متغیر از نسبت سود خالص به ارزش دفتری کل دارایی ها 

استفاده می شود.
 SIZEi,t: اندازه بانک؛ برای اندازه گیری این متغیر از لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها استفاده می شود.

 NIMi,t: حاشیه سود درآمدهای بهره ای؛ برای اندازه گیری این متغیر از نسبت درآمدهای مشاع به ارزش 

دفتری کل دارایی ها استفاده می شود.
  NPLi,t: مطالبات مشکوک الوصول؛ برای اندازه گیری این متغیر از نسبت مطالبات مشکوک الوصول به 

ارزش دفتری کل دارایی ها استفاده می شود.

یافته های تحقیق
1- آمار توصیفی

اطالعات مربوط به آمار توصیفی تحقیق اعم از متغیرهای وابسته و یا متغیر اصلی و کنترلی مستقل، از داده های 
10 ساله بانک ها )1395-1386( گردآوری شده است. نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول )1( آورده 
شده که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزاست. این پارامترها عمدتًا شامل اطالعات 
مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر مقدار حداقل، حداکثر، میانگین، میانه و همچنین، اطالعات مربوط به 
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شاخص های پراکندگی، نظیر انحراف معیار است. مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه 
تعادل و مرکز ثقل توزیع بوده و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده است.

جدول 1. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

بیشترین میانهمیانگینشرح
مقدار

کمترین 
مقدار

انحراف 
کشیدگیچولگیمعیار

آماره 
جارک-

برا

احتمال 
جارک-

برا
مشاهدات

ZRISKi,t0,2209330,02000014,6100001,6518558,48682473,0613032479,320,00001150

CSi,t0.1026790.067410.5660850.0171630.1014512.5456759.417317419.39880,00001150

RETAi,t0.6666671100.472984-0.7071071.5000026.56250,00001150

ROAi,t0.0151990.0117460.061459-0.03770.014670.6707874.19277520.140830,00001150

SIZEi,t18.8856619.1584821.0948215.111431.322253-0.8380123.43169618.721380,00001150

NIMi,t0.0446810.0364610.182709-0.0122160.0413431.3922574.32851659.490460,00001150

NPLi,t0.0082310.0064010.04118700.0065711.7321117.126256181.41770,00001150

ماخذ: یافته های تحقیق

میانگین متغیر تمایل به ریسک پذیری تقریبًا 0,220933 و میانه ای در حدود 0,02000، دارای حداقل مقدار 0 
و حداکثر مقدار 14,61000 که انحراف معیاری در حدود 1,651855 دارد. میانگین این متغیر نشان می دهد که 
در بانک های نمونه تمایل به ریسک پذیری حدود 22 درصد  است، ریسک پذیری در این پژوهش اشاره دارد به 
میزان ریسک در بانک ها که  با ریسک ناتوانی در پرداخت مرتبط است . ناتوانی در پرداخت درجه خطر پذیری 
یا در معرض خطر زیان یا شکست مالی قرار گرفتن را نشان می دهد و ذخایر سرمایه ای که می تواند برای 
جبران شوک های مضر به کار رود را کاهش می دهد. هر چه تمایل به ریسک پذیری در بانک ها باالتر باشد، 
احتمال ورشکستگی در آنها بیشتر است. همچنین، انحراف معیار حدود 1,651855 درصد نیز نمایانگر پراکندگی 

نسبتًا باالی این متغیر است.
میانگین متغیر ساختار سرمایه تقریبًا 0,1026 و میانه ای در حدود 0,067 دارد. مقدار انحراف معیار آن 0,1014 بوده، 
حداقل و حداکثر مقدار آن به ترتیب 0,0171 و 0,5660 است. این مؤید این مطلب است که به طور متوسط حدود 
10 درصد از بانک های بورسی تأمین مالی خود را از طریق حقوق صاحبان سهام )افزایش سرمایه( انجام داده اند.
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میانگین متغیر وام های مسکن تقریبًا 0,6666 و میانه ای در حدود 1، دارای حداقل مقدار 0 و حداکثر مقدار 
1 که انحراف معیاری در حدود 0,4729 دارد؛ این ارقام نشان می دهد که میزان وام های مسکن در بانک های 
مورد بررسی به طور متوسط حدود 67 درصد بوده است. انحراف معیار حدود 47 درصد نیز نمایانگر نوسان باالی 

بازده سهام در بین بانک های بورسی بوده است. 
میانگین متغیر بازده دارایی ها تقریبًا 0,0152 و میانه ای در حدود 0,0117 دارای حداقل مقدار 0,0377- و 
حداکثر مقدار 0,0614که انحراف معیاری در حدود 0,0147 دارد. این ارقام نشان می دهد که بازده دارایی ها 
در شرکت های مورد بررسی به طور میانگین حدود 1,52 درصد بوده است. بدیهی است بیشتر بودن این نرخ، 
سودمندی کاربرد دارایی ها در ایجاد سود را بیان می نماید و بانک را از دیدگاه سودآوری در شرایط بهتری قرار 

خواهد داد. 
میانگین متغیر اندازه بانک تقریبًا 18,89 و میانه ای در حدود 19,158، دارای حداقل مقدار 15,111 حداکثر 
مقدار 21,094 که انحراف معیاری در حدود 1,322 دارد. این مقدار به طور میانگین حدود 18,89 واحد لگاریتمی 

است. بیشتر بودن این مقدار نشان دهنده بزرگتر بودن بانک است.
میانگین متغیر حاشیه سود درآمدهای بهره ای تقریبًا 0,0446 و میانه ای در حدود 0,0364، دارای حداقل مقدار 
0,0122- و حداکثر مقدار 0,1827 که انحراف معیاری در حدود 0,0413 دارد. این ارقام نشان می دهد چه مقدار 

از دارایی های شرکت شامل درآمدهای مشاع بانک بوده است.
میانگین متغیر مطالبات مشکوک الوصول تقریبًا 0,0082 و میانه ای در حدود 0,0064، دارای حداقل مقدار 
0 و حداکثر مقدار 0,0411 که انحراف معیاری در حدود 0,0065 دارد. این ارقام نشان می دهد چه مقدار از 
دارایی های شرکت مطالبات مشکوک الوصول بانک بوده است، هر چه این نسبت باالتر باشد، نشان دهنده عدم 

توانایی بانک در وصول دارایی های خود می باشد.
دارای  بانک  اندازه  و  مسکن  وام های  بدهی(،  )نسبت  سرمایه  ساختار  متغیرهای  آمده،  بدست  شواهد  طبق 
چولگی منفی هستند؛ متغیرهای تمایل به ریسک پذیری، ساختار سرمایه )نسبت حقوق صاحبان سهام(، بازده 
دارایی ها، حاشیه سود درآمدهای بهره ای و مطالبات مشکوک الوصول دارای چولگی مثبت هستند؛ همچنین 
تمام متغیرهای پژوهش دارای کشیدگی مثبت نیز هستند. چولگی مثبت یا منفی بیانگر تمرکز داده ها در سمت 
توزیع نسبت  نمودار  ارتفاع  یا کوتاهی  بلندی  بیانگر  یا منفی  به مرکز و کشیدگی مثبت  یا چپ نسبت  راست 
به توزیع نرمال است. شواهد نشان داده است که متغیرهای مورد بررسی نرمال نیستند؛ زیرا مقادیر چولگی و 
کشیدگی متغیرها نسبت به مقادیر متناظر در توزیع نرمال انحراف دارند؛ همچنین مقادیر آماره جارک برا متغیرها 
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و احتمال آنها که کمتر از سطح خطای 5 درصد هستند، حاکی از نرمال نبودن متغیرها می باشد.

2- آمار استنباطی
بررسی فروض کالسیک رگرسیون

متغیرهای تحقیق مانا باشند.. 1
میانگین خطاها برابر صفر است.. 2
جمالت خطا از توزیع نرمال برخوردار هستند.. 3
خطاها از یکدیگر استقالل خطی دارند.. 4
خطاها و متغیرهای توضیحی از یکدیگر استقالل دارند.. 5
واریانس خطاها مقداری ثابت و متناهی است.. 6

آزمون اول: متغیرهای تحقیق مانا باشند.
بدین منظور ابتدا مانایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. جدول )2( مانایی متغیرهای تحقیق را 
مورد بررسی قرار می دهد. در داده های سری زمانی معمواًل از آزمون هایی همچون دیکی-فولر و دیکی-فولر 
تعمیم یافته برای بررسی متغیرها استفاده می شود. با این حال در مورد داده های پانل )ترکیبی( نمی توان برای 
بررسی مانایی متغیرها از چنین آزمون هایی استفاده نمود، بلکه الزم است به نحوی مانایی جمعی متغیرها آزمون 
شود. برای این منظور باید از آزمون هادری استفاده شود. طبق این آزمون بایستی برای برقرای این فرض، سطح 
معناداری زیر5 درصد باشد. همانگونه که در جدول )2( مالحظه می گردد، سطح معناداری و آماره Z مربوط به 

متغیرهای تحقیق بیانگر مانایی متغیرها می باشد. 
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جدول 2. نتیجه آزمون هادری

  متغيرها
  آزمون هادري

  نتايج
Z احتمال آماره 

𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍�,� باشد.ميمتغير مانا   ٠,٠٠٠١ ٣,٧٣١٤٣  

𝐶𝐶𝑍𝑍�,� باشد.ميمتغير مانا  ٠,٠٠٠٣  ٣,٣٩٨٨٣  

RETA�� باشد.ميمتغير مانا   ٠,٠٠٠٢ ٣,٥٤٠٥٩  

𝑍𝑍𝑅𝑅𝑅𝑅�,� باشد.ميمتغير مانا   ٠,٠٠١١ ٣,٠٦٧٣٥  

𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑆𝑆�,� باشد.ميمتغير مانا   ٠,٠٠٠٠ ٥,١٢٨١٦  

𝑁𝑁𝑍𝑍𝑁𝑁�.� باشد.ميمتغير مانا   ٠,٠٠٠١  ٣,٧٣٢٧٠  

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁�,� باشد.ميمتغير مانا   ٠,٠٠٠٠  ٤,٧٠٦٩٨  
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          مأخذ: یافته های تحقیق

آزمون دوم: میانگین خطاها برابر صفر است.
   اگر یک جمله ثابت در رگرسیون داشته باشیم، هدف مذکور که صفر بودن مقدار میانگین خطاها می باشد 
به راحتی حاصل می شود و این فرض هرگز نقض نخواهد شد. وجود جمله ثابت )0β( در مدل های پژوهش 

باعث نقض این مشکل خواهد شد.

آزمون سوم: جمالت خطا از توزیع نرمال برخوردار هستند.
در هنگام استفاده از روش رگرسیون، نرمال بودن جمالت پسماند در مدل برازش شده از اهمیت به سزایی 
برخوردار می باشد. یکی از آزمون هایی که نرمال بودن جمالت پسماند را مورد آزمون قرار می دهد، بشرح ذیل 

تدوین می شود:
H0:جمالت پسماند دارای توزیع نرمال است  
H1: جمالت پسماند دارای توزیع نرمال نیست

زمانی که اندازه نمونه به میزان کافی بزرگ باشد و سایر فروض کالسیک نیز برقرار باشند، انحراف از فرض 
نرمال معمواًل بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است. در شرایط مذکور، با توجه به قضیه حد مرکزی می توان 
دریافت که حتی اگر باقیمانده ها نرمال نباشند، آماره های آزمون به طور مجانبی از توزیع های مناسب پیروی 
می کنند، بدون تورش هستند و از کارایی برخوردارند )افالطونی، 1394(. در این تحقیق از آزمون جارک-برا 
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برای بررسی نرمال بودن استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول )3( ارائه شده است. طبق این آزمون 
بایستی سطح معناداری و احتمال آماره آزمون باالی 5 درصد باشد. شواهد حاصل از این آزمون مبین نرمال 
نبودن جمالت خطا می باشد. به همین علت برای تخمین همبستگی زوجی بین متغیرهای پژوهش از آزمون 

اسپیرمن استفاده شد.
جدول3. نتیجه آماره و احتمال آزمون جارک-برا )پسماند متغیرها(

نتیجه آزموناحتمال آماره آزمونمدل
توزیع باقیمانده ها نرمال نیست0,0000مدل )1( پژوهش
توزیع باقیمانده ها نرمال نیست0,0000مدل )2( پژوهش

ماخذ: یافته های تحقیق

آزمون چهارم: خطاها از یکدیگر استقالل خطی دارند )خودهمبستگی سریالی(
در این تحقیق، برای بررسی استقالل خطاها از یکدیگر، از آزمون دوربین-واتسون استفاده شده است. به طور 
کلی آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده )خطا( های رگرسیون را آزمون می نماید. مقدار 
این آماره بین 0 تا 4 تغییر می کند. اگر همبستگی بین مانده های متوالی وجود نداشته باشد، مقدار آماره باید 
نزدیک 2 شود. اگر مقدار آماره نزدیک به صفر شود، نشان دهنده همبستگی مثبت بین باقیمانده ها و اگر نزدیک 
به 4 شود، نشان دهنده همبستگی منفی بین باقیمانده های متوالی است. به طور کلی اگر آماره دوربین-واتسون 
بین 1,5 و 2,5 قرار گیرد، می توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت )مومنی و قیومی، 
1386(. طبق نتایج جدول )4( میزان آماره دوربین-واتسون در محدوده 1,5 تا 2,5 قرار گرفته است و نشان 
اصلی  از مفروضات  به عنوان یکی  را  بین خطاهای مدل  می دهد می توان فرض عدم وجود خودهمبستگی 

رگرسیون پذیرفت.
جدول 4. نتایج آزمون خودهمبستگی )دوربین-واتسون(

نتیجه آزمونمقدار دوربین-واتسونمدل
خودهمبستگی مرتبه اول وجود دارد0,7563258مدل )1( پژوهش
خودهمبستگی مرتبه اول وجود دارد0,7654690مدل )2( پژوهش

مأخذ: یافته های تحقیق
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همچنین برای بررسی استقالل خطاها، عالوه بر دوربین-واتسون از آزمون بروش-گادفری )خودهمبستگی 
مراتب باالتر( نیز استفاده شده است.

جدول 5. نتیجه آزمون بروش-گادفری )خودهمبستگی مراتب باالتر یا خودهمبستگی سریالی(

نتیجه آزمونسطح معناداریآماره Fمدل
خودهمبستگی سریالی وجود دارد192,34340,00000مدل )1( پژوهش
خودهمبستگی سریالی وجود دارد176,82090,00000مدل )2( پژوهش

مأخذ: یافته های تحقیق

آزمون پنجم: خطاها و متغیرهای توضیحی از یکدیگر استقالل دارند.
برای بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل، از آزمون اسپیرمن و عامل تورم واریانس استفاده شد. هر چه 
پراکندگی کم باشد اطالعات مربوط به متغیر کم بوده و مشکالت استفاده از رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون 
 )VIF( را برای پیش بینی نامناسب می سازد. تجربیات عملی حاکی از این است که اگر عامل تورم واریانس
بزرگتر از عدد 5 باشد، مبین وجود یک اخطار احتمالی است و در صورتی که بزرگتر از 10 باشد، یک اخطار 
جدی را یادآور می شود و حکایت از آن دارد که ضرایب رگرسیونی مربوطه به علت هم خطی چندگانه به صورت 
ضعیفی برآورد شده اند. وقتی پراکندگی نزدیک به صفر است، همبستگی چندخطی باالیی وجود دارد و انحراف 
استاندارد رگرسیون متورم خواهد شد. نتایج بررسی عامل تورم واریانس در جداول )9( و )10( ارائه شده است. 
این  در  نیز  رگرسیون  اساسی  این فرض  لذا  ندارد.  واریانس وجود  تورم  همانطور که مشاهده می شود، عامل 
پژوهش برقرار است، همچنین آزمون اسپیرمن نشان دهنده همبستگی زوجی بین متغیرهای پژوهش می باشد. 
تجربیات عملی ثابت کرده است در صورتی که عدد آماره آزمون اسپیرمن بیشتر از 80 درصد و سطح احتمال 
آن زیر 5 درصد )معنی دار( باشد، مشکل هم خطی بوجود می آید و ورود همزمان متغیرها در مدل پژوهش 
امکان پذیر نمی باشد و باید یکی از متغیرها را از مدل حذف کرد. اما در صورتی که عدد آماره زیر 80 درصد باشد، 
هیچ مشکلی در ورود همزمان متغیرها در مدل وجود نخواهد داشت. نتایج بررسی آزمون اسپیرمن در جدول )6( 

ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود، مشکل هم خطی زوجی بین متغیرها وجود ندارد. 
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جدول 6. نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن
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نتایج آزمون همبستگی متغیرها به صورت دو به دو با استفاده از ضرایب همبستگی اسپیرمن در جدول )6( ارائه 
شده است؛ هر چند دلیل اهمیت بررسی این موضوع بیشتر ارزیابی همبستگی بین متغیرهای توضیحی )مستقل 
و کنترلی( است، اما در جدول مورد نظر، همبستگی زوجی متغیرهای توضیحی در مقابل متغیر وابسته نیز بیان 
با توجه به ضریب همبستگی )0,139134(  شده اند. شواهد نشان داد بین ساختار سرمایه و وام های مسکن 
و احتمال آماره تی )0,0895( که بیشتر از سطح خطای 5 درصد است، همبستگی معنی دار وجود ندارد. بین 
ساختار سرمایه و بازده دارایی ها با توجه به ضریب همبستگی )0,385461-( و احتمال آماره تی )0,000( که 
کمتر از سطح خطای 5 درصد است، همبستگی معنی دار ولی شدیدی وجود ندارد. بین ساختار سرمایه و اندازه 
بانک با توجه به ضریب همبستگی )0,218508( و احتمال آماره تی )0,0072( که کمتر از سطح خطای 5 درصد 
است، همبستگی  معنی دار ولی شدیدی وجود ندارد. بین ساختار سرمایه و حاشیه سود درآمدهای بهره ای با 
از سطح خطای 5 درصد  بیشتر  آماره تی )0,4476( که  احتمال  توجه به ضریب همبستگی )0,062465-( و 
است، همبستگی معنی داری وجود ندارد. بین ساختار سرمایه و مطالبات مشکوک الوصول با توجه به ضریب 
همبستگی )0,152835( و احتمال آماره تی )0,0,0619( که بیشتر از سطح خطای 5 درصد است، همبستگی 
معنی  داری وجود ندارد. بین وام های مسکن و بازده دارایی ها با توجه به ضریب همبستگی )0,266838-( و 
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احتمال آماره تی )0,0010( که کمتر از سطح خطای 5 درصد است، همبستگی معنی دار ولی شدیدی وجود ندارد. 
بین وام های مسکن و اندازه بانک با توجه به ضریب همبستگی )0,127051( و احتمال آماره تی )0,1213( 
که بیشتر از سطح خطای 5 درصد است، همبستگی معنی داری وجود ندارد. بین وام های مسکن و حاشیه سود 
درآمدهای بهره ای با توجه به ضریب همبستگی )0,150582-( و احتمال آماره تی )0,0659( که بیشتر از سطح 
خطای 5 درصد است، همبستگی معنی داری وجود ندارد.  بین وام های مسکن و مطالبات مشکوک الوصول با 
توجه به ضریب همبستگی )0,097822( و احتمال آماره تی )0,2337( که بیشتر از سطح خطای 5 درصد است، 

همبستگی معنی دار وجود ندارد. 
سایر شواهد نشان داد بین متغیرهای توضیحی به صورت دو به دو در برخی موارد همبستگی وجود دارد؛ اما 

این همبستگی شدید نیست و انتظار نمی رود هم خطی چندانی رخ دهد.

آزمون ششم: واریانس خطاها مقداری ثابت و متناهی است.
یکی از مفروضات معادله رگرسیون، ثابت بودن واریانس جمالت پسماند می باشد، که به عنوان فرض همسانی 
واریانس شناخته می شود. در صورتیکه جمالت پسماند، واریانس ثابتی نداشته باشند، گفته می شود واریانس 
ناهمسانی وجود دارد. این مشکل بیشتر در داده های مقطعی دیده می شود. از آنجا که داده های این پژوهش 
به صورت ترکیبی است، لذا ضرورتی به انجام این آزمون وجود ندارد )افالطونی، 1393(. یکی از آزمون های 
مورد بررسی برای بررسی ناهمسانی واریانس، استفاده از آزمون وایت است. طبق این آزمون بایستی میزان سطح 
معناداری بدون توجه به مقدار آماره F باالتر از 5 درصد باشد تا این فرض رگرسیون برقرار باشد. نتایج این آزمون 

در جدول )7( آورده شده است. همانطور که مالحظه می  گردد، این فرض برقرار است.
جدول 7. نتیجه آزمون وایت در سطح اطمینان 95 درصد

نتیجه آزمونسطح معناداریآماره Fمدل

فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس را می توان رد کرد؛ بنابراین 9302,1260,0000مدل )1( پژوهش
ناهمسانی واریانس وجود دارد.

فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس را می توان رد کرد؛ بنابراین 9302,7350,0000مدل )2( پژوهش
ناهمسانی واریانس وجود دارد.

مأخذ: یافته های تحقیق
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برای رفع مشکل ناهمسانی در مدل نهایی پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته1 استفاده شده است.

7-2-2- آزمون های انتخاب نوع داده های ترکیبی )چاو و هاسمن(
با توجه به آنچه در فصل سوم مطرح شد، داده های این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد. با توجه به استفاده از 
داده های ترکیبی، به منظور انتخاب بین روش داده های تابلویی و تلفیقی در برآورد مدل، از آزمون چاو برحسب 
مقطع استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون چاو، مشاهداتی که احتمال آزمون آن ها بیشتر از 0/05 باشد، از 
روش تلفیقی استفاده می شود و برای مشاهداتی که احتمال آزمون آن ها کمتر از 0/05 است، برای تخمین مدل 
از روش تابلویی استفاده خواهد شد. روش تابلویی خود با استفاده از دو مدل "اثرات ثابت" و "اثرات تصادفی" 
می تواند انجام گیرد. برای تعیین این که از کدام مدل استفاده شود، از آزمون  هاسمن برحسب مقطع استفاده 
می شود. مشاهداتی که احتمال آزمون آن ها کمتر از 0/05 است، از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که احتمال 
آزمون آن ها بیشتر از 0/05 است از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده می شود. اما از آنجایی که 
در این پژوهش نمونه گیری بر اساس روش حذف سیستماتیک انجام شده است، از انجام آزمون هاسمن استفاده 
شده و مدل با استفاده از اثرات تصادفی برآورد شده است.  نتایج آزمون های انجام  شده در خصوص مدل های 

این پژوهش به شرح جدول )8( می باشد.
جدول 8. نتایج آزمون چاو و هاسمن

Cross-sectionآزمون چاوآزمون هاسمن
فرضیه ها

P_valueChi2P_valueChi2

مدل )1(0,21798,2863180,01039,297490اثرات تصادفی
مدل )2(0,32238,1181200,02289,158677اثرات تصادفی
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نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه اول این پژوهش به این صورت مطرح شد که "ساختار سرمایه بر تمایل به ریسک پذیری بانک ها تاثیر 

معناداری دارد". که در این فرضیه H0  و H1 آن به صورت زیر است:
H0 :ساختار سرمایه بر تمایل به ریسک پذیری بانک ها تأثیر معناداری دارد 
H1 :ساختار سرمایه بر تمایل به ریسک پذیری بانک ها تأثیر معناداری ندارد  

1. EGLS 
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نتایج مربوط به احتمال آماره F )0,0003990( در مدل )1( نشان می دهد که مدل در حالت کلی معنادار بوده 
و مدل تحقیق می تواند ارتباط بین متغیرهای مورد نظر را توضیح دهد. ضریب تعیین تعدیل شده آن بیانگر 
آن است که در کل دوره پژوهش حدود 56,10 درصد از تمایل به ریسک پذیری به وسیله متغیرهای مستقل و 

کنترلی، توضیح داده می شود.
 نتایج نشان داد که بین ساختار سرمایه )CSi,t( با ضریب رگرسیونی 0.292035- و تمایل به ریسک پذیری  
ارتباط منفی وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,0030 که کمتر از سطح خطای 5 
درصد می باشد، معنی دار است. لذا فرضیه اول )فرضیه H0 ( این پژوهش تأیید می شود. همچنین بین وام های 
مسکن )RETAi,t( با ضریب رگرسیونی 0,247785 و تمایل به ریسک پذیری ارتباط مثبت وجود دارد که این 
ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,0173 که کمتر از سطح خطای 5 درصد است، معنی دار است. 
بین بازده دارایی )ROAi,t( با ضریب رگرسیونی 4,624589 و تمایل به ریسک پذیری ارتباط مثبت وجود دارد 
که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,6667 که بیشتر از سطح خطای 5 درصد است، معنی دار 
اندازه شرکت )SIZEi,t( با ضریب رگرسیونی 0,218037- و تمایل به ریسک پذیری رابطه  نمی باشد. بین 
منفی وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,0217 که کمتر از سطح خطای 5 
درصد می باشد، معنی دار است. بین حاشیه سود درآمد بهره ای (NIMi,t) با ضریب رگرسیونی 4,97555- و 
تمایل به ریسک پذیری ارتباط منفی وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,1076 
با   )NPLi,t( مشکوک الوصول  مطالبات  بین  نمی باشد.  معنی دار  است،  درصد   5 خطای  از سطح  بیشتر  که 
ضریب رگرسیونی 14,66905- و تمایل به ریسک پذیری رابطه منفی وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری 
با توجه به احتمال آماره  0,3630 که بیشتر از سطح خطای 5 درصد می باشد، معنی دار نمی باشد. در اینجا برای 
رفع مشکل خودهمبستگی AR(1) را به مدل اضافه نموده و با توجه به اینکه آماره دوربین-واتسون معادل 

1,832917 است و مابین 1,5 و 2,5 قرار گرفته است، پس مشکل خود همبستگی نیز رفع می شود.
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جدول9. نتایج آزمون آماری فرضیه اول

 

 

ZRISKi,t = α + β١CSi,t + β٢RETAi,t + β٣ROAi,t + β٤SIZEi,t + β٥NIMi,t + β٦NPLi,t + 𝜺𝜺i,t 

پذيريمتغير وابسته: تمايل به ريسك  
 VIF  سطح معناداري Tآماره   انحراف معيار  يب رگرسيونش  هامتغير

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٢,١٥ ٠,٠٠٣٠  -٠,٥٢٥٤٩٦  ٠,٥٥٥٧٣١  -٠,٢٩٢٠٣٥  
𝑹𝑹𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٣,١٩  ٠,٠١٧٣  ١,٣٦٩٧٤١  ٠,١٨٠٨٩٩  ٠,٢٤٧٧٨٥  
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊.𝒕𝒕 ٢,٠٤  ٠,٦٦٦٧  ٠,٤٣١٨٢١  ١٠,٧٠٩٤٩  ٤,٦٢٤٥٨٩  
𝑪𝑪𝑺𝑺𝑺𝑺𝑪𝑪𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٧,٧٦  ٠,٠٢١٧  -١,٢٢٨٨٢٠  ٠,١٧٧٤٣٦  -٠,٢١٨٠٣٧  
𝑵𝑵𝑺𝑺𝑵𝑵𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٢,١٦  ٠,١٠٧٦  -١,٦٢١٨٥٤  ٣,٠٦٧٨٢٠  -٤,٩٧٥٥٥  
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٢,٢٣  ٠,٣٦٣٠  -٠,٩١٣٣٨٨  ١٦,٠٦٠٠٣  -١٤,٦٦٩٠٥  

𝑹𝑹𝑹𝑹(𝟏𝟏)𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٠,٠٠١٨  ١,٠٣٧٢٧٢  ٠,٣٧١٨٥٨  ٠,٣٨٥٧١٨  -  
  - ٠,٢٣٣٦ ١,١٩٧٦٠٤  ٣,٧٤٩٠٧٠  ٤,٤٨٩٩٠١  مقدار ثابت

 ٢,٧٠٦٦٦٩٠ Fآماره 
  ٠,٠٠٠٣٩٩ Fاحتمال آماره 

  ٠,٥٨٤٦٧٠  ضريب تعيين
  ٠,٥٦١٠٢٤  ضريب تعيين تعديل شده

  ١,٨٣٢٩١٧  واتسون-آماره دوربين
 

 

ZRISKi,t = α + β١CSi,t + β٢RETAi,t + β٣CSi,t*RETAi,t + β٤ROAi,t + β٥SIZEi,t + β٦NIMi,t + 

β٧NPLi,t + 𝜺𝜺i,t 

پذيريتمايل به ريسكمتغير وابسته:   
 VIF  سطح معناداري Tآماره   انحراف معيار  يب رگرسيونش  هامتغير

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٥,٨٤ ٠,٠٠٣٣ ٠,٨٥٦٩٣٦  ٠,٥٢٣٦١٠  -٠.٤٤٨٧٠٠  
𝑹𝑹𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٦,٠١  ٠,٠١٠٦  ١,٦٥٥٦٦٨  ٠,٢٣٦٤٦٤ ٠,٣٩١٥٠٥  

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐢𝐢,𝐭𝐭 × 𝐑𝐑𝐂𝐂𝐑𝐑𝐑𝐑𝐢𝐢,𝐭𝐭 ٦,٢٠  ٠,٠٣٦١  -٢,١٢٠٨٠١  ٠,٦٨٧٧٨٥  -١,٤٥٨٦٥٤  
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊.𝒕𝒕 ٢,٠٤  ٠,٦٤٩٣  ٠,٤٥٦٠٢٨  ١١,١٠٧٠٥  ٥,٠٦٥١٢٦  
𝑪𝑪𝑺𝑺𝑺𝑺𝑪𝑪𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٩,٦٨  ٠,٠٢٥٠  -١,٢٢٠١٦٢  ٠,١٨٢٣١١  -٠,٢٢٢٤٤٩  
𝑵𝑵𝑺𝑺𝑵𝑵𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٢,١٩  ٠,١٠٩٢  -١,٦١٤٦٢٩  ٣,٠٧٨١٣٢  -٤,٩٧٠٠٤٠  
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٢,٢٤  ٠,٣٥٩٥  -٠,٩٢٠٠٨٠  ١٦,١٤٢١٦  -١٤,٨٥٢٠٨  

𝑹𝑹𝑹𝑹(𝟏𝟏)𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٠,٠٠٨٧  ١,٠٤٤١٧٣  ٠,٣٧١٣٥٤  ٠,٣٨٧٧٥٨  -  
  - ٠,٢٩٨٧ ١,١٦٥٩٣١  ٣,٨٥٩١٠٦  ٤,٤٩٩٤٥٠  مقدار ثابت

 ٢,٥٧٧٢٠١ Fآماره 
  ٠,٠٠٠٦٣١ Fاحتمال آماره 

  ٠,٦٠٦٠٩٣  ضريب تعيين
  ٠,٥٧٥٦٨٣  ضريب تعيين تعديل شده

  ١,٨٣١٣٠١  آماره دوربين واتسون
 

مأخذ: یافته های تحقیق

فرضیه دوم این پژوهش به این صورت مطرح شد که "وام های مسکن بر تمایل به ریسک پذیری بانک ها 
تاثیر معناداری دارد". که در این فرضیه H0  و H1 آن به صورت زیر است:

H0 :وام های مسکن بر تمایل به ریسک پذیری بانک ها تأثیر معناداری دارد 
H1 :وام های مسکن بر تمایل به ریسک پذیری بانک ها تأثیر معناداری ندارد  

   نتایج مربوط به احتمال آمارهF )0,000631( در مدل )2( نشان می دهد که مدل در حالت کلی معنادار بوده 
و مدل تحقیق می تواند ارتباط بین متغیرهای مورد نظر را توضیح دهد. ضریب تعیین تعدیل شده آن بیانگر 
آن است که در کل دوره پژوهش حدود 60,60 درصد از تمایل به ریسک پذیری به وسیله متغیرهای مستقل و 

کنترلی، توضیح داده می شود.
    نتایج نشان داد که بین ساختار سرمایه )CSi,t( با ضریب رگرسیونی 0,448700- و تمایل به ریسک پذیری  
ارتباط منفی وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,0033 که کمتر از سطح خطای 
5 درصد می باشد، معنی دار است. همچنین بین وام های مسکن )RETAi,t( با ضریب رگرسیونی  0,391505 
و تمایل به ریسک پذیری ارتباط مثبت وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,0106 
که کمتر از سطح خطای 5 درصد است، معنی دار است؛ لذا فرضیه دوم )فرضیه H0 ( این پژوهش تأیید می شود. 
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بین بازده دارایی )ROAi,t( با ضریب رگرسیونی 5,065126 و تمایل به ریسک پذیری ارتباط مثبت وجود دارد 
که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,6493 که بیشتر از سطح خطای 5 درصد است، معنی دار 
اندازه شرکت )SIZEi,t( با ضریب رگرسیونی 0,222449- و تمایل به ریسک پذیری رابطه  نمی باشد. بین 
منفی وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,0250 که کمتر از سطح خطای 5 
درصد می باشد، معنی دار است. بین حاشیه سود درآمد بهره ای (NIMi,t) با ضریب رگرسیونی4,970040- و 
تمایل به ریسک پذیری ارتباط منفی وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,1092 
با   )NPLi,t( مشکوک الوصول  مطالبات  بین  نمی باشد.  معنی دار  است،  درصد   5 خطای  از سطح  بیشتر  که 
ضریب رگرسیونی 14,85208- و تمایل به ریسک پذیری رابطه منفی وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری 
با توجه به احتمال آماره  0,3595 که بیشتر از سطح خطای 5 درصد می باشد، معنی دار نمی باشد. در اینجا برای 
رفع مشکل خودهمبستگی  AR(1) را به مدل اضافه نموده و با توجه به اینکه آماره دوربین-واتسون معادل 

1,831301 است و مابین 1,5 و 2,5 شده است، پس مشکل خود همبستگی نیز رفع می شود.
جدول 10. نتایج آزمون آماری فرضیه دوم و سوم

 

 

ZRISKi,t = α + β١CSi,t + β٢RETAi,t + β٣ROAi,t + β٤SIZEi,t + β٥NIMi,t + β٦NPLi,t + 𝜺𝜺i,t 

پذيريمتغير وابسته: تمايل به ريسك  
 VIF  سطح معناداري Tآماره   انحراف معيار  يب رگرسيونش  هامتغير

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٢,١٥ ٠,٠٠٣٠  -٠,٥٢٥٤٩٦  ٠,٥٥٥٧٣١  -٠,٢٩٢٠٣٥  
𝑹𝑹𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٣,١٩  ٠,٠١٧٣  ١,٣٦٩٧٤١  ٠,١٨٠٨٩٩  ٠,٢٤٧٧٨٥  
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊.𝒕𝒕 ٢,٠٤  ٠,٦٦٦٧  ٠,٤٣١٨٢١  ١٠,٧٠٩٤٩  ٤,٦٢٤٥٨٩  
𝑪𝑪𝑺𝑺𝑺𝑺𝑪𝑪𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٧,٧٦  ٠,٠٢١٧  -١,٢٢٨٨٢٠  ٠,١٧٧٤٣٦  -٠,٢١٨٠٣٧  
𝑵𝑵𝑺𝑺𝑵𝑵𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٢,١٦  ٠,١٠٧٦  -١,٦٢١٨٥٤  ٣,٠٦٧٨٢٠  -٤,٩٧٥٥٥  
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٢,٢٣  ٠,٣٦٣٠  -٠,٩١٣٣٨٨  ١٦,٠٦٠٠٣  -١٤,٦٦٩٠٥  

𝑹𝑹𝑹𝑹(𝟏𝟏)𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٠,٠٠١٨  ١,٠٣٧٢٧٢  ٠,٣٧١٨٥٨  ٠,٣٨٥٧١٨  -  
  - ٠,٢٣٣٦ ١,١٩٧٦٠٤  ٣,٧٤٩٠٧٠  ٤,٤٨٩٩٠١  مقدار ثابت

 ٢,٧٠٦٦٦٩٠ Fآماره 
  ٠,٠٠٠٣٩٩ Fاحتمال آماره 

  ٠,٥٨٤٦٧٠  ضريب تعيين
  ٠,٥٦١٠٢٤  ضريب تعيين تعديل شده

  ١,٨٣٢٩١٧  واتسون-آماره دوربين
 

 

ZRISKi,t = α + β١CSi,t + β٢RETAi,t + β٣CSi,t*RETAi,t + β٤ROAi,t + β٥SIZEi,t + β٦NIMi,t + 

β٧NPLi,t + 𝜺𝜺i,t 

پذيريتمايل به ريسكمتغير وابسته:   
 VIF  سطح معناداري Tآماره   انحراف معيار  يب رگرسيونش  هامتغير

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٥,٨٤ ٠,٠٠٣٣ ٠,٨٥٦٩٣٦  ٠,٥٢٣٦١٠  -٠.٤٤٨٧٠٠  
𝑹𝑹𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٦,٠١  ٠,٠١٠٦  ١,٦٥٥٦٦٨  ٠,٢٣٦٤٦٤ ٠,٣٩١٥٠٥  

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐢𝐢,𝐭𝐭 × 𝐑𝐑𝐂𝐂𝐑𝐑𝐑𝐑𝐢𝐢,𝐭𝐭 ٦,٢٠  ٠,٠٣٦١  -٢,١٢٠٨٠١  ٠,٦٨٧٧٨٥  -١,٤٥٨٦٥٤  
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊.𝒕𝒕 ٢,٠٤  ٠,٦٤٩٣  ٠,٤٥٦٠٢٨  ١١,١٠٧٠٥  ٥,٠٦٥١٢٦  
𝑪𝑪𝑺𝑺𝑺𝑺𝑪𝑪𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٩,٦٨  ٠,٠٢٥٠  -١,٢٢٠١٦٢  ٠,١٨٢٣١١  -٠,٢٢٢٤٤٩  
𝑵𝑵𝑺𝑺𝑵𝑵𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٢,١٩  ٠,١٠٩٢  -١,٦١٤٦٢٩  ٣,٠٧٨١٣٢  -٤,٩٧٠٠٤٠  
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٢,٢٤  ٠,٣٥٩٥  -٠,٩٢٠٠٨٠  ١٦,١٤٢١٦  -١٤,٨٥٢٠٨  

𝑹𝑹𝑹𝑹(𝟏𝟏)𝒊𝒊,𝒕𝒕 ٠,٠٠٨٧  ١,٠٤٤١٧٣  ٠,٣٧١٣٥٤  ٠,٣٨٧٧٥٨  -  
  - ٠,٢٩٨٧ ١,١٦٥٩٣١  ٣,٨٥٩١٠٦  ٤,٤٩٩٤٥٠  مقدار ثابت

 ٢,٥٧٧٢٠١ Fآماره 
  ٠,٠٠٠٦٣١ Fاحتمال آماره 

  ٠,٦٠٦٠٩٣  ضريب تعيين
  ٠,٥٧٥٦٨٣  ضريب تعيين تعديل شده

  ١,٨٣١٣٠١  آماره دوربين واتسون
مأخذ: یافته های تحقیق 
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فرضیه سوم این پژوهش به این صورت مطرح شد که "وام های مسکن بر رابطه بین ساختار سرمایه و تمایل 
به ریسک پذیری بانک ها تاثیر معناداری دارد". که در این فرضیه H0  و H1 آن به صورت زیر است:

H0 :وام های مسکن بر رابطه بین ساختار سرمایه و تمایل به ریسک پذیری بانک ها تاثیر معناداری دارد  
H1 : وام های مسکن بر رابطه بین ساختار سرمایه و تمایل به ریسک پذیری بانک ها تاثیر معناداری ندارد

با ضریب   )CSi,t*RETAi,t( مسکن  وام های  در  سرمایه  ساختار  حاصل ضرب  بین  که  داد  نشان  نتایج 
رگرسیونی 1.458654- و تمایل به ریسک پذیری  ارتباط منفی  وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری 
با توجه به احتمال آماره 0,0361 که کمتر از سطح خطای 5 درصد می باشد، معنی دار است. لذا فرضیه سوم 
با ضریب رگرسیونی    )RETAi,t( بین وام های مسکن  تأیید می شود. همچنین  این پژوهش   ) H0 )فرضیه 
0,391505 و تمایل به ریسک پذیری ارتباط مثبت وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال 
آماره 0,0106 که کمتر از سطح خطای 5 درصد است، معنی دار است. بین بازده دارایی )ROAi,t( با ضریب 
با  آماری  لحاظ  از  ارتباط  این  که  دارد  وجود  مثبت  ارتباط  ریسک پذیری  به  تمایل  و   5,065126 رگرسیونی 
توجه به احتمال آماره 0,6493 که بیشتر از سطح خطای 5 درصد است، معنی دار نمی باشد. بین اندازه شرکت 
)SIZEi,t( با ضریب رگرسیونی 0,222449- و تمایل به ریسک پذیری رابطه منفی وجود دارد که این ارتباط 
از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,0250 که کمتر از سطح خطای 5 درصد می باشد، معنی دار است. 
بین حاشیه سود درآمد بهره ای (NIMi,t) با ضریب رگرسیونی4,970040- و تمایل به ریسک پذیری ارتباط 
منفی وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,1092 که بیشتر از سطح خطای 5 
درصد است، معنی دار نمی باشد. بین مطالبات مشکوک الوصول )NPLi,t( با ضریب رگرسیونی 14,85208- و 
تمایل به ریسک پذیری رابطه منفی وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری با توجه به احتمال آماره 0,3595 
که بیشتر از سطح خطای 5 درصد می باشد، معنی دار نمی باشد. برای رفع مشکل خودهمبستگی  AR(1) را 
به مدل اضافه نموده و با توجه به اینکه آماره دوربین-واتسون معادل 1,831301 است و مابین 1,5 و 2,5 واقع 

شده است، پس مشکل خود همبستگی نیز رفع می شود.
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پیشنهادات
برمبنای یافته های حاصل از پژوهش، پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

نتایج حاصل از فرضیه اول این تحقیق نشان داد که ساختار سرمایه بر تمایل به ریسک پذیری تأثیر منفی . 7
دارد؛ که به علت محافظه کار بودن بانک ها و استفاده کمتر از اهرم می باشد. در صورتی که بانک ها در 
ساختار سرمایه خود از بدهی بیشتری استفاده کنند، بدیهی است که تمایل به ریسک پذیری آنها بیشتر 
می باشد. به بانک ها توصیه می شود به علت ارزان بودن بدهی و همچنین صرفه جویی های مالیاتی که 
ایجاد می کند، در ساختار سرمایه خود از بدهی بیشتری استفاده نموده و از این طریق سودآوری خود را 

افزایش دهند.
نتایج حاصل از فرضیه دوم این تحقیق نشان داد به علت اینکه وام های مسکن بر تمایل به ریسک پذیری . 8

تأثیر مثبت دارد، باید به بانک ها توصیه گردد بین وام های مسکن و توان گری مالی وام گیرندگان انطباق 
برقرار کنند تا احتمال نکول در بازپرداخت وام ها را کاهش دهند.

نتایج حاصل از فرضیه سوم پژوهش نشان دهنده این موضوع است که وام های مسکن بر رابطه بین ساختار . 9
سرمایه و تمایل به ریسک پذیری تأثیر منفی دارد، به این علت که وام های مسکن باعث تغییر در ساختار 
سرمایه بانک ها و افزایش میزان بدهی آنها شده و به همین علت باعث کاهش تمایل به ریسک پذیری 
می  شود؛ بنابراین به بانک ها توصیه می شود که نظام های رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان را برای 

ایجاد تناسب بین نرخ بهره و رتبه اعتباری توسعه دهند.
در ذیل پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده ارائه می گردد:

تحقیق و بررسی درخصوص عوامل موثر بر ساختار سرمایه و تمایل به ریسک پذیری بانکها در دوره بحران . 1
و شناسایی روش های موثرتر در مدیریت ریسک بانک ها در اولویت قرار گیرد.

تاثیر بحران مسکن بر وضعیت ساختار سرمایه بانک ها در تحقیقات آتي مورد بررسی قرار گیرد.. 2
به سایر محققان پیشنهاد مي گردد که از نسبت های سرمایه به عنوان یکی از شاخص های وضعیت مالی . 3

بانک ها برای تبیین ریسک پذیری استفاده گردد.
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ریسک پذیری و همچنین عملکرد شعب بانک ها با استفاده از فرآیند تحلیل . 4

سلسله مراتبی در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرد.
براي استخراج نتایج قابل اعتمادتر، به سایر پژوهشگران پیشنهاد مي گردد که دامنه دوره مورد مطالعه را . 5

افزایش دهند.
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بررسی رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده بخش کشاورزی 

و توسعه این بخش در استان خراسان جنوبی
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چکیده
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی عالوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می شود، با توجه 
به پیوندهای پسین و پیشین این بخش با سایر بخشها و فعالیتهای اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در بخشهای 
دیگر نیز کمک می کند. هدف این مطالعه بررسی رابطه نرخ بازده سرمایه گذاری با تحقیق و توسعه در بخش 
از   این هدف در مطالعه حاضر  باشد. برای نیل به  کشاورزی استان خراسان جنوبی طی دوره 92-1383 می 
تحلیل رگرسیون خطی ساده و تحلیل همبستگی پیرسون استفاده گردید. کلیه پیش فرض های استفاده از تحلیل 
 SPSS 18 بررسی شد. جهت بررسی نهایی داده ها به نرم افزار آماری t رگرسیون نیز با استفاده از آزمون  آماره
و Eviews منتقل گردید. نتایج حاصل از الگوهای رگرسیونی و آزمون معنی دار بودن نشان داد، بین شاخص 
مزیت نسبی ارزش افزوده بخش کشاورزی و توسعه این بخش در استان خراسان جنوبی یک رابطه مثبت و 
معنی دار وجود دارد. یعنی با افزایش مزیت نسبی در بخش کشاورزی، تحقیق و توسعه در این بخش نیز افزایش 
می یابد، اما با توجه به کوچکتر بودن ضریب زاویه از یک، درصد تغییرات توسعه بخش کشاورزی کمتر از درصد 

تغییرات شاخص مزیت نسبی می باشد.
.O13 ،Q16 ،D24 :JELطبقه بندی

کلید واژه ها: ارزش افزوده، انباشت سرمایه انسانی، بازده سرمایه گذاری، بهره وری عوامل تولید، تحقیق 
و توسعه.
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مقدمه
به باور بسیاری از اقتصاددانان وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند از ضروریات توسعه اقتصادی است. 
در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط توسعه اقتصادی کشور است و تا زمانی که موانع توسعه این 
بخش برطرف نشود، سایر بخش ها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهند یافت )درویشی، 1373(. رشد 
باالي جمعیت و افزایش مستمر تقاضاي مواد غذایي در کشور، ایجاد تحول در کشاورزي را به نحوي که بتواند 
کمیت و تنوع محصوالت کشاورزي ار در مدت زمان کوتاهي افزایش دهد، اجتناب ناپذیر ساخته است. تحقیقات 

کشاورزي یکي از مهمترین عوامل تعیین کننده توسعه کشاورزي است )مهرابی بشرآبادی و جاودان، 1390(.
مقوله حفظ و حراست از اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه بی بدیل ملی و بستر تولیدات کشاورزی در تامین 
نیازهای غذایی کشور بر کسی پوشیده نیست و استمرار تولید در عرصه های زراعی به منزله ادامه حیات بخش  
کشاورزی و حفظ بنیان های زیست محیطی کشور است و عدم پایداری کاربری عرصه فعالیت های کشاورزی 

به مثابه نابودی این بخش مهم اقتصادی است.
با توجه به ماهیت بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه، فرایند تحقیق و توسعه کشاورزي در این 
کشورها دولتي بوده و بخش خصوصي به دالیلي چون ریسک باال و نرخ بازدهي پایین نسبت به سایر بخش ها 
در این حوزه ورود پیدا نمي کند که ایران نیز از این قاعده مستثني نیست )مهرابی بشرآبادی و جاودان، 1390(.
در دهه هاي اخیر تحقیق و توسعه1 در کنار سایر نهاده هاي تولید نظیر سرمایه و نیروي کار به عنوان یکی از 
عوامل اصلی تولید مورد توجه قرار گرفته است. در چارچوب اقتصاد دانش محور، هزینه هاي تحقیق و توسعه 
عالوه بر دیدگاه نهاده تولید، به عنوان گونه اي از سرمایه گذاري ها در اقتصاد شناخته شده است. بدین معنا 
که صرف هزینه هاي تحقیق و توسعه، سرمایه گذاري براي پایداري اقتصاد به شمار می آید. با چنین نگرشی، 
سرمایه گذاري هاي تحقیق و توسعه در حساب هاي ملی بخشی از منبع اصلی رشد اقتصادي بوده و توجه به 

آن براي اقتصادهاي امروزي الزامی است )برخورداری و عظیمی، 1390(.
هدف از تحقیق و توسعه، شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها، آفرینش، طراحی، تولید، معرفی و انتشار 
یک محصول و فرآیند یا نظام فناورانه تازه می باشد و با بکارگیری سرمایه های انسانی و با توجه به موجودی 
دانش، دانش جدیدی را تولید نموده و طرح های جدید را به تولید کنندگان ارائه می دهد. تحقیق و توسعه هم 
از نظر نوآوری و هم از طریق افزایش پتانسیل های تقلید فناورانه، رشد بهره وری وظرفیت انتقال فناوری را 

افزایش می دهد )ربیعی، 1387(.

1. R&D: Research & Development
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امروزه در استان خراسان جنوبی شاهد آن هستیم که گاهی اوقات به علت خشکسالی و پاره ای مشکالت در 
بخش کشاورزی، بعضی روستاییان به شهرها مهاجرت می کنند. اگر کشوری بخواهد به پیشرفت و موفقیت 
دست یابد، باید به سمت پرورش نیروی انسانی پیش رود، اینکه امروزه شاهد هستیم که یک کشاورز در خراسان 
علیرغم  یا  کند  معرفی  دنیا  به  را  خود  کشاورزی  محصوالت  تواند  می  اینترنتی  سایت  یک  طریق  از  جنوبی 
وجود محدودیت های خاک و آب، درآمد فروش پسته یک روستای استان بالغ بر مبلغ 12 میلیارد تومان می 
شود، مساله کمی نیست. )سجادی، 1394(. خراسان جنوبی یازدهمین استان از نظر سرانه ارزش افزوده بخش 

کشاورزی و بیست و هشتمین استان از نظر میزان تولید در بخش کشاورزی است )ولی پور مطلق، 1394(.
یکی از منطق هاي رایج براي سرمایه گذاري هاي تحقیق و توسعه از سوي دولت ها، این است که آنها بر 
این باورند که وجود برخی از اشکال شکست بازار موجب می شود سرمایه گذاري هاي تحقیق و توسعه از سوي 
بنگاه هاي خصوصی کمتر از حد مورد توجه قرار گیرند. در نگاه عمیق به این بحث می توان اشاره نمود که 
توجه کمتر از حد بنگاه هاي خصوصی به این دسته از سرمایه گذاري ها، به دلیل آن است که منافع اجتماعی 
تکنولوژي )فناوري(هاي جدید که نتیجه سرمایه گذاري هاي تحقیق و توسعه هستند، به سختی قابل شناسایی 
است. همچنین نقص بازارهاي سرمایه، مانع سرمایه گذاري بنگاه ها در پروژه هاي تحقیق و توسعه داراي منافع 

اجتماعی می شود )برخورداری و عظیمی، 1390(.
نیز  ایجاد منابع درآمد برای صاحبان آن و  بازده سرمایه به عنوان شاخص کارایی هر واحد سرمایه در  نرخ 
متغیری تأثیرگذار بر سطح قیمتهای نسبی عوامل اولیه در تعیین نوع فناوری تولید )کاربر، سرمایه بر، انرژی بر( 

است و مستقیمًا سهم سرمایه را در ارزش افزوده تولیدی هر بخش تعیین می کند )ایران نژاد، 1375(. 
تحقیق و توسعه اصطالح عامی است که فعالیت های بسیار گسترده ای از تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی، 
تحقیقات توسعه ای و عملی و خدمات مهندسی را نظیر ابداع، اختراع، طراحی محصول، نمونه سازی، تست، 
طراحی و ساخت ماشین آالت و ابزار، تدوین دانش فنی، بهبود کمی و کیفی محصوالت و خدمات تا کاربردهای 
صنعتی، اقتصادی و اجتماعی آن ها را به منظور تامین نیازهای روزافزون جوامع بشری در بر می گیرد و دارای 
ابعاد وسیع انسانی، فنی و ابزاری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد که هر یک به نوبه خود ابعاد 
دقیق تر و گسترده تری را در بر گرفته و مستلزم آگاهی های اجتماعی، علمی، فنی، تحقیقاتی و برنامه ریزی 

دقیق و مدیریت کارا برای حصول به نتیجه مطلوب می باشد )شریف، 1367(.
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی و اثر آن بر ارتقاء بهره وری این بخش، به نظر 
می رسد که بررسی بازدهی و عایدی این نوع از سرمایه گذاری ها به منظور تشویق سرمایه گذاران به سرمایه 
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گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی امری ضروری است. بنابراین هرچه نرخ بازده سرمایه گذاری در تحقیقات 
کشاورزی کمیت باالیی به خود گیرد، شاهد افزایش سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی خواهیم بود )باقرزاده 

و کمیجانی، 1391(.

پیشینه تحقیق:
- هژبر کیانی و علیزاده جانویسلو در سال 1379 در مقاله ای تحت عنوان "بررسی عوامل موثر بر سرمایه 
رفتار  بررسی  به  غیر خطی"  مربعات  حداقل  روش  از  استفاده  با  ایران  کشاورزی  در  بخش خصوصی  گذاری 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی نسبت به متغیرهای مهمی همچون ارزش افزوده، سرمایه 
گذاری دولت، اعتبارات بانکی و هزینه های سرمایه ای پرداختند. بدین منظور آنها ابتدا بر اساس الگویی مناسب، 
موجودی سرمایه بخش کشاورزی را به تفکیک بخش خصوصی و دولتی بر اساس نرخ استهالک محاسبه کرده، 
سپس با استفاده از یک مدل غیر خطی که بر اساس نظریه رفتار سرمایه گذاری جارگنسن1 استخراج شد، تابع 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران را برآورد نمودند. یافته های تجربی به دست آمده از این 
بررسی گویای آن است که موجودی سرمایه دولت بیش از دیگر متغیرها است. کشش سرمایه گذاری خصوصی 
نسبت به هزینه های سرمایه ای در سطحی بسیار پایین قرار دارد؛ همچنین قیمت محصوالت کشاورزی به 
عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش مثبت خود را از دست داده 
است. طبق نتایج پیش گفته، موجودی سرمایه دولت و اعتبارات اعطایی بانک از مهمترین عوامل تاثیر گذار در 
سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است. نکته در خور توجه در مورد اعتبارات بانکی این است که در کوتاه 
مدت اعتبارات سرمایه ای در مقایسه با اعتبارات جاری تاثیر کمتری بر روی سرمایه گذاری داشته است. طبق 
بازار محصوالت  در  ثبات  با  وضعیتی  ایجاد  کشاورزی،  در  بخش خصوصی  گذاری  سرمایه  فوق جهت  نتایج 
کشاورزی و قیمتهای حمایتی متناسب با نرخ تورم، ضروری است. این امر باعث افزایش ضریب اطمینان سرمایه 

گذاران نسبت به آینده خواهد شد.
- صامتی و فرامرزپور در سال 1383 در مقاله ای با عنوان "بررسی موانع سرمایه گذاری خصوصی در بخش 
کشاورزی ایران" به بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی پرداختند. اطالعات و آمار مورد نیاز در این 
تحقیق، که مربوط به دوره زمانی 1379 - 1346 به قیمت ثابت سال 1369 بود، از آمار حسابهای ملی و نشریات 
اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه گردیده است. در این مطالعه، ابتدا مدل های 

1. Jorgenson
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سرمایه گذاری بخش خصوصی، ارزش افزوده و اعتبارات به صورت تک معادله ای تخمین زده شده و سپس 
برای سنجیدن اثر متغیرهای اقتصادی مدل بر یکدیگر، مدلهای فوق با استفاده از سیستم معادالت همزمان و به 
روش SLS 2 براورد گردیده است. یافته های تجربی مطالعه نشان داد که نرخ تورم و ارزش افزوده مهمترین 
عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی است که در این میان حساسیت سرمایه گذاری 
خصوصی نسبت به ارزش افزوده بیشتر از دیگر متغیرهاست. همچنین کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت 
به سرمایه گذاری دولتی در سطحی بسیار پایین قرار دارد. نتایج مطالعه فوق نشان داد که از بین عوامل مؤثر 
در سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی، اعتبارات از حساسیت ویژه ای برخوردار است و باعث کاهش 
سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. همچنین حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایه گذاری 
دولتی کمتر از حساسیت این نوع سرمایه گذاری به ارزش افزوده و پس انداز است. با توجه به اینکه کلیدی ترین 
چالش و تنگنا در بخش کشاورزی کشور، بحث اقتصادی آن است، بنابراین رفع این چالش و گذر از دوران تولید 

معیشتی به تولید اقتصادی در کشور به برنامه ریزی همه سونگر و اساسی نیاز دارد.
باقرزاده و کمیجانی در سال 1391 در مقاله ای با عنوان "محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه 
بخش کشاورزی" با استفاده از رهیافت المون و نیز با استفاده از منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و 
سازمان فائو برای بازه زمانی 1388-1358، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بر بهره وری کل عوامل 
تولید کشاورزی ایران پرداختند. امروزه برای تحلیل و اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه 
کشاورزی از روش شناسی و متدولوژی مشترک اونسن1 و آلستون2، استفاده می شود. از جمله مطالعات قابل 
اتکا در بهره گیری از روش اونس و آلستون پژوهش های گوتیرز3 و جانسون4 است. برای این منظور بایستی 
از مفهوم بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی استفاده کرد. در این صورت می توان به محاسبه نرخ 
بازده سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی پرداخت. لذا ابتدا بایستی رابطه نظری بین تحقیق و توسعه 
کشاورزی با بهره وری عوامل تولید، مورد تحلیل قرار گرفته و سپس به شیوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه 
گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی به استفاده از آن پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان داد به منظور افزایش 
بهره وری کل عوامل تولید و نرخ بازده سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی، بایستی اقدام به 
جبران کمبود نیروی کار متخصص )سرمایه انسانی( از راه آموزش کرد، به دلیل ضریب معنی دار و مثبت سرمایه 
انسانی بر بهره وری کشاورزی هرچه تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی در این بخش افزایش یابد، امکان قبول 

1. Alston
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استفاده از فناوری های نوین )R&D ایجاد شده( در بخش کشاورزی باال رفته و این مساله سبب ارتقاء بهره 
وری در آن می شود. بعالوه به دلیل تقاضا برای استفاده از عواید تحقیقات کشاورزی جدید در کشور، چرخه 

تحقیقات کشاورزی به طور مرتب ادامه می یابد.
بخش  در  دولتی  و  گذاری خصوصی  سرمایه  بر  موثر  عوامل  بررسی  به   1382 سال  در  موسوی  و  شاکری 
کشاورزی طی دوره 80-1338 پرداختند. بر اساس نتایج این تحقیق، روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
دارای نوسان های زیاد و نزولی بوده که این روند نزولی بیشتر ناشی از روند نزولی سرمایه گذاری دولتی بوده و 
باعث شده است ظرفیت بالقوه کشاورزی ایران به ظرفیت بالفعل تبدیل نشود که علت اکثر این مشکالت، عدم 
سرمایه گذاری زیربنایی است. نتایج این مطالعه همچنین حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش کشاورزی 
در درازمدت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیری ندارد، در حالیکه موجودی سرمایه دوره 
قبل، با توجه به مدل براورد شده و ضریب به دست آمده، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر 
مثبت دارد. حجم اعتبارات پرداختی نیز با ضریبی معادل 0,76، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی 
تاثیر مثبت دارد. کشش سرمایه گذاری هم نسبت به سود واقعی درازمدت بانکی صفر و نشان دهنده این است 
ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده های دراز مدت  که سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی 
بانکی ندارد. در مورد تقاضای سرمایه گذاری دولتی، تغییرات سطح عمومی قیمتها دارای تاثیر منفی است، ولی 

درآمدهای نفتی در دوره جاری و با یک وقفه، اثر مهمی بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی دارد.
سلطانی در سال 1383 در مقاله ای به تعیین نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با استفاده از تابع 
تولید پرداخت. در این تحقیق جهت محاسبه بهره وری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از تابع تولید کاب ـ 
داگالس تحت شرایط وجود تنها دو عامل تولید سرمایه و نیروی کار استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده در 
این مطالعه، متوسط بهره وری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی طی دوره 78-1350 معادل 2,5 است؛ یعنی 
بازده هر ریال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی معادل 2,5 ریال و به طور متوسط بیش از 4 برابر بازده هر 

ریال سرمایه در بخش های صنعت، معدن و خدمات است. 
»آیا مالکیت صندوق های سرمایه گذاری  لینگ و همکاران1 در سال 2014 در مقاله ای تحت عنوان  آن 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  است؟«  تأثیرگذار  چین  خصوصی  شرکتهای  مالی  گزارشگری  کیفیت  بر  مشترک 
تاثیر مالکیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک در کاهش اظهار نظر مشروط حسابرس در بین موسسات 
خصوصی بیشتر است، به خصوص آنهایی که با رشد باالیی همراهند؛ این بدان خاطر است که شرکتهای با 

1. Ann Ling-Ching Chan, Rong Ding, Wenxuan Hou
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مالکیت خصوصی بیشتر به بازار سرمایه، برای سرمایه گذاری وابسته هستند تا موسساتی با مالکیت دولتی و 
نیز به خاطر اینکه این شرکتها برای کسب فرصتهای سرمایه گذاری، نیاز به سرمایه خارجی دارند. این یافته ها 
به این موضوع اشاره دارند که بخش مهمی از مکانیزم نظارت خارجی در کشورهای موجود شکل گرفته، اما این 
تاثیرگذاری با کنترل و مالکیت شرایط تعدیل شده است. نتیجه این تحقیق را می توان این گونه بیان کرد که 
مالکیت دولتی و حمایت مالی شرکت ها، می توانند کارایی و سودمندی مکانیسم های خارجی دولت را متوقف 

سازند.
براندو و همکاران1 در سال )2013( در مقاله ای تحت عنوان »تصمیم های سرمایه گذاری در کارخانه فوالد 
یکپارچه در کشور برزیل، تحت عدم قطعیت« گزینه تغییر محصول در یک کارخانه فوالدسازی مجتمع فرضی 
متشکل از یک کوره ذوب و یک دستگاه نورد گرم را ارزیابی نمودند. نتایج نشان داد که استفاده از این گزینه 
می تواند سبب افزایش قابل مالحظه ای در ارزش خالص فعلی2 کارخانجات مجتمع شود. همچنین بر اساس 
نتایج معلوم شده که انتخاب صحیح فرایند تصادفی برای شرایط عدم اطمینان مربوطه، اهمیت ویژه ای داشته و 
تاثیر بسزایی بر گزینه تغییر محصول دارد. در این مقاله، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، ارزش یک گزینه 
مناسب از محصول در یک کارخانه فوالد یکپارچه فرضی متشکل از یک کوره انفجار و دستگاه پرس گرم، هر 
دو با حداکثر ظرفیت ساالنه 2,8 میلیون تن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به عنوان مدلهای رفتار قیمت، 
دو نوع مختلف از فرآیندهای تصادفی، از جمله مدل بازگشت میانگین3 و مدل هندسی حرکت براونی4 در نظر 
گرفته شدند. نتایج حاکی از آن بود که مستقل از فرآیند انتخاب شده، این گزینه، ارزش  قابل توجهی دارد و 
بطور قابل توجهی، ارزش ایجاد شده برای سهامداران پروژه های فوالد یکپارچه را افزایش می دهد. در برخی 
موارد، این گزینه مهم واقعی می تواند تفاوت ایجاد نماید؛ البته، این با توجه به میزان دوام خود پروژه مورد نظر 

انجام می شود.

روش تحقیق:
برای نیل به هدف تحقیق  از  تحلیل رگرسیون خطی ساده و تحلیل همبستگی پیرسون استفاده می گردد. کلیه 
  tو جداول بررسی می شود. آزمون t پیش فرض های استفاده از تحلیل رگرسیون نیز با استفاده از آزمون  آماره

1. Luiz De Magalhaes Ozorio، Carlos De Lamare Bastian-Pinto ،Tara Keshar Nada Baidyaو Luiz Eduardo 
Teixeira Brandao
2. NPV
3. MRM
4. GBM
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به طور متداول جهت معنی داری تفاوت بین دو میانگین به کار می رود. این یک فرضیه آزمایشی1 است، اما در 
آزمون های معنی داری رسمی،  فرضیه آزمایشی مستقیمًا آزمون نمی شود، بلکه حالت منفی آن که به عنوان 
فرضیه صفرH0( 2( شناخته می شود، مورد آزمون قرار می گیرد. برای مقایسه میانگین های دو نمونه مستقل 
از داده های کمی، از آزمون دو نمونه ای مستقل t استفاده می شود. در این آزمون ها فرض آماری به صورت 

زیر مطرح می شود:   
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فرض صفر در واقع بیان می کند که اختالف معنی داری )زیادی( بین میانگین دو گروه یک و دو وجود ندارد؛ 
چنانچه آزمون  t  منجر به رد فرض صفر گردد، یعنی بین دو گروه اختالف زیادی وجود دارد.

تحلیل رگرسیونی:
مي توان گفت تحلیل رگرسیوني، پرکاربردترین روش در بین تکنیک هاي آماري است. شمایي کلي و خالصه 
شده از یک تحلیل رگرسیوني ساده به این صورت مي باشد: در ابتدا تحلیل گر حدس مي زند که بین دو متغیر 
نوعي ارتباط وجود دارد، در حقیقت حدس مي زند که یک رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد و سپس به جمع 
آوري اطالعات کمي از دو متغیر مي پردازد و این داده ها را به صورت نقاطي در یک نمودار دو بعدي رسم مي 
کند. در صورتي که نمودار نشان دهنده این باشد که داده ها تقریبًا )نه لزومًا دقیق( در امتداد یک خط مستقیم 
پراکنده شده اند، حدس تحلیل گر تأیید شده و این ارتباط خطي به صورت زیر نمایش داده مي شود:                                

y=ax+b
که در آن y متغیر وابسته،  a عرض از مبدأ، x متغیر مستقل و b شیب خط است.

همبستگی:
ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.  ضریب همبستگی 
همبستگی  ضریب  است.  متغیر  دو  همبستگی  تعیین  در  استفاده  مورد  معیارهای  از  یکی  همبستگی،  ضریب 
پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی تاو کندال از مهمترین روش های محاسبه همبستگی 

میان متغیرها هستند. بطور کلی:

1. Experimental Hypothesis
2. Null Hypothesis
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1- اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه ای باشند، از شاخص تاوکندال استفاده می شود.
می شود. استفاده  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  باشند،  پیوسته  و  نسبتی  مقیاس  با  متغیر  دو  هر  اگر   -2
می شود. استفاده  اسپیرمن  همبستگی  ضریب  از  باشند،  گسسته  و  نسبتی  مقیاس  با  متغیر  دو  هر  اگر   -3
 ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان می دهد. مقدار این ضریب 
بین 1 تا 1- بوده و در حالت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است. ضریب همبستگی پیرسون بین دو 

متغیر تصادفی برابر با نسبت کوواریانس آنها به انحراف معیار آنها تعریف می شود.
برای یک جامعه آماری، ضریب همبستگی جامعه به صورت زیر می باشد:
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که در آن  cov کوواریانس،  δX انحراف معیار متغیر µX ،X میانگین متغیر X و E امید ریاضی را نشان 
می دهد.

ضریب همبستگی پیرسون برای یک نمونه آماری با n زوج داده )Xi,Yi( به صورت زیر تعریف می شود:
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تعریف زیر نیز معادل تعریف باالست:
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که در آن کمیت ها به صورت زیر تعریف شده اند:

  

�𝐻𝐻�: 𝜇𝜇� = 𝜇𝜇�
𝐻𝐻�: 𝜇𝜇� ≠ 𝜇𝜇�

 
 
  

𝑃𝑃�,� =  
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑋𝑋, 𝑌𝑌)

𝜎𝜎�𝜎𝜎�
=

𝐸𝐸 [( 𝑋𝑋 − 𝜇𝜇�)( 𝑌𝑌 − 𝜇𝜇�)] 
𝜎𝜎�𝜎𝜎�

 

 

𝑟𝑟 =  
∑ (𝑋𝑋�

�
��� − 𝑋𝑋� )(𝑌𝑌� − 𝑌𝑌� ) 

�∑ (𝑋𝑋�
�
��� − 𝑋𝑋� )��∑ (𝑌𝑌� − 𝑌𝑌� )�

���  �
 

 

𝑟𝑟 =
1

𝑛𝑛 − 1
� �

𝑋𝑋� − 𝑋𝑋�
𝑠𝑠�

� �
𝑌𝑌� − 𝑌𝑌�

𝑠𝑠�
�

�

���

  

 

 

𝑋𝑋� =
1
𝑛𝑛

� 𝑋𝑋�, 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑠𝑠� =  �
1

𝑛𝑛 − 1
 �( 𝑋𝑋� − 𝑋𝑋� )�

�

���

�

���

 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑋𝑋, 𝑌𝑌) =  
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑋𝑋, 𝑌𝑌)

𝜎𝜎�𝜎𝜎�
=

𝐸𝐸 [( 𝑋𝑋 − 𝜇𝜇�)( 𝑌𝑌 − 𝜇𝜇�)] 
𝜎𝜎�𝜎𝜎�

 

که در آن E عملگر امید ریاضی،  cov به معنای کوواریانس،  corr نماد معمول برای همبستگی )کوریلیشن(  
تغییر می کند. اگر بین 1- و 1  پیرسون  معیار است. ضریب همبستگی  انحراف  δ )سیگما( نماد  و  پیرسون، 
  r=1 باشد، بیانگر رابطه مستقیم کامل بین دو متغیر است، رابطه مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی 
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از متغیرها افزایش )کاهش( یابد، دیگری نیز افزایش )کاهش( می یابد. r=-1  نیز وجود یک رابطه  معکوس 
کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد، متغیر 
دیگر کاهش می یابد و بالعکس. زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است، نشان می دهد که بین دو متغیر 

رابطه خطی وجود ندارد.

برازش مدل:
به منظور بررسی رابطه بین شاخص های مزیت نسبی ارزش افزوده فعالیت های بخش کشاورزی با توسعه 

اقتصادی این بخش در استان های کشور از الگوی رگرسیون زیر استفاده می شود:
Yi= α +β. RACi+ Ui

Yi: توسعه بخش کشاورزی در استان i )خراسان جنوبی(؛ α: پارامتر ثابت )نشان دهنده تأثیرات سایر متغیرهایی 

است که در الگو نیامده اند(؛ β: برآورد کشش شاخص توسعه بخش کشاورزی نسبت به مزیت نسبی ارزش 
افزوده این بخش؛  RACi: شاخص مزیت نسبی ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان i )خراسان جنوبی( 
و Ui: جمله پسماند الگو می باشد. این الگو به روش حداقل مربعات برآورد می شود و همچنین به منظور تعیین 

سطح معنی داری الگوی فوق نیز از آزمون t استفاده می گردد.
چنانچه β = 1 باشد، بیانگر این است که توسعه بخش کشاورزی متناسب با تغییرات شاخص مزیت نسبی 
ارزش افزوده آن تغییر نموده است؛ در صورتی که β > 1 باشد، نشان دهنده این امر است که درصد تغییرات 
  β <توسعه بخش کشاورزی بیشتر از درصد تغییرات شاخص مزیت نسبی ارزش افزوده آن است و اگر چنانچه
 1باشد، نشان دهنده این امر است که درصد تغییرات توسعه بخش کشاورزی کمتـر از مزیت نسبی ارزش افزوده 
این بخش می باشد. همچنین اگر عالمت β مثبت باشد، بیانگر اثر مثبت شاخص مزیت نسبی ارزش افزوده 
فعالیت های بخش کشاورزی بر توسعه این بخش است. به عبارت دیگر هرچه فعالیت های بخش کشاورزی از 
مزیت نسبی باالتری برخوردار باشند، توسعه بخش کشاورزی نیز بیشتر شده است و اگر عالمت آن منفی باشد 

نشان دهنده این است که مزیت نسبی ارزش افزوده بخش کشاورزی، توسعه این بخش را کاهش داده است.
به منظور بررسی رابطه بین شاخص های مزیت نسبی و توسعه بخش کشاورزی در استان های کشور، الگوی 

معرفی شده با کمک نرم افزار Eviews و به روش حداقل مربعات به صورت زیر بدست آمده است:
Y=0.335+0.058RCA

 (2/8)  (5/91)
          F=13.19                   R2 =0.82                  R2=0.86
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بنابراین همانطورکه مشاهده می شود، ضریب زاویه معادله فوق مثبت و کوچکتر از یک بدست آمده است که 
نتایج حاصل از آزمون t نشان دهنده معنی دار بودن ضرایب فوق در سطح 5 درصد می باشد. به عبارت دیگر 
بین شاخص مزیت نسبی ارزش افزوده بخش کشاورزی و توسعه این بخش در استان های کشور یک رابطه 
مثبت و معنی دار وجود دارد. یعنی با افزایش مزیت نسبی در بخش کشاورزی، توسعه اقتصادی در این بخش نیز 
افزایش می یابد اما با توجه به کوچکتر بودن ضریب زاویه از یک، درصد تغییرات توسعه بخش کشاورزی کمتر 

از درصد تغییرات شاخص مزیت نسبی می باشد.

بررسی فرضیه های فرعی تحقیق:
جدول )1( میزان ستانده، مصرف واسطه و بهره وری در بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی را به تفکیک 
سال های 92-1383 نشان می دهد؛ همچنین در جداول )2( الی )4(، به ترتیب انباشت سرمایه انسانی، بازده 
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بخش کشاورزی و در نهایت ارزش افزوده بخش کشاورزی استان طی دوره 

مورد اشاره، ارائه گردیده است:
جدول1. مصرف واسطه در بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

بهره وریمصرف واسطهستاندهسال

13832,2791,0612,15
13843,3531,4222,36
13854,2281,7622,40
13866,4672,4532,64
13876,7302,7562,44
13889,4493,7992,49
13899,4384,1052,30
139012,4285,6362,20
139119,2258,4232,28
1392--2,53

2,37جمع
                       ماخذ: اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی،1393
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جدول 2. میزان انباشت سرمایه انسانی استان خراسان جنوبی

میانگین1383138413851386138713881389139013911392سال

 انباشت
 سرمایه
انسانی

34,135,737,734,830,734,629,630,233,833,4833,46

       ماخذ: اقتصاد خراسان جنوبی،1393

جدول 3. بازده سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

1383138413851386138713881389139013911392سال

1,06301,06611,06361,07581,07941,07191,07771,0281,06741,0755بازده سرمایه گذاری

        ماخذ: اقتصاد خراسان جنوبی،1393

جدول 4. میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

1383138413851386138713881389139013911392سال

1,2171,9312,4664,0143,9745,6505,3336,7916,3615,841ارزش افزوده

        ماخذ: مرکز آمار ایران،1394

فرضیه فرعی 1: بین نرخ بازده سرمایه گذاری بخش کشاورزی در استان خراسان جنوبی با تحقیق و توسعه 
بخش کشاورزی این استان، اثری مثبت و معنی دار وجود دارد. 

جدول 5. میزان همبستگی آماری بین نرخ بازده سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی با تحقیق و 
توسعه در این بخش

 بازده سرمایه گذاری درجدول همبستگی
بخش کشاورزی

 تحقیق و توسعه بخش
کشاورزی

بازده سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

0/196-1ضریب همبستگی

0/587-سطح احتماالت

1010حجم نمونه

تحقیق و توسعه بخش کشاورزی

0/1961-ضریب همبستگی

-0/587سطح احتماالت

1010حجم نمونه

    ماخذ: محاسبات تحقیق
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فرضیه فرعی 2: بین بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی با تحقیق و توسعه بخش 
کشاورزی این استان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

جدول 6. میزان همبستگی آماری بین بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی با تحقیق و 
توسعه در این بخش 

بهره وری  عوامل تولیدتحقیق و توسعه بخش کشاورزیجدول همبستگی

تحقیق و توسعه بخش کشاورزی

10/101ضریب همبستگی

0/782-سطح احتماالت

1010حجم نمونه

بهره وری عوامل تولید

0/1011ضریب همبستگی

-0/782سطح احتماالت

1010حجم نمونه

ماخذ: محاسبات تحقیق

فرضیه فرعی 3: بین انباشت سرمایه انسانی بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی با تحقیق و توسعه بخش 
کشاورزی این استان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

جدول 7. میزان همبستگی آماری بین انباشت سرمایه انسانی بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی با تحقیق و 
توسعه در این بخش 

تحقیق و توسعه بخش کشاورزیانباشت سرمایه انسانیجدول همبستگی

انباشت سرمایه انسانی در بخش کشاورزی

0/538-1ضریب همبستگی

0/109-سطح احتماالت

1010حجم نمونه

تحقیق و توسعه بخش کشاورزی

0/5381-ضریب همبستگی

-0/109سطح احتماالت

1010حجم نمونه

ماخذ: محاسبات تحقیق
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نتیجه گیری و پیشنهادات
در این پژوهش به بررسی عوامل اقتصادی مختلفی پرداخته شد که می تواند بر تحقیق و توسعه تاثیرگذار 
بخش  تولید  عوامل  وری  بهره  کشاورزی،  بخش  افزوده  ارزش  جمله  از  مختلف  های  متغیر  رابطه  باشد. 
کشاورزی و انباشت سرمایه انسانی این بخش مورد بررسی قرار گرفت. تمامی متغیرهای پژوهش حاضر به 
صورت نظری تعریف و بررسی گردیدند. در این مطالعه نشان داده شد که تا چه میزان ارزش افزوده بر توسعه 

بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی تاثیرگذار می باشد.
نتایج حاصل از الگوهای رگرسیونی و آزمون معنی دار بودن نشان می دهد؛ بین شاخص مزیت نسبی ارزش 
افزوده بخش کشاورزی و توسعه این بخش در استان خراسان جنوبی یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. 
یعنی با افزایش مزیت نسبی در بخش کشاورزی، توسعه در این بخش نیز افزایش می یابد، اما با توجه به کوچکتر 
بودن ضریب زاویه از یک، درصد تغییرات توسعه بخش کشاورزی کمتر از درصد تغییرات شاخص مزیت نسبی 

می باشد.
عالوه بر این، نتایج تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه بین نرخ بازده سرمایه گذاری با تحقیق و توسعه بخش 
کشاورزی می باشد و ضریب رگرسیونی آن ها برابر 0/001- می باشد. همان گونه که در جدول )5( مشخص 
شد، چون سطح احتماالت به دست آمده )0/5869(، بیشتر از درصد خطای مشخص )0/05( می باشد، بنابراین 
با احتمال 95 درصد ضریب رگرسیون بدست آمده معنادار نبوده و وجود رابطه بین این دو متغیر رد می شود، 

بعبارت دیگر فرض صفر رد و فرض یک تایید می گردد.
بخش  توسعه  و  تحقیق  با  تولید  عوامل  وری  بهره  بین  رابطه  وجود  عدم  از  حاکی  تحقیق  نتایج  همچنین 
 )6( جدول  در  که  همان گونه  باشد،  می   -0/057102 برابر  ها  آن  رگرسیونی  و ضریب  می باشد  کشاورزی 
از درصد خطای مشخص )0/05( می  بیشتر  به دست آمده )0/0749(،  مشخص است، چون سطح احتماالت 
باشد، بنابراین با احتمال 95 درصد ضریب رگرسیون بدست آمده معنادار نبوده و وجود رابطه بین این دو متغیر 

رد می شود، بعبارت دیگر فرض صفر رد و فرض یک تایید می گردد.
بخش  توسعه  و  تحقیق  با  انسانی  انباشت سرمایه  بین  رابطه  وجود  عدم  از  حاکی  تحقیق  نتایج  نهایت  در 
کشاورزی می باشد و ضریب رگرسیون آن ها برابر 0/000842- است. همان گونه که در جدول )7( مشخص 
باشد،  می   )0/05( مشخص  خطای  درصد  از  بیشتر   ،)0/6876( به دست آمده  احتماالت  سطح  چون  است، 
بنابراین با احتمال 95 درصد ضریب رگرسیون بدست آمده معنادار نبوده و وجود رابطه بین این دو متغیر رد 

می شود، بعبارت دیگر فرض صفر رد و فرض یک تایید می گردد.
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اگر توجه مسئولین به بخش کشاورزی که یکی از مهمترین ارکان پیشرفت و توسعه کشور است افزایش یابد، 
زمینه توسعه این بخش فراهم خواهد شد. از طرفی تحقیق و توسعه تاثیر مثبت و معنی داری بر فرآیند توسعه 

بخش کشاورزی داشته است. به دلیل همین اهمیت، در این راستا پیشنهاد می گردد که:
دولت سهم بودجه تحقیق و توسعه بخش کشاورزی را افزایش دهد تا از این طریق موجبات ارتقاء تولید 	 

بخش کشاورزی فراهم گردد.
تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی 	 

ارائه  و بانک کشاورزی و پشتیبانی الزم از نظر قانونی، اجتماعی و فیزیکی از سرمایه گذاریها از طریق 
خدمات رایگان، مشاوره فنی، اقتصادی.

جهت افزایش نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی باید سطح تکنولوزی در این بخش افزایش یابد؛ 	 
این  از  که  سازد  متقاعد  را  کشاورزان  آموزشی  و  تشویقی  سیاستهای  از  استفاده  با  باید  دولت  بنابراین 

تکنولوزی جهت مراحل مختلف تولید استفاده نمایند.
مطالعه تطبیقی فرآیند تحقیق و توسعه بخش کشاورزی ایران در مقایسه با سایر کشورها به منظور بهره 	 

گیری از تجارب دیگر کشورها صورت پذیرد.
شناسایی نیازهای تحقیق و توسعه بخش کشاورزی و تعریف چارچوب مشخص برای آن جهت تاثیرگذاری 	 

بیشتر بر روند توسعه بخش کشاورزی.
اجرای برنامه های حمایتی به نفع فعالیت های تحقیق و توسعه برای انجام این گونه فعالیت ها.	 
بخش 	  توسعه  و  تحقیق  حوزه  در  گذاری  توانمندی های سرمایه  و  ها  فرصت  دقیق  شناسایی  و  بررسی 

کشاورزی و معرفی آن به سرمایه گذاران توسط مراکز خدمات سرمایه گذاری استانها.
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تحلیل فضایی شاخص های توسعه پایدار در ناحیه های مرزی

)مطالعه موردی؛ شهرستان های مرزی استان خراسان جنوبی(

صادق کرمی1
محمد لشکری2

تاریخ دریافت: 1396/11/28                  تاریخ پذیرش: 1396/12/14

چکیده
برخورداری نواحی مرزی از امکانات و شاخص های توسعه، یکی از پیش زمینه های مهم تحقق عدالت فضایی به 
حساب می آید. حاکمیت اقتصادی کشورها هر اندازه بتواند به سمت توسعه متجانس و توزیع عادالنه شاخص ها 
در نواحی مختلف و به ویژه مرزها، حرکت کند، کارامدی و اثربخشی آمایشی خود را به اثبات رسانده است. در 
مقابل، هر چه فاصله برخورداری از شاخص های مختلف توسعه در میان نواحی مختلف یک کشور، متفاوت و 
ناعادالنه باشد، شکاف های دولت-ملت عمق بیشتری به خود می گیرد. با توجه به اهمیت توسعه در مناطق مرزی، 
تحقیق حاضر کوشیده است تا به تحلیل فضایی شاخص های اقتصادی-اجتماعی در 4 شهرستان مرزی نهبندان، 
زیرکوه، درمیان و سربیشه در استان خراسان جنوبی بپردازد. برای رتبه بندی و سطح بندی شهرستان های مرزی 
استان از نظر میزان برخورداری از شاخص تحقیق، از روش AHP و TOPSIS استفاده شده است. نتایج 
نشان می دهد که هیچ کدام از شهرستان های مرزی استان خراسان جنوبی، وضعیت مطلوبی از نظر شاخص های 
مورد بررسی ندارند. به طوریکه شهرستان های زیرکوه، سربیشه و نهبندان به عنوان شهرستان های محروم و 

شهرستان درمیان به عنوان نیمه محروم شناسایی شده است.
O18 ،R58 ،R12  :JEL طبقه بندی

واژه های کلیدي: تحلیل سلسله  مراتبی، توسعه، خراسان جنوبی، عدالت فضایی، مرز

sadegh.karami@yahoo.com :1. دکتری جغرافیای سیاسی، ایمیل
2. دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور مشهد
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مقدمه
بي توجهي به عدم تعادل موجود در هر منطقه یا کشور، ضمن فشار به مکان، منابع و جمعیت در نقاط و کانونهاي 
تمرکز، منجر به کاهش بهره وري بهینه منابع در مناطق کم تمرکز و گریز جمعیت و نیروي انساني از این مناطق 
گشته و در نتیجه دستیابي به توسعه پایدار نیروي انساني را غیر ممکن مي سازد )عندلیب و مطوف 1388(. از 
این رو، بررسي شاخص هاي عمده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و ... در سطوح مختلف خصوصًا در 
سطح ناحیه اي، هم معیاري مناسب برای تعیین جایگاه نواحي بوده و هم نیازمند اعمال مالحظات خاص در 
سطح ناحیه اي و تعیین شرایط سازگاري و انطباق ملي- ناحیه اي می باشد )حکمت نیا و موسوي، 1383(. آمایش 
فضایی  بی عدالتی های  و  تبعیض ها  شناسایی  و  توسعه  فضایی  پراکنش  چگونگی  شناسایی  هدف  با  فضایی1 
پرورده شده است )یحیی پور و قره بیگی، 1394(. بررسي نابرابري و وجود آن در محدوده هاي جغرافیایي مختلف 
در سال هاي اخیر مورد توجه برنامه ریزان و سیاست مداران قرار گرفته و وجود نابرابري در ابعاد مختلف آن، از 
نشانه هاي مهم توسعه نیافتگي محسوب مي شود. زماني که عدم تعادل در پراکنش فضایي شاخص هاي توسعه، 
شدت بیشتري به خود بگیرد، به صورت تصاعدي عدم تعادل فضایي امکانات و جمعیت را دامن مي زند و ضمن 
تشدید تمرکز شاخص ها در نقاطي که هم اکنون از معضل تمرکز امکانات و جمعیت در رنج هستند، موجب 
رانش جمعیت و امکانات از مناطق محروم مي شود و عدم تعادل در سطح فضاي جغرافیایي را بیشتر مي نماید 
اجتماعی یکي از پیش نیازهاي  و  )آشید و دیگران2، 2006(. دسترسي بهینه به خدمات و امکانات اقتصادی 
)دیستاسو3، 2007(. ماهیت امکانات و شاخص های  براي تحقق توسعه  پایدار انساني به شمار می رود  اساسي 
اقتصادی-اجتماعی به گونه اي است که نیاز به آن ها منحصر به گروه خاصي از مردم نمي شود و در واقع، 
همه  انسان ها در تمامي سکونت گاه ها بدان نیازمند مي باشند. فقدان یا کمبود این خدمات به ویژه در روستاها، 
شهرهاي کوچک و مناطق محروم، پیامدهاي منفي زیادي را به همراه خواهد داشت که مهمترین آنها، اثرات 
ناگواري است که متوجه زندگي انسان ها می کند )ضرابي و شیخ بیگلو، 1390(. پژوهش حاضر، با چنین هدفی به 
بررسی چگونگی پراکنش توسعه  شاخص های اقتصادی-اجتماعی در سطح استان خراسان جنوبی پرداخته است. 
با بررسی چگونگی توزیع شاخص های توسعه در فضاهای مرزی، می توان به کارامدی یا ناکارامدی مدیریت 
اقتصادی فضا در این ناحیه پی برد. با آگاهي از اهمیت شناخت وضعیت موجود جوامع و محیط هاي جغرافیایي به 
منظور برنامه ریزي مطلوب براي آینده از یک سو و با توجه به اهمیت و ضرورت توسعه شاخص هاي اقتصادی-

1. Spatial Management 
2. Adshead et al
3. Distaso 
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اجتماعی به عنوان یکی از اساسي ترین نیازهاي یک جامعه  امن، می توان کیفیت جغرافیای توسعه در مقیاس 
شهرستان های مرزی خراسان جنوبی را سنجید. از این رو، سوال  پژوهش حاضر بدین شرح است؛ شاخص های 

توسعه در نواحی مرزی استان خراسان جنوبی چه وضعیتی دارد؟

مبانی نظري
رویکردهای آمایش مرز

دچار  خود  همسایگان  از  بعضی  با  محیطی  زیست  و  فرهنگی  اقتصادی،  مختلف  دالیل  به  معمواًل  کشورها 
زیر خاکستر  آتش  به صورت  و  تغییرات در حکومت ها حل و فصل نشده  با  این تضادها  منافع هستند.  تضاد 
باقی می مانند. به خصوص این که افزایش جمعیت مناطق مزبور، فعالیت های ناشی از بهره برداری اقتصادی از 
توانمندی بالقوه و بالفعل محیطی، همچنین اقدامات به ویژه در زمینه تفاوت یا تشابه مذهبی در دو سوی مرز 
سیاسی امنیت را در منطقه مزبور متشنج می کند )کوکلی1، 2012(. در گذشته برای تأمین امنیت در مناطق مرزی 
نبود تهدید نظامی مطرح بود. لذا، سیاست امنیتی متوجه دستیابی به حداکثر توان نظامی برای تفوق بر دشمنان 
)داخلی و خارجی( و کسب امنیت است. اکنون تهدیدهای نظامی در مناطق مرزی جای خود را به بحران های 
اکولوژیکی، مسائلی مانند انواع قاچاق و بی ثباتی های دیگر داده است که برای سازمان دهی آنها، با توجه به 
شرایط جغرافیایی مناطق مرزی، نیاز به برنامه ریزی ملی کشور در مناطق مرزی است )متقی و متقی، 1393(. 
توانمندی های  از  منطقی  بهره برداری  طبیعی جهت  و  انسانی  مسائل  به  معطوف  که  برنامه ریزی  از  بنابراین، 
پایدار است، تحت عنوان آمایش مناطق مرزی یاد  امنیت، توسعه ی  محیطی مناطق مرزی برای دستیابی به 
می شود )کوهن2، 2009(. از این رو، آمایش مناطق مرزی، نوعی رویکرد جامع و استراتژیک به مدیریت مرز 
است. مراد از مدیریت مرزها، مجموعه اقدام های هدفمندی است که برای تثبیت و انجام بهینه  کارکردهای مرز 
در ابعاد مختلف در طول خط مرز و مناطق مرزی انجام می شود. این اقدامات شامل اقدام های قانونی، انتظامی، 

سیاسی، فرهنگی، عمرانی و حتی زیست محیطی است )کانورسی3، 2014(.
مدیریت مرز دارای ابعاد نظامی- امنیتی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، عمرانی است. مدیریت بهینه مرزها 
در واقع به منصه  ظهور رساندن کارکردهای مرزها در ابعاد مختلف با حفظ ویژگی ها، عمران و آبادی و استفاده 
از توان های محیطی و انسانی جوامع و مناطق مرزی به وسیله  اقدام های درست و به موقع و روش های صحیح 
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است )متقی و همکاران، 1394(. در واقع، نواحی مرزی، هر چند که ممکن است فاقد امکانات الزم برای توسعه 
اجتماعی و اقتصادی باشند، اما، به سبب شرایط خاص ژئوپلیتیکی، لزوم آمایش و برنامه ریزی توسعه را کاماًل 
ضروری می سازند )شکوئی، 1384(.  لذا به طور کلی، ویژگی های مناطق مرزی که به عنوان اصول چهارچوب 
نظری آمایش مناطق مرزی بر پایه مباحث نظری در مطالعات جهانی مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از: 
مناطق مرزی دورترین مناطق پیرامونی از مناطق مرکزی هستند و به همین دلیل عقب مانده ترین و محروم ترین 
مناطق هستند. توسعه به شکل امواج سلسله مراتبی و با محوریت مرکز رشد تا دورترین نواحی گسترش می یابد 
)دونان1، 2001(. از نظر ساختار فضایی، مناطق مرزی دارای ویژگی های کالبدی خاص مناطق مرزی هستند که 
در مجموع باعث تشدید گسستگی فضایی و در نتیجه، توسعه نیافتگی آن ها می شود. بین عوامل جغرافیایی، 
جمعیت و فعالیت در مناطق مرزی روابطی برقرار است که این روابط یک ساختار و نظام فضایی را شکل می 
دهد. همچنین به میزان وجود تعادل منطقه ای، مرزهای فیزیکی و ذهنی حایل بین مناطق مرکزی و مناطق 
پیرامونی رقیق تر می شوند و در صورت عدم تعادل بین این مناطق، این مرزها ظهور و بروز بیشتری می یابند 
)عندلیب، 1380(. بنابراین مي توان »آمایش« را نوعي برنامه ریزي راهبردي - فضایي و »آمایش مناطق مرزي« 
را نوعي برنامه ریزي راهبردي در فضاهاي مرزي کشورها دانست )سیزر2، 2001(. با توجه به تعریف یاد شده، 

روی  هم رفته، سه استراتژی را برای آمایش مرزها می توان برشمرد:
1- استراتژی تهدید محور که پایه  آن بر تهدیدزا بودن مناطق مرزی استوار است، بر این مبنا تهدیدها در 
مناطق مرزی بیشتر از فرصت ها است و از این رو، شاکله  مدیریت و واپایش مرزی کشور در قالب واپایش شدید 
امنیتی شکل می گیرد و مرزها به عنوان مناطقی نظامی و امنیتی در اختیار قوای نظامی و دستگاه های امنیتی 
است. بر مبنای استراتژی تهدید محور برای اداره ی مرز، مدیریت نظامی و انتظامی دیکته می شود )پیشگاهی 

فرد و میرزاده کوهشاهی، 1390(.
2- استراتژی فرصت محور: در این استراتژی، وزن سنگینی به فرصت سازی و فرصت زایی مرزها داده می شود 
امر  این  امکانات مرزی است.  و  از فرصت ها  بهره مندی حداکثر  استراتژی،  این  ایده آل ترین شیوه  مدیریت  و 
سبب توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و به خصوص مناطق مرزی می شود و به  تبع آن، بسیاری از 
تهدیدها از بین می رود. در این استراتژی، مدیریت کارکردی بهترین شیوه  اداره و کنترل مرز است )کانینگهام3، 

.)2002
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3- استراتژی تلفیقی: این استراتژی، نگرشی ترکیبی به مسائل و مناطق مرزی دارد و جنبه های فرصت و 
تهدید را به شکل همه جانبه در مدیریت مرزی در نظر دارد. بر اساس استراتژی تلفیقی، در عین حال که مرزها 
و مناطق مرزی دارای ظرفیتهای مناسب برای توسعه و تولید قدرت برای کشور هستند، این مناطق را مصون 
از تهدید و آسیب نمی داند. بر مبنای این استراتژی، بهترین الگوی مدیریتی برای مرزها، مدیریت ترکیبی است 
)اخباری و نامی، 1389(. نکته  اساسی در این استراتژی، همبسته بودن توسعه  فضایی با امنیت است. بدین معنی 
که با افزایش توسعه  و توزیع دادگرانه  شاخص های توسعه در فضا، می توان انتظار داشت که وضعیت امنیتی 

منطقه نیز بهبود یابد. 

پیشینه تحقیق
در تحقیقات داخلی، متقی و همکاران )1394( در تحقیقی با عنوان »تحلیل فضایی توسعه نواحی مرزی شرق 
کشور مورد: دهستان های مرزی استان خراسان جنوبی« به این نتیجه دست یافته اند که سازمان فضایی در 
دهستان های مرزی استان خراسان جنوبی، به شدت نامتوازن و نامتجانس است. همچنین این تحقیق با استفاده 
23 شاخص از شاخص های توسعه پایدار، به این نتیجه دست یافته است که هیچ کدام از دهستان های مرزی 

استان خراسان جنوبی از حداقل شاخص های توسعه پایدار برخوردار نیستند.
دیمن کاشفی دوست و علی حاجی زاده )1394( در مقاله ای با نام »ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد 
توسعه پایدار )مورد مطالعه: پیرانشهر(« به ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه  پایدار 
در شهر پیرانشهر پرداخته اند. بدین منظور سه شاخص ظرفیت، سازگاری و عدالت اجتماعی در راستای توسعه 
پایدار به کار گرفته شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که بی تعادلی و ناهماهنگی بین کاربری های شهری 

در پیرانشهر ضریب باالیی دارد که از عدم دقت نظر کافی برنامه ریزان شهری ناشی می شود.
سیدحسن صدوق )1391(، در کتاب »جغرافیا، اقتصاد فضا و آمایش  سرزمین«، روابط میان فضا و فعالیت های 
بستر  حرکت،  محدود کننده ی  عنصر  را  فضا  وی،  است.  کرده  تحلیل  را  آمایش سرزمین  مسائل  و  اقتصادی 
فعالیت های بخش کشاورزی و فعالیت های صنعتی و خدماتی می داند و بر این اساس به تحلیل مکان گزینی 
فعالیت های اقتصادی و مسائل آمایشی پرداخته است. صدوق، فضا و به ویژه وجه اقتصادی آن را معیار آمایش 

سرزمین می داند.
علیرضا عندلیب )1380(، در کتاب خود با عنوان »نظریه  پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسالمی 
ایران«، سعی نموده تا جایگاه و حساسیت مناطق مرزی را به لحاظ عملی و نظری در برنامه  آمایش سرزمین 
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تبیین نماید. البته در این کتاب بر خالف عنوان آن، که به صورت موردی در رابطه با جمهوری اسالمی ایران 
نگاشته شده است، به جز اشاره به نظریات کلی و دیدگاه های مختلف درباره  آمایش سرزمین و آمایش مناطق 

مرزی، به صورت موردی به وضعیت مناطق مرزی ایران پرداخته نشده است.
در پژوهش های خارجی نیز، کمیسیون اقتصادی اروپا در ژنو )2008(، گزارشی علمی با عنوان »برنامه ریزی 
فضایی؛ ابزار کلیدی برای توسعه و حکم روایی مؤثر با توجه ویژه به کشورهای در حال گذار«1، ارائه داده است. 
نکته  قابل توجه این کتاب، شرح عملکرد و وظایف دولت ملی و محلی در مقیاس خرد و کالن در برنامه آمایش 

سرزمین است تا از نگاه بخشی نگر و ناهماهنگ در مدیریت فضا، پیشگیری شود.
گراهام هاوگتون2 )2009(، در کتاب »برنامه ریزی فضایی جدید: مدیریت سرزمینی با فضاهای نرم و مرزهای 
نگاه و توجهی کل گرا، راهبردی، جامع، منسجم و هماهنگ تر  برنامه ریزی فضایی،  فازی«3، معتقد است که 
از رویکردهای پیشین به توسعه   پایدار دارد. از نظرگاه هاوگتون، برای مدیریت مرزهایی که از ترکیب چندپاره  
قومیت ها و نژادها به وجود آمده اند، به کارگیری سازماندهی فضایی چندجانبه  و ترکیبی ضرورت دارد. آمایش 

سرزمین به مثابه  یک رویکرد جامع و همه سونِگر، می تواند مدیریت چنین مرزهایی را بهینه کند.
ایوان توسیس4، هانا اسِمژو5، دورا ایلز6 و آنتال گرثئیس7 )2015(، در کتاب خود با عنوان »سیاست گذاری های 
برنامه ریزِی فضای ملی و نوع حاکمیت«8، گزارشی درباره  برنامه ریزی در فضای ملی و ارتباط آن با نوع حاکمیت 
در اتحادیه  اروپا ارائه داده اند. هدف از این کتاب که به صورت یک برنامه  کاری ارائه شده است، برنامه ریزی 
در  ملی  نوع حاکمیت  بررسی  به  کتاب،  این  در  و همکاران  توسیس  است.  روستایی  و  مناطق شهری  توسعه  
اروپا و تأثیر آن بر برنامه ریزی فضایی در مقیاس ملی می پردازند. در این کتاب به  کشورهای عضو اتحادیه  
صورت کلی، رابطه  نوع حاکمیت در کشورهای اروپایی با آمایش در مقیاس ملی مورد توجه قرار گرفته است. 
روی هم رفته، کتاِب »سیاست گذاری های برنامه ریزِی فضای ملی و نوع حاکمیت«، نوعی چهارچوب نهادی9 

برنامه  آمایش سرزمین است.

1. Spatial Planning: Fundamental Key to Development and Effective Governance with Spatial Perspective 
to Developing Countries 
2. Graham Haughton
3. New Spatial Planning: Territorial Management with Soft Spaces and Fuzzy Boundaries
4. Iván Tosics
5. Hanna Szemző
6. Dóra Illés
7. Antal Gertheis
8. National Spatial Planning Policies and Governance Typology
9. Institutional Framework 
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روش تحقیق
براي تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از تکنیک هاي Z-scor و ضریب همبستگي اسپیرمن، وضعیت توزیع و 
میزان همبستگي و تناسب رتبه شاخص ترکیبي برخورداري از امکانات و خدمات بهداشتي- درماني در مقایسه 
با رتبه جمعیتي شهرستان ها مورد بررسي قرار گرفت. سپس به منظور تحلیل دقیق تر و تعیین رتبه برخورداري 
 AHP استفاده شد. از روش TOPSIS هر شهرستان و به تبع آن تعیین الویت هاي سرمایه گذاري، از تکنیک
براي وزن دهي به شاخص ها و از روش تحلیل خوشه اي سلسله مراتبي براي سطح بندي شهرستان ها استفاده 
گردید. جامعه  آماري پژوهش شامل 4 شهرستان مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه استان خراسان جنوبی 
است. شیوه گردآوري اطالعات و داده ها، به طریق اسنادي و کتابخانه اي انجام پذیرفته است. از نرم افزارهاي 

Excel و SPSS، برای انجام تحلیلهاي آماري و ArcGIS به منظور ترسیم نقشه ها استفاده شده است. 

محدوده و قلمرو تحقیق
محدوده و قلمرو پژوهش حاضر، 4 شهرستان مرزی استان خراسان جنوبی، شامل شهرستان های نهبندان، 
درمیان، سربیشه و زیرکوه است. جامعه  آماری، شاخص های برخورداری از خدمات و امکانات اقتصادی-اجتماعی 

است که از سالنامه آماری کشور در سال 1395 اخذ گردیده است.

برازش مدل
روی هم رفته، شاخص هاي اقتصادی و اجتماعی در چند گروه کلي مطرح مي شوند )زاهدي اصل، 1381(؛ گروه 
نخست؛ شاخص هاي فردی شامل: متغیرهاي طول زندگي )نرخ امید به زندگي، نرخ مرگ و میر عمومي، نرخ 
مرگ و میر کودکان کمتر از یک سال، نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و نرخ مرگ و میر بر اثر زایمان( و 
متغیرهاي زندگي سالم شامل )میزان پس انداز، درآمد سالیانه، امید به زندگی، امنیت شغلی، درصد اهم بیماري ها، 
دفعات مراجعه  سرپایي، تعداد بیماران بستري(. گروه دوم؛ شاخصهاي دسترسي به امکانات اقتصادی- اجتماعی 
شامل: متغیرهاي نسبت جمعیت به نیروي انساني شاغل و متغیرهاي نسبت جمعیت به تسهیالت اقتصادی- 
تخت بیمارستاني،  خرید،  مراکز  کتابفروشی ها،  کتابخانه ها،  دانشگاه ها،  مدارس،  )نسبت جمعیت به  اجتماعی 
نسبت جمعیت به آزمایشگاه، داروخانه، درمانگاه، رادیولوژي(. گروه سوم؛ متغیرهای محیطی شامل: متغیرهاي 
درآمدی )درآمد سالیانه، نوع مسکن، میزان پوشش بیمه و خدمات تامین اجتماعی، تعداد کارخانه ها و کارگاه های 
فعال( و متغیرهاي پیشگیري )نرخ رضایت شغلی، نرخ وقوع جرایم، تراز امنیت محیطی(. با توجه به شاخصهاي 
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مطرح شده، در پژوهش حاضر، ترکیبی از همه  شاخص هاي ذکر شده، مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر این اساس، 
شاخص هاي مورد بررسي عبارتند از:

1- تعداد کارخانه و کارگاه فعال به ده هزار نفر 2- تعداد دانشگاه به ده هزار نفر 3- تعداد مدارس )ابتدایی، 
راهنمایی و دبیرستان( به ده هزار نفر 4- تعداد مراکز بهداشتی و درمانی به ده هزار نفر 5- میانگین درآمد ساالنه 
به ازای هر ده هزار نفر 6- تعداد پوشش خدمات تامین اجتماعی به ده هزار نفر 7- تعداد مرگ و میر ساالنه  
کودکان زیر پنج سال به ده هزار نفر 8- تعداد کتابخانه و کتابفروشی به ده هزار نفر 9- تعداد مراکز خرید به 

ده هزار نفر.
جدول 1. ماتریس شاخص هاي اقتصادی و اجتماعی استان  خراسان جنوبی به 10 هزار نفر
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نام شهرستان ردیف

4.601 7.230 0.876 0.219 0.438 0.219 0.000 3.725 0.6576 نهبندان 1

8.539 2.540 1.162 0.351 0.811 0.189 0.108 946. 1.621 درمیان 2

6.252 5.399 1.516 0.284 0.474 0.189 0.189 2.179 0.852 زیرکوه 3

8.834 3.435 0.982 0.327 0.818 0.273 0.218 1.963 1.254 سربیشه 4

ماخذ: سالنامه ی آماری سال 1394 استان خراسان جنوبی، شاخص سازي از نگارنده

همچنین، در پژوهش حاضر، از روش AHP براي وزن دهی شاخص ها استفاده شده و وزن شاخص ها به 
صورت آنچه در جدول )2( نشان داده شده، به دست آمده است.

AHP جدول 2. ضریب اهمیت و وزن شاخص هاي مورد بررسي، محاسبه شده به روش
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0.3010.3650.2010.2070.1130.0130.350.310.309وزن

      ماخذ: محاسبات نگارنده
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سازوکاري که مدل AHP براي بررسي میزان ناسازگاري در قضاوت ها در نظر مي گیرد، محاسبه ضریبي به 
نام »نرخ ناسازگاري«1 است که از تقسیم »شاخص ناسازگاري«2 به »شاخص تصادفي بودن«3 حاصل مي شود 
)عزت پناه و همکاران، 1393(. چناچه این ضریب کوچکتر از 0,1 باشد، سازگاري در قضاوت ها مورد قبول است 
)ملک حسینی و همکاران، 1394(. شاخص هاي تصادفي بودن با توجه به تعداد شاخص ها و از جدول )3(، قابل 

استخراج است.
)R.L( جدول 3. شاخص تصادفي بودن

N2345678910

R.I0.00.580.91.121.11.321.411.451.49

         ماخذ: بوون4، 2014

در پژوهش حاضر، حاصل بررسي نرخ سازگاري قضاوت هاي انجام گرفته براي تعین وزن شاخص ها برابر با 
0,001 محاسبه گردید که نشان می دهد سازگاري در قضاوت ها رعایت شده است و به منظور بررسي آمایش 
فضایی، نخست به کمک تکنیک Z-scor شاخص ترکیبي توسعه  هریک از شهرستان های استان محاسبه 
شاخص های  رتبه   همبستگي  و  تناسب  میزان  اسپیرمن،  همبستگي  ضریب  از  بهره گیری  با  سپس  و  گردید 
اقتصادی-اجتماعی با رتبه  جمعیت شهرستان های مورد مطالعه مقایسه شد. نتایج حاصل از این مقایسه بیانگر 
وجود تناسب و همبستگي پایین )0,269( بین نیاز جمعیتي و وضعیت برخورداري از شاخص هاي اقتصادی-
 4 در سطح  اقتصادی-اجتماعی  خدمات  و  امکانات  نامناسب  و  ناهمگن  فضایی  توزیع  نتیجه،  در  و  اجتماعی 
شهرستان مرزی  استان خراسان جنوبی است. اختالف میان رتبه جمعیتي و رتبه  توسعه در شهرستانهاي زهک، 

خاش و سراوان بیش از دیگر شهرستان ها مي باشد. 

1. Inconsistency Ratio (IR)
2. Inconsistency Index (II)
3. Random Index (RI)
4. Bowen 
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جدول 4. میزان همبستگي میان رتبه  جمعیتي و رتبه  برخورداري شاخص هاي اقتصادی-اجتماعی

 در شهرستان های مورد مطالعه

Correlations P Z

Spearman’s rho

P

Correlation Coefficient 1.000 .269

Sig. (2-tailed) . .187

N 13 15

Z

Correlation Coefficient .269 1.000

Sig. (2-tailed) .187 .

N 14 14

        ماخذ: محاسبات نگارنده

بر این اساس، می توان قضاوت نهایی را برای رتبه بندی شهرستان های مورد مطالعه انجام داد. به عبارت دیگر، 
بر اساس یافته های جدول )4(، می توان درجه و رتبه  برخورداری هر یک از شهرستان های مرزی استان خراسان 
با این حال، در این تحقیق برای بررسي دقیق  تر و تعیین  جنوبی از شاخص های مورد مطالعه را تعیین کرد. 
رتبه  هر شهرستان از لحاظ شاخصهاي اقتصادی-اجتماعی، با استفاده از روش تحلیل خوشه اي، شهرستانهاي 
توسعه  فاقد  و  نیمه محروم(  توسعه/  حال  )در  نیمه برخوردار  )توسعه یافته(،  برخوردار  کلي  گروه  سه  در  استان 
از شهرستان های  این اساس، نشان مي دهد که هیچ کدام  بر  نتایج به دست آمده  )محروم( طبقه بندي شدند. 
مرزی استان خراسان جنوبی جزو نواحی توسعه یافته نیستند. شهرستان نهبندان با امتیاز 0,551 داراي بیشترین 
امتیاز و شهرستان زیرکوه با مجموع امتیاز 0,331 محروم ترین شهرستان مرزی استان خراسان جنوبی از لحاظ 
از تحلیل سلسله مراتبی و خوشه ای  نتایج به دست آمده  برخورداری از شاخصهاي اقتصادی-اجتماعی هستند. 
نشان می دهد که رتبه  شهرستان نیمه محروم )نهبندان( تفاوت چندانی با شهرستان های محروم ندارد و اختالف 
اقتصادی-اجتماعی در سطح  توزیع خدمات  رتبه  و  امتیازات،  به چشم می خورد. جدول )5(،  آنها  اندکی میان 

شهرستان های مرزی استان خراسان جنوبی را نشان می دهد. 



63 تحلیل فضایی شاخص های توسعه پایدار در ناحیه های مرزی ...

جدول 5. امتیازات و رتبه  گزینه ها براساس برخورداری از شاخص های اقتصادی-اجتماعی

وضعیت توسعه رتبه  توسعه امتیاز توسعه فاصله از ایده آل توسعه شهرستان

نیمه محروم 1 0.551 0.057 نهبندان

محروم

2 0.514 0.085 درمیان

3 0.412 0.084 سربیشه

4 0.331 0.099 زیرکوه

           ماخذ: یافته های پژوهش

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول )5(، از مجموع چهار شهرستان های مرزی استان خراسان جنوبی از 
لحاظ برخورداری از شاخص هاي اقتصادی-اجتماعی، شهرستان های زیرکوه، درمیان و سربیشه جزء شهرستان 

های محروم و شهرستان نهبندان نیمه محروم می باشد.

نتیجه گیري و پشنهادات
فضایی  بی عدالتی های  و  تبعیض ها  شناسایی  و  توسعه  فضایی  پراکنش  چگونگی  شناسایی  با هدف  تحلیل 
گسترش یافته است. پژوهش حاضر، با چنین هدفی به بررسی چگونگی پراکنش توسعه در سطح استان خراسان 
جنوبی پرداخته است. از میان شاخص های توسعه، زیرساخت ها و امکانات اقتصادی- اجتماعی برگزیده شده 
از  بپردازد.  استان خراسان جنوبی  پراکنش و توسعه  آن در سطح شهرستان های  به بررسی چگونگی  تا  است 
این رو، این با آگاهي از اهمیت شناخت وضعیت موجود جوامع و محیط هاي جغرافیایي به منظور برنامه ریزي 
مطلوب براي آینده از یک سو  و اهمیت سطح ناحیه در برنامه ریزي توسعه پایدار از سوي دیگر و با توجه به 
نیازهاي یک جامعه سالم،  ابتدایي ترین  اهمیت و ضرورت توسعه شاخص هاي اقتصادی- اجتماعی به عنوان 
پژوهش حاضر با بهره گیري از شاخص هاي مد نظر، به دنبال سنجش وضعیت توزیع و توسعه  شاخص های 
استان، مشخص کردن میزان اختالف سطح توسعه  این  اجتماعی در سطح شهرستان هاي مرزی  اقتصادی- 
آمایش فضایی شاخص هاي  پژوهش،  این  در  توجه بیشتر به شهرستان هاي محروم و توسعه نیافته است.  و 
اقتصادی و اجتماعی )با تاکید بر توسعه  پایدار( در سطح 4 شهرستان مرزی در استان خراسان جنوبی با استفاده 
از روش AHP ارزیابي شد. نتیجه  آزمون، رابطه همبستگي میان رتبه جمعیتي و رتبه برخورداري از امکانات 
رتبه،  دو  این  میان  که هرچند  داد  نشان  استان خراسان جنوبی  اقتصادی-اجتماعی شهرستان هاي  و خدمات 
همبستگي مثبت و مستقیم وجود دارد، اما میزان این همبستگي چندان خوشایند و رضایت بخش نیست )0,269(. 
این همبستگي ضعیف، نشانگر آن است که توزیع فضایی امکانات اقتصادی – اجتماعی در استان خراسان جنوبی 
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با نیازهای جمعیتي نواحي مختلف آن هماهنگ و همخوان نبوده است.
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تحلیل متغیرهای مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینی شرق ایران 
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چکیده
این مقاله با هدف شناخت و واکاوی متغیرهای مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه در مناطق 
شرقی ایران طراحی شد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی ـ تحلیلی است و محدوده جغرافیایی 
مورد مطالعه آن شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی می باشد. برای اندازه گیری میزان رشد متغیرهای 
مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینی در شهرستان بیرجند )متغیرهایی همچون سرمایه انسانی 
اقتصادی جمعیت شناختی و کارآفرینی( در بازه زمانی ده ساله )95ـ1385( بر پایه مدل های تجربی کارلینو 
آماری  از سالنامه  نیاز  اقدام گردید. داده های مورد  استینز )1982( و دلر و همکاران )2001(  و میلز )1987( 
استان خراسان جنوبی استخراج شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS20 انجام 
شد. نتایج نشان داد که علیرغم رشد 5/83 درصدی درآمد سرانه استان در دوره مورد بررسی رشد فعالیت های 
اقتصادی و تشکیل بنگاه های تجاری نوآورانه در شبکه اقتصاد فضایی شهرستان بیرجند بیشتر در بستر فعالیت 
های کشاورزی و خدماتی بوده و در گذر زمان از فعالیت های صنعتی ناحیه کاسته شده است. همچنین تحلیل 
فعال شاغل(، سرمایه  )جمعیت  انسانی  متغیرهای سرمایه  ترتیب  به  که  است  این  گویای  نیز  مؤثر  متغیرهای 
اقتصادی )نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله(، سرمایه جمعیتی )جمعیت باالی 65 سال( در شکل گیری بنگاه 

های اقتصادی کارآفرینانه شهرستان بیرجند دارای بیشترین اثرات بوده است.
.P25 ،O18 ،L32 ،L26 :JELطبقه بندی

کلمات کلیدی: بنگاه های اقتصادی، بیرجند، توسعه اقتصادی، کارآفرینی.
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مقدمه
امروزه تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه 
کشورهای درحال توسعه است. براساس بیانیه ی جهانی کارآفرینی، یک همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی 
و سطح فعالیت کارآفرینانه ی ملی و سازمانی وجود دارد )خنیفر و وکیلی، 1387(. کارآفرینی مقوله بسیار مهمی 
است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توجه جدی به آن داشته اند )ایمانی پور و زیوار، 
1387(. این در حالی است که در اقتصاد مدرن تخصص های انسانی و ایده های آنها ارزش افزوده بیشتری 
تولید می کند )عربیون و همکاران، 1390(. از سویی دیگر هیچ عاملی را در اقتصاد مهمتر از نرخ رشد اقتصادی 
نمی توان یافت که داللت مستقیم بر افزایش رفاه اقتصادی بلندمدت یک کشور داشته باشد. رشد باال و توسعه 
بهتر اقتصادی از جمله اهداف کالن توسعه ملی است که همه اقتصادها به دنبال آن هستند و علت آن وجود 
منافع و مزایایی می باشد که رشد اقتصادی به ارمغان می آورد. از جمله مهمترین آنها را می توان سطح باالتر 
رفاه اجتماعی نام برد که هدف نهایی سیاست گذاران هر کشوری است )کاظمی ترقبان و مبارکی،1391(. با 
وجود نظریه های رسمی توسعه راهبردها و سیاست های توسعه یک کشور در یک خالء و فضای خالی ظهور 
نمی کند. از نظر لیبنستین1، رشد درآمد سرانه نیازمند به تغییر از تولید کمتر به تولید بیشتر تغییر تکنیک های 
تولیدی هر کارگر ایجاد یا اتخاذ کاالهای جدید، مواد جدید، بازارهای جدید، فرم های سازمانی جدید، ایجاد 
مهارت جدید، انباشت دانش جدید و غیره است. در این میان کارآفرین به عنوان پرکننده شکاف و مکمل ورودی 

است که احتمااًل محرک اصلی بخش ایجاد ظرفیت این عناصر، در فرآیند رشد می باشد )لیبنستین، 1968(.
هایک2 است.  بازار  به  توجه  دلیل  به  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  کارآفرینی  مسائل  حقیقت   در 
 دریافت که دانش در سراسر جامعه بوسیله هر شخصی که یک سهم منحصر به فردی از اطالعات را داشت 
پراکنده شده است )هایک ، 1945( با این وجود، بازار، از طریق تنظیمات مکرر خود در پاسخ به »اقدامات جداگانه 
افراد مختلف« و »شرایط عرضه عوامل مختلف تولید«، اطالعات جدیدی را از طریق قیمت هایی که تخصیص 
کارآمد از منابع را فراهم می سازد ابالغ می کند )کریگر3، 1998(. با سقوط برنامه ریزی متمرکز اقتصادی دیده 
شده است که دولت ها نمی توانند منابع را به طور اثربخشی اختصاص دهند و در حقیقت وجود بازار ضروری 
است. شواهد تجربی نیز قویًا از ارتباط بین کارآفرینی و رشد اقتصادی حمایت می کنند. مطالعات نشان داده 
است که تفاوت های منطقه ای در رشد اقتصادی وجود دارد که مرتبط با سطوح کارآفرینی است. شناخت اهمیت 

1. Leibenstein
2. Hayek
3. Krueger
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کارآفرین و ضرورت بازار برای کارآفرین در عمل باعث شده است که بسیاری از کشورها برای تکمیل بازارهای 
خود از طریق حذف موانع کارآفرینی و دیگر شکست های بازار اقدام نمایند. با این حال، سیاست گذاران نیز 
باید برای اطمینان یافتن از عوامل خارجی ـ مثبت دانش شبکه و اثرات خارجی شکست و پذیرش کارآفرینی 
بردارند. همانطور که لف1 باشد گام های دیگری  اقتصادی مؤثر  توسعه  تواند در رشد کارآفرینی و   ـ که می 
 نیز نتیجه می گیرد که کارآفرینی برای توسعه ضروری است زیرا کارآفرینان در کشورهای در حال توسعه برای 
پر کردن شکاف های انحرافی موجود در بازارهای توسعه نیافته و تکامل نیافته مهم هستند. او بیان می کند که 
حقیقتًا یک تابع کلیدی کارآفرینی در اقتصادهای در حال توسعه بسیج کردن عواملی مانند سرمایه و نیروی کار 
متخصصی است که به طور ناقص به بازار عرضه شده اند در غیر این صورت ممکن است برای فعالیت هایی که 

بیشترین بهره وری را به همراه داشته باشد عرضه و یا منابعی تخصیص داده نشود )لف، 1979(.
در ایران تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه توجه چندانی به کارآفرینی نشده بود. حتی در محافل علمی و 
دانشگاهی نیز به جز موارد بسیار نادر فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته بود. مشکل بیکاری و پیش بینی حادتر 
شدن آن در دهه 1380 موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه 
قرار گیرد. با این حال اکنون در کشور ایران به رغم داشتن جمعیتی هوشمند مستعد و برخوردار از منابع طبیعی 
فراوان تولید ناخالص داخلی در سطحی پائین بوده شمار قابل توجهی از نیروهای جوان و حتی تحصیل کرده 
از امکان اشتغال بی بهره اند و بر اولویت ایجاد کار در دیگر فعالیت های دولتی در سطوح گوناگون تأکید می 
شود. افزون بر این بسیاری از شرکت ها به سبب بهره وری اندک فقدان تقاضا و غیره در آستانه تعطیلی هستند 
و رقابت کشور هم در بازارهای جهانی اندک است. از این رو، امروزه توسعه کارآفرینی رویکردی بسیار ضروری 
برای جامعه است )حاجی قربانی، 1387( و شناسایی اقدامات کارآفرینی در بررسی رابطه بین کارآفرینی و رشد 
اقتصادی  منطقه ای ضروری می باشد. اقدامات کارآفرینانه با وجود اهمیت آن در رشد اقتصادی به درستی 
تعریف نشده است. محققان برای تعریف ابعاد کارآفرینی وزن اقدامات خاصی را مدنظر دارند. رایج ترین این 
اقدامات نرخ خوداشتغالی تشکیل شرکت های جدید و سایر اقدامات رشد )نوآوری سرمایه کارآفرینی سرمایه 
انسانی و غیره( است. بنابراین در مسیر رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی یکی از چالش برانگیزترین موضوعات 
برای تصمیم گیرندگان دولتی و خصوصی شناسایی مناسب ترین ابزار برای ارتقاء کارآفرینی در توسعه اقتصاد 
منطقه ای است. به منظور تشویق کارآفرینی دانستن این مهم که بین نیازهای کارآفرینی و رشد اقتصادی پویایی 
وجود دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که برخی از محدودیت های اقتصادی و جمعیتی ناحیه تحت 

1.Leff
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تأثیر شرایط اقتصادی و کارآفرینی و رشد منطقه ای است )بشیر1، 2013(.
از  یکی  عنوان  به  و  استان کشور  ترین  فراوان شرقی  های  نعمت  و  گرم  طبیعتی  با  جنوبی  خراسان  استان 
محرومترین استان های تازه تأسیس است که پس از طرح تقسیم استان خراسان در سال 1383 به سه استان 
رضوی، شمالی و جنوبی بوجود آمد و موجب تغییر و تحوالتی در فضای جغرافیایی و ناحیه ای شد )اسکندری 
ثانی و قادری مقـدم، 1395(، انعکاس بخشی از این تغییر و تحوالت را می توان در روند شکل گیری بنگاه های 
اقتصادی کارآفرینانه در شهرها و روستاهای مرکز ناحیه به ویژه مرکز استان )شهرستان بیرجند( یافت. بنابراین 
این مقاله شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه شهرستان بیرجند را به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی 
در نتیجه ارتقایابی از مرکزیت شهری به ناحیه ای و تغییرات ساختاری ناشی از رویکرد سیاسی دولت در بازه 
زمـانی )95-1385( مورد بررسی قرار داده و به این سؤال اساسی پاسخ می دهد که »متغیرهای مؤثر بر شکل 
گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه در شرق ایران کدام است؟ به عبارتی »متغیرهای مؤثر بر توسعه بنگاه 
های اقتصادی کارآفرینی )در بخش های مختلف فعال اقتصادی )کشاورزی صنعت و خدمات(( در شرق ایران 
کدامند؟« شهرستان بیرجند پس از تبدیل شدن به مرکز استان بنا به ظرفیت های طبیعی و موقعیت استراتژیک 
در منطقه شرق کشور تحـوالت جمعیتی و سکونت پذیری آن حاکی از آهنگ رشد جمعیت می باشد )مرکز 
آمار ایران، 1395( اما از نظر اقتصادی علیرغم داشتن منابع معدنی، گیاهان بومی و تجاری همچون زعفران 
با محرومیت و خالی شدن سکونت گاه های روستایی دست و پنجه نرم می کند و با مشکل بیکاری و از بین 
رفتن شرکت های کارآفرینانه و در نتیجه توسعه نیافتگی منطقه، رشد نرخ فقر و افزایش شکاف درآمد سرانه 

مواجه است.
با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله برخی از متغیرهای الزم برای شکل گیری بنگاه ها و شرکت 
هـای اقتصادی کارآفرینانه در بسترهای جغرافیایی )سرمایه کارآفرینی سرمایه انسانی متغیر جمعیت شناختی و 
اقتصادی( و عوامل اثرگذار بر رشد و گسترش بسترهای کارآفرینی در نواحی مختلف از دیدگاه محققان متعددی 

تشریح می گردد.

1. Bashir
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مبانی نظری:
سرمایه کارآفرینی: آقدریع و کلیماج )2004( سرمایه کارآفرینی را به عنوان معیار سنجش کارآفرینی که در 
تابع تولید نئوکالسیک نادیده گرفته شده بود بکار گرفتند. سرمایه کارآفرینی بیان می کند که »چگونه ظرفیـت 
عوامل اقتصادی در جهت تولید شرکت های جدید بکار گرفته می شود«. بازده اقتصادی می تواند اثرات مثبتی 
بر سرمایه کارآفرینی به سه دلیل داشته باشد: یک( مکانیسم سرریز دانش، افزایش در تعداد شرکت ها )رقابت( 
و تنوع بین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی. به عبارتی سرمایه کارآفرینی همان افزایش توانایی شرکت ها در 
پذیرش فناوری جدید و گسترش دادن ایده ها در دیگر شرکت هاست. انتقال واحدهای مشاهده از شرکت ها به 
افرادی مانند دانشمندان، مهندسان و دیگر کارگزاران دانش از اثرات بکارگیری سرمایه کارآفرینی در بنگاههای 
اقتصادی است. افزایش رقابت از طریق افزایش شرکت ها نشر و انتشار دانش محلی و رقابت در تولید ایده های 
جدید توسط عوامل اقتصادی مهمتر از رقابت در بازار تولید است. به بیان دیگر افزایش تعداد شرکت هایی که 
ایده های جدید را تولید می کنند می تواند به تشکیل شرکت های جدید با محصوالت جدید کمک کنند و به بازار 
عرضه شوند. این تنوع معنی از شرکت ها نه تنها موج بوجود آمدن شرکت های مختلف در همان محل و موقعیت 
می گردد بلکه به احتمال زیادی بر رشد اقتصادی در همان محل تأثیر می گذارد )آدریش و کایل باک1، 2004(. 
متغیرهای سرمایه کارآفرینی در این تحقیق عبارتند از: تراکم کسب وکارهای صنعتی؛ تشکیل شرکت های جدید 

)کشاورزی، صنعت و خدمات(؛ درصد از بین رفتن شرکت های موجود؛ رشد خوداشتغالی در نواحی روستایی. 
خوداشتغالی اقدامی است که به طور معمول در مطالعات کارآفرینی به دلیل در دسترس بودن داده های آن مورد 

استفاده قرار  می گیرد )هندرسون2، 2006؛ همیلتن3، 2000؛ پارکر4، 2009؛ مندلمن و مونتس روحاز5، 2009(.
خوداشتغالی موضوع مهمی در دهه های اخیر می باشد که افراد را قادر می سازد کسب و کاری را شروع کنند 
به نحوی که خود کارفرمایان خود باشند. یک خودکارفرمای موفق کسی است که فرصت های جدید را کشف 
کرده محصوالت جدید را تولید می کند و فرایندهای تولید و روش های توزیع را بهبود می بخشد؛ در حالی که 
نرخ خوداشتغالی رشد کرده محیط ریسک پذیر شده و توسعه بازار تشویق می شوند )ارل و ساکوا6، 2000(. از 
شاخص های دیگری که به طور معمول در اندازه گیری بنگاه هـای اقتصادی کارآفرینانه بکار می رود میزان 

1. Audretsch and Keilbach
2. Henderson
3. Hamilton
4. Parker
5. Mandelman and Montes-Rojas
6. Earle and Sakova
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تشکیل شرکت های جدید است )فولستر1، 2000؛ پروسا و اشمیتز2، 1991(. تشکیل شرکت های جدید در بازار به 
پدیده مهم اختراع محصوالت جدید بهبود در فرایندها و افزایش رقابت پذیری در بازار اشاره دارد )ماتا و پرچگال3، 
1994؛ فریچ4، 1997(. بنابراین افزایش در تعداد شرکت های جدید به معنی اثرات مثبت بر اشتغال منطقه ای 
است )فریچ، 1997(. بیشتر شرکت هایی که برای اولین بار وارد محیط اقتصادی بازار می شوند به دلیل انطباق 
زمان  در  که  طور  همان  آورند.  می  بدست  دیگر  های  از شرکت  بیشتری  منفعت  تکنولوژی  زودتر  پذیرش  و 
رقابت بین شرکت ها تغییراتی بوجود می آید بدلیل اهمیت در کاهش هزینه تولید و افزایش اقتصادهای بزرگ 
مقیاس را در مقایسه با نوآوری ها در تولید در طول زمان منجر می شود. عالوه بر این ورود شرکت های جدید 
مشکالت بیشتری را برای شرکت های پایدار و کنترل دارایی های مکمل را مانند تولید تخصصی سیستم توزیع 
و یا خدمات پس از فروش را بوجود می آورد )شانه5، 2001(. در این تحقیق متغیرهای سرمایه اقتصادی شامل: 

نرخ بیکاری در روستا و ارزش متوسط مسکن در روستاها و ثروت فرد تولید کننده روستا )کارآفرین( می باشد.
نصـیری،  و  داریـانی  )احمـدپور  دارد  تأکید  تولید  های  قابلیت  افزایش  در  انسان  عاملیت  بر  انسانی  سرمایه 
1390(. سرمایه انسانی به معنی ارتقای توانایی های اکتسابی افراد است و قدرت تولید و بازدهی افراد را به 
صورت درون زا افزایش می دهد )رنانی و همکاران، 1385(. متغیر جمعیت شناختی، درصد جمعیت باالی 65 
سال )بازنشسته( و درصد افراد مهاجر از روستا به شهر می باشند. با توجه به مبانی نظری و ادبیات تحقیق انجا 

شده شکل )1( را می توان به عنوان چارچوب نظری تحقیق پیشنهاد داد. 

پیشینه تحقیق
از تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان به مطالعه بشیر )2013( اشاره کرد و در تحقیقی با عنوان »تحلیل 
فضایی نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی نواحی شمالی ایاالت متحده آمریکا« نشان داد که افزایش جمعیـت 
و رشد متوسط اقتصادی موضوعات عمده و اصلی در زمینه توسعه اقتصاد منطقه ای هستند. بسیاری از نوسانات 
و ناهماهنگی در رشد اقتصادی منطقه از زمان جنگ جهانی دوم شروع شده است. بدین ترتیب بعد از این که 
سیاست گذاران دریافتند کـه شرکت های تولیدی نمی توانند نیازهای اشتغال ساکنان محلی را برآورده کنند 
شروع به توجه به امکان افزایش فعالیت های کارآفرینی کردند. از آن پس ایاالت متحده بر روی تأمین حمایت 

1. Folster
2. Prusa and Schmitz
3. Mata and Portugal
4. Fritsch
5. Shane
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بیشتر از کارآفرینان در یک اقتصاد رقابتی متمرکز شده است. کارآفرینی برای فعالیت های اقتصادی مانند بسیج 
منابع، نیروی کار و قیمت گذاری کاالهای سرمایه ای، سازماندهی در تولید و بازاریابی  کاالهای مهم است 

 )بشیر، 2013(.

شكل گيري بنگاه هاي 

 اقتصادي كارآفرينانه

  قتصادياسرمايه 

  كارآفرينيسرمايه 

  انسانيسرمايه 

  اجتماعي سرمايه

شکل 1. چارچوب نظری متغیرهای مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه

این مطالعه روابط بین تراکم جمعیت، اشتغال، درآمد سرانه، تشکیل شرکت جدید و خوداشتغالی را به عنوان 
اقدامات کارآفرینی توسعه می دهد، فرض بر این است که این متغیرها را می توان به طور مشترک تعیین کرد. 
هدف اصلی این مقاله شناسایی و برآورد اثرات کارآفرینی در توسعه اقتصادی در منطقه شمال شرقی آمریکاست 
مدل نظری آن با استفاده از نظریه رشد درون زا توسعه یافته است. به اعتقاد صاحب نظران این مدل »بر نقش 
کارآفرینی در رشد اقتصادی« تأکید دارد. در یک نتیجه گیری تئوریک رابطه بین کارآفرینی و رشد اقتصادی را 
می توان به دو روش اثر کارآفرینی و اثر تولید اندازه گیری کرد. در یک اجتماع مطلوب، اثر کارآفرینی قوی تر 
از اثر تولید است و نشان می دهد که افزایش در رشد اقتصادی به عنوان کارآفرینی را افزایش می دهد. برای 
تجزیه و تحلیل تجربی از دو روش مدل غیر فضایی و مدل فضایی استفاده می شود. نتایج تجربی این مطالعه نیز 
حاکی از رابطه بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی است که ارتباط مستقیم و معنی داری بین کارآفرینی و توسعه 
منطقه ای )تشکیل شرکت های جدید و خود اشتغالی( را نشان می دهد. مدل فضایی نشان می دهد که تشکیل 
شرکت های جدید به عنوان یک اقدام کارآفرینی نقش مهمی در توسعه اقتصادی در منطقه شمال شرقی ایاالت 
متحده ایفا می کند. و از طرفی دیگر، خود اشتغالی نیز به فرآیند توسعه اقتصادی کمک می کند تشکیل شرکت 

های جدید تأثیر قوی در جنبه خوداشتغالی توسعه اقتصادی دارد )بشیر، 2013(.
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 مولر 1)2013(، در تحقیقی با عنوان »کارآفرینی و توسعه منطقه ای: با تأثیر بر فعل و انفعال بین سازمان« و 
چارچوب این پایان نامه یک مطالعه از سازمان کارآفرینانه به عنوان یک وسیله بالقوه برای تسهیل توسعه محلی 

و منطقه ای است. سواالت کلی تحقیق حول مسائل زیر است:
)الف( کارآفرینان روستایی چگونه با زمینه ی فضایی محلی خود ارتباط برقرار می کنند؟

)ب( چگونه کارآفرینان روستایی توسط این اثرات تحت تاثیر قرار میگیرند؟
در دستیابی به پاسخ به این پرسش ها این پایان نامه تأکید دارد بر اینکه: چرا کارآفرینان عمل )فعالیت( می 
کنند )علل کارآفرینی، مهار کردن زمینه ها(، نحوه عمل آنها )شیوه های کارآفرینی، عمل و فعالیت( و زمانی که 
آنها عمل می کنند چه اتفاقی می افتد )نتایج و تاثیر تمرکز کارآفرینی(. این مطالعه مجموعه ای است برای به 
دست آوردن درک عمیق از فرآیندهای کارآفرینی موضعی جامعه و در سطح منطقه ای کوچک و همچنین به 
عنوان روشی که در آن این پردازش ها با زمینه ی فضایی در هم تنیده. سهم این پایان نامه در تصویر چگونگی 

بافت محلی و شیوه های مدیریت منابع کارآفرینی است )مولر، 2013(.
کاظمی ترقبان و مبارکی )1391( در تحقیقی به بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر میزان 
اثرگذاری کارآفرینی در شرایط عدم اطمینان مدل پرداختند و از روش میانگی گیری بیزی استفاده کردند. نتایج 
تحقیق آنها نشان داد که عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی عبارتند از: تورم، نیروی کار، سرمایه گذاری دولت، 
کارآفرینی، صادرات، مخارج بهداشتی دولت، سرمایه گذاری در نفت و گاز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی. 
نتایج بدست آمده نشان می دهد که کارآفرینی در کنار وجود 27 متغیر دیگر اثر معنی داری بر رشد اقتصادی 
داشته است. این نتجه نشان می دهد که می بایست به ایجاد زمینه کارآفرینی در کشور در کنار سایر عوامل 

اثرگذار بر رشد اقتصادی توجه ویژه ای شود )کاظمی ترقبان و مبارکی،1391(.
الماسی و همکاران )1390(، رشد اقتصادی را تابعی از سرمایه گذاری نیروی انسانی، سرمایه گذاری فیزیکی 
و متغیرهای موهومی انقالب و جنگ درنظر گرفته و نتیجه گرفته اند که سرمایه گذاری در نیروی انسانی باعث 

باالتر رفتن رشد اقتصادی می شود )الماسی و همکاران،1390(.
صادقی و عمادزاده )1382(، با در نظر گرفتن مدل رشد اقتصادی شامل سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و 
نیروی شاغل، سعی در برآوردن سهم هر یک از عوامل به ویژه سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران داشته 

است )صادقی و عمادزاده، 1382(.
بدین ترتیب با مرور مطالعات انجام شده در این زمینه مالحظه می شود که در اغلب تحقیقاتی که تاکنون 

1. Muller
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در ایران صورت گرفته، اغلب موضوعاتی مانند بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و کارآفرینی مورد توجه 
قرار گرفته اند و در تحقیقات داخلی کمتر به شناخت و واکاوی قابلیت های اقتصادی و فضایی نیز برای رشد 
کارآفرینی در نواحی جغرافیایی پرداخته شده است. شناخت و واکاوی متغیرهای مؤثر بر شکل گیری بنگاه های 
اقتصادی کارآفرینانه در استان خراسان جنوبی به عنوان هدف اصلی تحقیق آن را از سایر پژوهش های انجام 

شده متمایز می سازد که می تواند شامل ارائه رهنمودهایی برای متولیان و برنامه ریزان توسعه کشور باشد.

روش تحقیق
این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه 
انسانی  با سنجش وضعیت متغیرهایی چون سرمایه  آن شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی است که 
)جمعیت بین 15تا 65 ساله و جمعیت فعال از نظر اقتصادی )شاغل((، متغیر اقتصادی )نرخ بیکاری، نرخ بیکاری 
جوانان15 تا 24ساله، ارزش متوسط مسکن، سرانه هزینه های دولتی شهرستان(، متغیر جمعیت شناسی )جمعیت 
فعال از نظر اقتصادی )بیکار قباًل شاغل و یا بازنشسته(، درصد جمعیت باالی 65 سال، درصد مهاجرین وارد 
شده از روستا به شهر( و متغیر کارآفرینی )تراکم کسب و کارهای صنعتی، تشکیل شرکت های جدید، درصد 
از بین رفتن شرکت های موجود( در سال های 1390-1385 بر پایه مدل های تجربی کارلینو و میلز )1987(، 
استینز )1982( و دلر و همکاران )2001(، متغیرهای مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی در شهرستان 
بیرجند مورد محاسبه قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق سالنامه آماری، مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران 
مربوط به استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند در طی فاصله سال های 1395-1385 تهیه و گردآوری 
شده است. در این تحقیق با استفاده از محاسبه توزیع فراوانی گویه ها، درصد، انحراف معیار، میانگین و ضریب 
تغییرات از داده های 95-1385 متغیرهای مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه در توسعه نواحی 
روستایی شهرستان کرمانشاه مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز در محیط نرم 

افزار  SPSS نسخه 20 انجام شد.
مدل های تجربی اثرات کارآفرینی در رشد اقتصادی منطقه را با استفاده از تغییر در جمعیت اشتغال و درآمد 
سرانه تجزیه و تحلیل می کنند. مدل ها به عنوان یک سیستم معادالتی با استفاده از متغیرهای درونی به عنوان 
یک تابع از کارآفرینی سرمایه انسانی اقتصادی و متغیرهای جمعیت شناختی ارائه می شوند. جدول )1( متغیرهای 

رشد درون زا مورد مطالعه در تحقیق را نشان می دهد.
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جدول 1. متغیرهای محیطی مورد مطالعه در تحقیق )رشد درونزا(

منبع داده هاتعریف متغیرهانام متغیر

رشد تراکم جمهیت از سال 1395- 1385جمعیت

 مرکز آمار ایران و
انجام محاسبه

رشد اشتغال از سال 1395- 1385اشتغال

رشد درآمد سرانه از سال 1395- 1385درآمد سرانه

رشد تهداد شرکتهای جدید از سال 1395- 1385شرکت های جدید

یافته های تحقیق
جدول )1( توزیع فراوانی و متوسط رشد ساالنه متغیرهای محیطی درونی رشد بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه 
)رشد جمعیت، رشد اشتغال، رشد درآمد سرانه و رشد تعداد شرکت های جدید( در شهرستان بیرجند در طی بازه 
زمانی )1395-1385( نشان می دهد. این جدول بر پایه مدل های رشد درون زای کارلینو و میلز )1987(، استینز 
بازه زمانی)1390-  از آن است که در  )1982( و دلر و همکاران )2001( تنظیم گردیده است. داده ها حاکی 
1385( رشد جمعیت بیرجند به صورت بسیار کند و آهسته افزایش یافته است همچنین درآمد سرانه استان در طی 
این بازه زمانی ده ساله با رشد 5/83 درصدی مواجه بوده است. تغییرات متغیرهای عمده شاخص های نیروی کار 
شهرستان نیز در طی این دوره نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی فقط 6/9  درصد رشد داشته و سهم 
اشتغال در بخش های عمده اقتصادی از جمله صنعت و اشتغال ناقص کاهش یافته و نیروی کار بیرجند فقط در 
بخش های اشتغال کشاورزی و خدماتی به ترتیب3/1 و 5/1 درصد رشد یافته است. روند تشکیل شرکت های 
جدید نیز در این بازه زمانی ده ساله حاکی از آن است که تعدد بنگاه های اقتصادی در شهرستان با 32/7 درصد 

در حال کاهش و رکود می باشد و با خطراز بین رفتن و ورشکستگی مواجه اند.
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جدول 2. نتایج متغیرهای محیطی درونی رشد بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه در شهرستان بیرجند

متوسط رشد ساالنه )درصد(فراوانی/ نرخسالمتغیرهاردیف

درصددوره

میزان جمعیت )95- 1385(1
1385240894

1385 -953/02
1395261324

اشتغال2
)1385 -95(

نوع مشارکت 
اقتصادی

138937/9
1385 -956/9

139543/0

سهم اشتغال ناقص
138919/5

1385 -95-7/8
139511/7

سهم اشتغال در 
کشاورزی

138929/6
1385 -953/1

139532/7

سهم اشتغال در 
صنعت

138936/7
1385 -95-8/2

139528/5

سهم اشتغال در 
خدمات

138933/7
1385 -955/1

139538/8

درآمد ساالنه )95- 1385(3
13850/73

1385 -955/83
13936/56

تعداد شرکت های جدید )95- 1385(4
138516

1385 -95
41/02

-32/7
1392218/3
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در  کارآفرینانه  اقتصادی  بنگاه های  گیری  بر شکل  مؤثر  متغیرهای  متوسط رشد ساالنه  گویای   )2( جدول 
شهرستان بیرجند است نتایج این جدول حاکی از آن است که علیرغم اینکه در بازه زمانی 95-1385، متغیر 
سرمایه انسانی افزایش جمعیت مستعد و توانمند در زمینه فعالیت های اقتصادی )15 تا 64 سال( در این دوره 
)50/44 درصد رشد(، را نشان می دهد اما در پایان سال 1393 با کاهش 1/7 درصدی اشتغال جمعیت فعال 
اقتصادی روبرو هستیم؛ که با تطبیق نتایج جدول)1( می توان این رشد جمعیت فعال را با تأثیر بسیار اندک در 
فعالیت های اقتصادی بیشتر در بستر فعالیت های خدماتی و کشاورزی بیرجند که با کمترین میزان نوآوری و 

ریسک همراه بوده اند نظاره گر بود.
 با توجه به نتایج جدول )3( متوسط رشد ساالنه متغیرهای اقتصادی بیرجند نشان می دهد که به طور کلی 
نرخ بیکاری استان 2/6 درصد افزایش را نشان می دهد و این در حالی است که نرخ بیکاری در بین قشر جوان 
24-15 ساله، 2/8 درصد کاهش داشته است. عالوه بر این ارزش متوسط مسکن و سرانه هزینه های دولتی 
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استان در سال 1393 به ترتیب 57/62 و 20/13 درصد کاهش را نشان می دهند.
جدول 3. متوسط رشد ساالنه متغیرهای مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه بیرجند

متوسط رشد ساالنه )درصد(تعدادسالتعریف متغیرهانام متغیرهاردیف

1

یه 
رما

 س
غیر

مت
نی

سا
ان

جمعیت )15 تا 64 سال(
13859331514/66

50/44
139547666565/10

جمعیت فعال شاغل2
138934/5

-1/7
139332/8

3

دی
صا

اقت
ی 

رها
تغی

م

نرخ بیکاری
13899/1

2/6
139511/7

نرخ بیکاری جوانان 15-24 4
ساله

138925/8
-2/8

139323/0

ارزش متوسط مسکن5
13893443

75/62
13935975

سرمایه گذاری مستقیم6
13890

0
13930

سرانه هزینه های دولتی 7
استان

1389178727839/93
20/13

1393268864560/06

8
ت 

معی
 ج

غیر
مت

تی
اخ

شن
جمعیت باالی 65 سال

13853199845/93
8/13

13903765554/06

جمعیت بیکار قباًل شاغل و 9
یا بازنشته

13893/4
-0/7

13932/7

10

نی
فری

ارآ
ی ک

رها
تغی

م

تراکم کسب و کارهای 
صنعتی

13844772/30
-17/30

13924455

11
تشکیل شرکت های جدید

)1385 -93(

تعاونی کشاورزی تحت 
پوشش اداره کل تعاون

1385
25 درصد 8استان 

بیرجند 2بیرجند

1393
2/15 186استان 

بیرجند
4بیرجند

تعاونی کشاورزی تحت 
پوشش اداره تعاون روستایی

1385
45/16 31استان 

بیرجند 14بیرجند

 1393
6625/75استان 

بیرجند
17بیرجند

ماخذ: سرشماری نفوس و مسکن 1395، مرکز آمار ایران و یافته های تحقیق،1396
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متوسط رشد ساالنه متغیرهای جمعیت شناختی حاکی از رشد 8/13 درصدی جمعیت باالی 65 سال بیرجند 
است، به طوری که رشد این قشر از جمعیت شهرستان منجر به کاهش فعالیت های اقتصادی این ناحیه به 
میزان 0/7 درصد گردیده است. نتایج تحلیل متغیرهای کارآفرینی نیز به طور ویژه بیانگر کاهش تراکم کسب 
و کارهای صنعتی به میزان 17/30 درصد است و به طور کلی رشد تشکیل شرکت های جدید و کارآفرینانه 
را در سطح شهرستان بیرجند در بازه زمانی )93-85( رشد 97/5 درصدی را در سطح استان نشان می دهد در 
سال 1385 بیش از 50 درصد شرکت های جدید در سطح شهرستان بیرجند بوده اند اما طبق آمار و نتایج به 
دست آمده در پایان سال 1393 فقط 2/15 درصد از این شرکت ها در شهر بیرجند و تحت پوشش اداره کل 
تعاون و امور اجتماعی ایجاد شده اند. همچنین علیرغم اینکه در سال1385، 45/16درصد شرکت های تعاونی 
کشاورزی تحت پوشش اداره تعاون روستایی در شهر بیرجند موجود بوده است اما در پایان سال1393 این تعداد 

به 25/75درصد کاهش پیدا کرده است.
نتایج مندرج در جدول )4( سنجش وضعیت هر یک از متغیرهای مؤثر را در راستای ظهور و بروز زمینه های 
شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه در شهرستان بیرجند نشان می دهد. با توجه به نتایج این جدول 
متغیر سرمایه انسانی )جمعیت فعال شاغل( شهرستان بیرجند بیشترین اثر را بر تحوالت بنگاه های اقتصادی 
کارآفرینانه در شهرستان بیرجند را داراست و متغیر سرمایه اقتصادی )نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله(، در رتبه 
دو اهمیت و متغیر جمعیتی )جمعیت باالی 65 سال شهرستان( در رتبه سوم ایجاد تحوالت اقتصادی و مؤثر بر 
شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه بیرجند نقش دارند. عالوه بر این مطابق با یافته ها، متغیر میزان 
جمعیت )15 تا 64 سال( و تشکیل شرکت های جدید کمترین میزان اثر را در شکل گیری بنگاه ها و ایجاد 

تحوالت اقتصادی در این ناحیه دارا هستند.
جدول 4. سنجش وضعیت متغیرهای مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه در شهرستان بیرجند

اولویتCVمیانگینانحراف معیارواحدنام متغیر

271069/382849900/9510درصدجمعیت )15 تا 64 سال(

1/20223/650/031درصدجمعیت فعال شاغل

1/8310/400/175درصدنرخ بیکاری

1/9724/400/082درصدنرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله

1790/3947090/388فراوانیارزش متوسط مسکن

14/2349/990/287فراوانیسرانه هزینه های دولتی استان

5/7449/990/113فراوانیجمعیت باالی 65 سال
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0/493/050/164درصدجمعیت بیکار قباًل شاغل و یا بازنشسته

12/2362/650/196فراوانیتراکم کسب و کارهای صنعتی

23/1324/660/939درصدتشکیل شرکت های جدید

ماخذ: یافته های تحقیق، 1396 

نتیجه گیری و پیشنهادات
بر مبنای آنچه که گفته شد در مسیر رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی یکی از چالش برانگیزترین موضوعات 
برای تصمیم گیرندگان دولتی و خصوصی شناسایی مناسب ترین ابزار برای ارتقاء کارآفرینی در توسعه اقتصاد 
منطقه ای است. نتایج تحلیل فضایی اثرات بنیان های جغرافیایی رشد اقدامات کارآفرینانه در شهرستان بیرجند 
حاکی از آن بـود که رشد تراکم جمعیت این شهرستان بعد از تبدیل شدن آن به مرکز استان در سال های 1385 
تا 1395 روند آهسته ای را نشان  می دهد که این رشد در نواحی شهری نمود بارزی یافته است و هر ساله از 
تعداد جمعیت نواحی روستایی استان کاسته شده است بـه طوری که در سال 1395 بیشتر جمعیت ساکن در 
نواحی روستایی این شهرستان و اکثر روستاییان استان به شهرها و مخصوصًا مرکز استان )شهرستان بیرجند( 

مهاجرت نموده اند.
سیل مهاجرت از روستاهای مختلف خراسان جنوبی به مرکز استان عالوه بر رشد نامتوازن جمعیت شهری 
بیرجند و چالش های اقتصادی، مشکالتی را برای دستگاه های مختلف خدمت رسان نیز به وجود آورده است. از 
سویی دیگر خشکسالی های 17ساله در استان خراسان جنوبی سبب شده تا روز به روز شاهد مهاجرت گسترده 
روستاییان به مرکز خراسان جنوبی و شهرک های اقماری باشیم و در بیرجند زلزله ای در جریان است که مهیب 
تر از هر زلزله طبیعی بدنه اقتصادی کشور را می لرزاند. زلزله ای از جنس نبود خدمات بهداشتی زیرساختی و 
آسیب های اجتماعی و غیره که گریبان گیر افراد مهاجرت کننده و به طور کلی ضربه ای مهیب بر بدنه اقتصاد 
ناحیه ای منطقه است. به عبارتی نتایج متغیرهای رشد درون زای استان حاکی از آن است که پدیده جمعیت 
زدایی روسـتایی در استان خراسان جنوبی رخ داده است که عمدتًا حاصل خشکسالی و مهاجرت های شغلی از 
روستا به شهر است و فرایند شهرگرایی جمعیت فعال اقتصادی تخلیه روستاهای آسیب پذیر )کمتر از 20 خانوار 
جمعیت( را در سطح استان منجر گردیده است که این امر باعث برهم خوردن تعادل فضایی بین فضای شهری 
و روستایی شده است و شهرگرایی و گسترش بی رویه شهرهای ناحیه )مرکز استان( نمود بارز این فرآیند است.
با توجه به اینکه عمدتًا مهاجرت بیشتر در سنین فعالیت اقتصادی و سنین باروری صورت می گیرد و این امر 
باعث تخلیه روستاها از جمعیت فعال و مولد و بر هم خوردن نظم هر سنی و ساختمان سنی جمعیت می گردد و 
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به دنبال آن بنیان های اقتصادی ـ اجتماعی و حتی زیستی روستاها دچار ضعف روزافزون می گردد. بنابراین در 
شرایط کنونی و موقعیت استراتژیک شرق ایران یافتن راهکار عملی همچون ایجاد فضاها و بسترهای کارآفرینی 
برای حفظ روستاها ضرورتی گریزناپذیر است؛ چنان که نتایج نشان داد با رشد 5/83 درصدی درآمد سرانه استان 
در سال 1395 شاخص نیروی کار در بخش کشاورزی رشد کمی )1/3درصد( را داشته است و تشکیل شرکت 
های جدید با رکود مواجه شد است. این نتایج بیانگر آن است که با انجام برنامه ریزی و حمایت های مالی دولت 
و افزایش تسهیالت بانکی و زیربنایی برای رشد فعالیت های کارآفرینی صنعتی و صنایع تبدیلی و بومی )منابع 
معدنی گیاهان بومی و تجاری همچون زعفران زرشک عناب و غیره( در بیرجند نیز می توان زمینه های نیز 
برای رشد بسترهای فعالیت های صنعتی استان و افزایش میزان اشتغال برای روستاییان شهرستان بیرجند را 
فراهم نمود. این نتایج با نتایج تحقیق بشیر )2013(، مولر)2013(، الماسی و همکاران )1390( و صادقی و عماد 
زاده )1382( مطابقت دارد. متوسط رشد ساالنه متغیرهای جمعیت شناختی حاکی از رشد 8/13 درصدی جمعیت 
باالی 65 سال استان خراسان جنوبی است به طوری که رشد این قشر از جمعیت استان منجر به کاهش فعالیت 
های اقتصادی این ناحیه بـه میزان 0/7درصد گردیده است. نتایج تحلیل متغیرهای کارآفرینی نیز به طور ویژه 
بیانگر کاهش تراکم کسب و کارهای صنعتی در سال 1395 و به طور کلی منجر به کاهش رشد تشکیل شرکت 
های جدید و کارآفرینانه در سطح شهر بیرجند گردیده است اکثر شرکت های جدید صنعتی بیرجند به دلیل قرار 
گرفتن در تله فضایی روابط اقتصادی اجتماعی تکرار شونده ای از بین رفته اند؛ و نوعی قفل شدگی را بویژه در 
رشد فعالیت های صنعتی نواحی روستایی شهرستان ایجاد کرده اند. به عبارتی قرار گرفتن در تله فضایی فقـر 
اقتصـادی کـه منجر شده است جامعه بومی علیرغم موقعیت استراتژیک و قابلیت های طبیعی باال به علت 
خشکسالی و به دنبـال آن مهاجرت نیروی فعال اقتصادی نتواند وارد دور مولد شده و توسعه پایداری که بتواند 
از  اقدامات کارآفرینانـه در فضای شهری و روستایی گردد رخ ندهد. بطوری که قشر عظیمی  به رشد  منجر 
روستانشینان این استان جهت فرار از معضل بیکاری از روستاها به شهر )مرکزاستان( مهاجرت کرده و افزایش 
شهرک های حاشیه ای سکونت گاه های شهری را در بطن مرکز استان منجر شده اند. این نتیجه با نتایج تحقیق 

آقدریج و کلیماج )2004 ( مطابقت دارد.
تحلیل اثرات متغیرهای مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینی نشان داد که منابع رقابت پذیری 
منطقه ای )متغیر انسانی اقتصادی و جمعیتی( استان بیشترین اثر را بر تحویت اقتصادیـ  فضایی بروز کارآفرینی 
در استان خراسان جنوبی و بیرجند را داراست. نتایج حاکی از آن است که وضعیت استان به لحاظ برخورداری 
از رشد اقدامات کارآفرینانه استان می تواند متأثر از متغیرهای اقتصادی همچون ارزش متوسط مسکن )ثروت( 
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و  الماسی  مولر)2013(،  بشیر)2013(،  تحقیق  نتایج  با  نتایج  این  باشد.  بیکاری  نرخ  مستقیم  گذاری  سرمایه 
همکاران )1390( و صادقی و عماد زاده )1382( مطابقت دارد.

بنابر آنچه گفته شد  توجه به تحوالت اقتصادی ـ فضایی که منجر به رشد کارآفرینی که پیامد اصلی آن 
تحول اقتصادی منطقه و به دنبال آن انقالبـی در توـعه اقتصادی کشور است اهمیت ایجاد و گسترش فعالیت 
های کارآفرینی به ویژه در نواحی روستایی این استان را ضروری می نماید. بنابراین به منظور بهبود بسترهای 
جغرافیایی الزم در رشد اقدامات کارآفرینی در نواحی روستایی بیرجند می توان پیشنهادهای راهبردی زیر را داد:
ارزش متوسط مسکن و استراتژی سرمایه  از جمله  ـ منابع رقابت پذیری منطقه ای استان خراسان جنوبی 
گذاری مستقیم خارجی نتوانسته است تأثیر بسزایی بر بهبود کارآفرینی در منطقه داشته باشند از این رو باید 
از سوی سیاست گذاران استان و کشور برای افزایش تسهیالت بانکی از طریق سرمایه گذاری مستقیم جهت 
ایجاد و رشد طرح های تولیدی در نواحی روستایی استان اقدامات جدی انجام گیرد تا از این طریق بتوان زمینه 
های بازگشت مهاجران و سرمایه گذاری افراد خارجی و بخش خصوصی )سرمایه های مهم کارآفرینی برای 

اقتصادهای در حال توسعه( را فراهم نمود.
ـ کارآفرینی نوآورانه به یک بنیان قوی آموزشی نیاز دارد. سرمایه های انسانی برای ایجاد ایده ها مورد نیاز 
هستند و در نتیجه همان طورکه سرمایه انسانی از طریق آموزش گسترش می یابد عرصه امکانات برای نوآوری 
نیز توسعه خواهد یافت. سازمان جهاد کشاورزی و دیگر سازمان های مرتبط با رشد و توسعه شهری و روستایی 
بایستی سیاست های آموزشی کارآفرینی روستاییان را در امتداد سیاست های صنعتی در جهت رسیدن به اهداف 
باالتر متمرکز کنند و توان تولید خالقانه روستاییان را عالوه بر بخش کشاورزی در دیگر بخش ها صنعت و 

غیره افزایش دهند.
ـ اختصاص دادن بیشترین قسمت بودجه و درآمدهای عمومی استان به فعالیت های بخش صنعت کشاورزی 
و خدمات با اولویت بخشی به افزایش تراکم کسب و کارهای صنعتی به منظور تبدیل فعالیت اقتصادی استان از 
وضـعیت خـدماتی به وضعیت تولیدی؛ راه اندازی شرکت های کارآفرینانه خرد و متوسط در زمینه فعالیت های 

صنعتی در بیرجند با هدف کاهش و یا از بین بردن تله فقر فضایی در بطن شهرستان بیرجند.
ـ تشکیل شرکت های جدید و کارآفرینانه در سطح استان با توجه به نیاز منطقه که با یک ابتکار و نوآوری 
همراه باشد به طوری که زمینه های الزم برای فعالیت اقتصادی جمعیت فعال در محدوده سنی 15 تا 64 ساله 

استان فراهم شود.
توان طبیعی  استراتژیک و  به موقعیت  با توجه  بازنشستگان  برای  ـ فراهم کردن زمینه های شغلی مناسب 
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استان برای راه اندازی کسب و کارهای جدیدی که به تجارت خارجی و توسعه گردشگری در منطقه منجر شود.
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چکیده 
صنعت گردشگری یک فعالیت مهم اقتصادی در بسیاری از کشورها در سراسر جهان محسوب می شود که بر روند رشد 
و توسعه اقتصادی کشورها باالخص کشورهای در حال توسعه تاثیر مثبت دارد. این صنعت یکی از صنایع رو به رشد در 
کشورهای در حال توسعه است که تاثیر اقتصادی بالقوه و بالفعل آن بر اقتصاد کشورها از جمله تولید، مصرف، سرمایه 
گذاری و اشتغال مشهود است. کشور ایران نیز با توجه به دارا بودن جاذبه های توریستی، ظرفیت و پتانسیل بسیاری در 
جذب گردشگر دارد. با توجه به اهمیت موضوع بیان شده در این پژوهش تأثیر صنعت گردشگري استان های کشور )26 
استان منتخب( بر رشد اقتصادي ایران با روش خودرگرسیون برداری پانل در بازه زمانی 1390 الی 1393 پرداخته شده 
است. نتایج این پژوهش نشان دادکه ورود سرانه گردشگران به کشور اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد و 
سرمایه گذاری، صادرات و بیکاری بر رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده است و در طول این دوره نیز سرمایه گذاری خارجی  

نسبت به سایر متغیرهای اقتصادی بر رشد اقتصادی موثرتر می باشد.
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مقدمه 
امروزه صنعت گردشگری را می توان به عنوان یکی از مهمترین صنایع دنیا مطرح نمود، زیرا اهمیت روزافزون 
آن موجب شده تا نه تنها به عنوان یک صنعت، بلکه به عنوان صنعتی درآمدزا، دارای قابلیت های فراوانی در 
رشد و توسعه و ایجاد اثرات مثبت اقتصادی شناخته شود. این صنعت در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یکی 
از مهمترین عوامل ایجاد درآمد، اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، رشد بخش خصوصی و توسعه ی ساختارهای 
زیربنایی، مورد توجه قرار می گیرد، به صورتی که بیش از هر فعالیت اقتصادی و صنعتی دیگر، موجب حرکت 
سرمایه و انتقال پول ها در جهان شده و به عنوان بزرگ ترین صنعت خدماتی جهان از حیث درآمدزایی شناخته 
شده است )پناهی و همکاران، 1396(. در این میان نقش مثبت گردشگری برای توسعه اقتصادی کشورها به 
خصوص کشورهای در حال توسعه که دچار ضعف صنعتی و پتانسیل تکنولوژیکی هستند، تقریباً به طور جهانی 
تایید شده است )بانک جهانی1، 2015(. با توجه به اینکه صنعت گردشگری به عنوان یک کارخانه بدون دود و 
صادرات نامرئی کاال و خدمات انبوه مورد توجه بسیاری از کشورهاست، این صنعت اغلب موتوری مهم برای 
رشد و توسعه اقتصادی در کشورها به حساب آمده و به طور معمول با رشد و افزایش رفاه اقتصادی جمعیت 
محلی همراه است )تانگ و همکاران2، 2013(. در واقع با توجه به اینکه گردشگری منبعی بسیار مهم برای ارز 
خارجی محسوب شده و اثرات جانبی مثبتی را با خود به همراه می آورد، برای بخش واقعی اقتصاد، ارزش افزوده 
ای را به همراه دارد. در نتیجه گردشگری، تجمیع سرمایه و سرمایه گذاری جدید را تشویق می کند )کومار و 
همکاران2014،3(. به طور کلی گردشگران در کشور میزبان کاالها و خدماتی مانند مسکن، امکانات حمل ونقل، 
مبادالت خرده فروشی، مبادالت فرهنگی و خدمات ورزشی تفریحی را تقاضا می کنند. تحقق و فراهم سازی 
این مایحتاج، بسیاری از بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد که نتیجه باعث رشد و توسعه اقتصادی 
کشور خواهد شد )کام و همکاران4، 2015(. صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی دارای اهمیت رو به رشد بوده و 
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را به خود اختصاص 
داده است. در زمینه قدرت اشتغال زایی این صنعت می توان به این نکته اشاره کرد که در مقابل ورود هر 6 نفر 
جهانگرد به کشور، یک فرصت شغلی ایجاد می شود )با واسطه و بدون واسطه( به گونه ای که، هم کارگران 
ساده بدون مهارت و هم صاحبان مهارت های گوناگون را می تواند به نوعی در خود جای دهد. از طرفی، درآمد 
حاصل از گردشگری در سطح بین المللی کمک قابل مالحظه ای به تأمین مالی کسری حساب جاری و در 

1. World bank 
2. Tang and et al
3. Kumar and et al
4. Kom and et al
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نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی کشور، می کند. در سطح منطقه ای، گردشگری، به حل مشکل بیکاری کمک می 
کند و جایگزین فعالیت هایی می شود که مزیت رقابتی خود را از دست داده اند )به خصوص کشورهای مواجه 
با صادرات مواد خام( )متقی و همکاران، 1394(. وابستگي به درآمد نفت یکي از ویژگي هاي برجسته اقتصاد 
ایران است که این میزان در سه دهه گذشته افزایش یافته است. با آنکه ذخایر نفتي ایران بسیار غني است ولي 
در سالهاي نه چندان دور به پایان خواهد رسید. لذا، اهمیت صنعت گردشگردي در ایران، به ویژه در دهه هاي 
آینده که درآمدهاي نفتي کشور محدودتر خواهد شد بر کسي پوشیده نیست، امروزه بیشتر کشورهاي جهان در 
رقابتي نزدیک و تنگاتنگ در پي بهره گیري از مزایاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و به ویژه دریافت سهم 
بیشتري از درآمد و باال بردن سطح اشتغال ناشی از صنعت گردشگري در کشور خود هستند )رنانی و همکاران، 
1389(. با توجه به اهمیت موضوع بیان شده، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری صنعت گردشگری بر 
رشد اقتصادی 26 استان کشور طی بازه زمانی 1390 الی 1393 با استفاده از مدل پانل خود رگرسیون برداری 

می باشد که برای این منظور از نرم افزار استاتا 114 استفاده گردیده است.

مبانی نظری
اقتصاد گردشگري

گردشگري یک مفهوم گسترده و داراي خصلت بین رشته اي بوده و مي توان آن را از زوایا و چشم اندازهاي 
مختلف)جغرافیایي، اجتماعي و اقتصادي( مورد بررسي قرار داد، اما با توجه به رویکرد اقتصادي در این 
تحقیق، گردشگري فعالیتي است که در آن افراد براي مقاصد تفریحي یا اقتصادي، به خارج از مکان زندگي 
خود مسافرت مي کنند و خدمات و کاالهایي را براي مسافرین فراهم مي آورد و شامل مخارجي است که 
بازدیدکنندگان متقبل پرداخت آنها شده و یا آنکه حضورآنها موجب پیدایش چنین هزینه هایي مي شود. با 
توجه به ماهیت بین بخشي گردشگري بسیاري از فعالیتهاي اقتصادي با فعالیت هاي گردشگري مرتبط هستند 
که از جمله مهمترین آنها مي توان به موارد زیر اشاره کرد: حمل و نقل عمومي، خطوط هواپیمایي، شرکتهاي 
اجاره خودرو، خطوط مسافرت دریایي، مسافرت با قطار و وسایل نقلیه موتوري، هتل ها، مراکز گردهمایي و 
همایش؛ به عالوه بنگاههاي اقتصادي که مسافرت ها را ترتیب داده و انجام آنها را تسریع مي نمایند از قبیل 
سازمانهاي مسافرتي و آژانسهاي گردشگري و مکان هاي جذب گردشگران از قبیل پارک هاي ملي و موضوعي 
که امکانات تفریحي و سرگرمي را براي بازدید کنندگان فراهم مي آورند. بنابراین گردشگري فعالیتي اقتصادي 

1. STATA14
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است که در آن ساالنه ارزهای هنگفتی مبادله شده و به لحاظ اقتصادي داراي اهمیت بسیار باالیي مي باشد. 
این فعالیت با توجه به ماهیت خدماتي و دارا بودن ارتباطات پیشین و پسین فراوان نقش قابل توجهي در ایجاد 
اشتغال داشته و ضریب فزاینده باالیي را در اقتصاد دارا خواهد بود )صمدی، 1383(. اقتصاد گردشگري میزان 
مسافرت ها و تبعات و اثرات اقتصادي آنها، اعم از مستقیم، غیر مستقیم و القایي را مورد سنجش و اندازه 

گیري قرار مي دهد.

گردشگري و اقتصاد 
رایج ترین نگاه به گردشگري در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است )همایون،1384(. گردشگري یکي 
از منابع عمده درآمدزایي و ایجاد اشتغال در جهان به شمار مي آید، به طوري که بین توسعه گردشگري و رشد 
اقتصادي رابطه اي متقابل و دو طرفه وجود دارد. چنانچه شهرها از رشد اقتصادي بیشتري برخوردار باشند، 
از تعداد گردشگر بیشتري نیز برخوردار هستند و بالعکس. صنعت گردشگري مي تواند تاثیر مهمي بر افزایش 
اشتغال داشته باشد. شرکت هایی که به طور مستقیم اشتغال زایي مي کنند، آنهایي هستند که کارکنانشان با 
گردشگران در تماس بوده و به صورت مستقیم با تجربه هاي گردشگري سر و کار دارند. هتلها، کارکنان خدمات 
غذایي، شرکت هاي هواپیمایي، شرکت هاي کشتیراني، آژانس هاي گردشگري، کارکنان مراکز تفریحي و 
فروشگاه هایي که در این بخش کار مي کنند از جمله واحدهایي هستند که به صورت مستقیم اشتغال زایي 
مي کنند و شرکت هایي که مواد و ملزومات مورد نیاز رستوران ها را تأمین مي نمایند، شرکت هاي ساختماني 
که هتل ها و جاده ها را مي سازند، شرکت هاي تولیدکننده اتومبیل، قطار و هواپیما از نظر درآمد به صورت 
غیرمستقیم براي نهادهاي گردشگري اشتغال زایي مي نمایند، گردشگري عالوه بر ایجاد اشتغال، موجب رشد 

درآمد ملي مي شود که بخشي از این درآمد به صورت درآمد ارزي حاصل مي گردد )نوبخت،1387 (.

گردشگری و رشد اقتصادی 
از آثار استراتژی توسعه برون گرا در بسیاری از کشورها، ترویج بخش های جدید مانند گردشگری و  یکی 
صادرات غیر سنتی بود. تاکنون، در ادبیات توسعه بر گردشگری و صادرات غیرسنتی تمرکز شده و ادبیات موجود 
حاکی از این است که گردشگری نیز به عنوان بخش مهمی از رشد برون گرا ارتقاء یافته است. تئوری ها بیانگر 
این است که توسعه گردشگری به ویژه در کشورهای کم درآمد که امکان صنعتی شدن سریع را ندارند، می 
تواند منجر به تنوع اقتصادی بدون اتکای بیش از حد به صادرات سنتی شود. گردشگری یکی از بخش های 
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صادراتی مهم است که از نظر مارین1 )1992( تفاوت آن با صادرات کاالها و خدمات این است که مصرف کننده 
آن را در کشور میزبان مصرف می کند. این صنعت، اگرچه نمی تواند اقتصاد شهر را به طورکامل بسازد، اما 
نقش مثبتی از طرق مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد ایفا می کند. اثرات مستقیم صنعت گردشگری از مخارج 
اولیه گردشگران برای کاالها و خدمات مصرفی ایجاد می شود؛ این بخش از اثرات، باعث ایجاد اشتغال مستقیم 
و کسب درآمدهای ارزی از طریق تولید و فروش کاالها و خدمات به گردشگران می شود )باچر و همکاران2 ، 
2003(.  براساس نظر مارین )1992(، گردشگری به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد، 
چرا که اثر پویایی را در کل اقتصاد به شکل آثار سرریز و یا دیگر آثار خارجی نشان می دهد. به عبارت دیگر، 
گردشگری می تواند به عنوان موتوری محرک برای رشد اقتصادی عمل کند و رشد سایر فعالیت های اقتصادی 
را نیز که با آن صنعت مرتبط هستند و به آن، کاال یا خدمت ارائه می دهند و یا محصول آن را مصرف می کنند 

به همراه داشته باشد. 

گردشگری در کشورهای در حال توسعه
در جنگ جهانی دوم، جریانی از بدبینی نسبت به صادرات به تئوری های توسعه، نفوذ پیدا کرد. شماری از 
تئوری ها مدعی بودند که تجارت جهانی به ویژه در مورد کاالهای عمده، موتور محرک کشورهای جهان سوم 
را به خوبی راه اندازی نمی کند. بر اساس این تئوری ها، استراتژی های درون گرا )مانند استراتژی جانشینی 
واردات( می تواند رشد پایدارتری ایجاد کند. از اواخر دهه 1960، تاکید بر رشد برون گرا جایگزین مدل های 
مثال،  )برای  ها  نئوکالسیک  پردازان  نظریه  گرا،  درون  های  مدل  منتقدان  جمله  از  شد.  توسعه  گرای  درون 
بائرویامی3 1968، هابرلر4 1950، وینر5 1953( بودند که اعتقاد داشتند این رویکرد ها با روند طبیعی توسعه مبتنی 
بر مزیت نسبی تداخل دارد. بر اساس نظر این نظریه پردازان، کشورهای جهان سوم به جای تالش برای توسعه 
بخش های صنعتی پیچیده تر از طریق دخالت دولت که با مزیت نسبی مبتنی بر نسبت های عوامل تطابق 
ندارد باید حداقل در مراحل اولیه توسعه خود در صادرات کاالهای عمده اختصاصی شوند. پیشرفت استراتژی 
های برون گرا با افزایش دخالت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سیاست گذاری جهان سوم از طریق 
مکانیسم هایی مانند اعطای وام همگام بود. این، بدان معناست که دسترسی مداوم به این وام ها مشروط به 

1. Marin
2. Butcher and et al 
3. Bauer and Yami 
4. Haberlar
5. Winner



اقتصاد خاوران/ شماره 32 و 33 )پیایی 20 و 21(/ تابستان و پاییز 921397

کاهش مداخله اقتصادی دولت و افزایش تولید مبتنی بر بازار است. در بسیاری از کشور ها، این عامل منجر به 
یک جهت گیری قاطع در استراتژی های توسعه از درون گرایی به سمت برون گرایی از جمله تاکید بر گسترش 
بخش های نادیده گرفته شده مانند گردشگری بین المللی شد. با گذشت زمان، گردشگری بین المللی در میان 
ادبیات توسعه با دیگر بخش های جدید رشد )برای مثال، صنایع صادرات محور و صادرات غیر سنتی محصوالت 
کشاورزی( که برای رشد سریع مبتنی بر مزیت نسبی کشور های جهان سوم موثر هستند، گروه بندی شد. از 
جمله عواملی که منجر به افزایش حمایت از رشد برون گرا شد، عبارتند از: 1- سیاست های برون گرا حداقل 
آسیب را برای اقتصاد خرد به همراه دارد و کارایی و منافع بی شماری را به بار می آورد؛ 2- اثرات چند گانه 
مرتبط با تجارت بین المللی و گردشگری ممکن است که رشد اقتصادی بلند مدت را از طریق گسترش تولید 
کل واشتغال فراهم آورد؛ 3- درآمد های کسب شده از تجارت وگردشگری ممکن است ثبات اقتصاد کالن را 
از طریق کمک به تراز تجاری و حساب های خارجی پرورش دهد که برای دستیابی به رتبه های برتر در بازار 
های بین المللی )و از این رو دستیابی به وام های خارجی و سایر سرمایه گذاری ها( حائز اهمیت است؛ 4-چنین 
درآمد هایی ممکن است ارز خارجی برای کاالهای وارداتی به ویژه کاالهای سرمایه ای مورد نیاز برای افزایش 
ظرفیت تولید را فراهم آورد. در نظر گرفتن تمام این عوامل، جهت گیری بسیاری از کشورها به سمت اقتصاد 
برون گرا را نشان می دهد. آنچه که از استراتژی توسعه برون گرا نادیده گرفته شده است، این است که تمرکز 
صرف بر تجارت و گردشگری، نگرانی هایی در مورد اهداف توسعه وسیع تر، بهبود استانداردهای زندگی و ترویج 
رشد متعادل تر در میان بخش های اقتصادی و مناطق جغرافیایی مختلف ایجاد می کند. در صورت نبود ارتباط 
عمیق و مناسب بین اقتصاد یک کشور با بخش های خارجی ممکن است محدودیت هایی رخ دهد که منجر به 

عدم تحریک توسعه بیشتر شود.

آثار صنعت سفر وگردشگری بر اقتصاد
صنعت سفر و گردشگری از طریق اثر بر GDP و اشتغال بر اقتصاد کشورها اثر می گذارد که این اثرگذاری به 
طور مستقیم، غیرمستقیم و القا شده واقع می شود. در ایران نیز بخش سفر و گردشگری بر اقتصاد کشور از این 
سه طریق اثرگذار است. آثار مستقیم گردشگری شامل اثراتی است که به طور مستقیم منجر به تغییر در تولید 
ناخالص داخلی و اشتغال می شوند. آثار غیرمستقیم گردشگری شامل هزینه هایی است که به طور غیرمستقیم 
بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در کشور اثر می گذارد و آثار القایی نیز شامل مخارج مستقیم و غیرمستقیم 

کارکنان آن صنعت است. جدول )1( اثرات صنعت سفر و گردشگری را نشان می دهد.
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جدول1. تقسیم بندی آثار سفر و گردشگری بر اقتصاد

 اثر غیر مستقیماثر مستقیم گردشگری
گردشگری

اثر القایی
 )مخارج مستقیم و

غیرمستقیم کارکنان(
اثر کل

کاالها
	محل اقامت
	حمل و نقل
	سرگرمی
	جاذبه ها
صنایع
	خدمات اقامتی
	خدمات غذا و نوشیدنی
	خدمات خرده فروشی
	خدمات حمل و نقل
	خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی

منابع هزینه ای
	مخارج ساکنان داخلی گردشگری
	مخارج تاجران داخلی گردشگری
	 از )دریافتی  صادرات گردشگر 

مسافران بین المللی(
	1مخارج فردی دولت

	 مخارج سرمایه گذاری در
صنعت گردشگری

	2مخارج جمعی دولت
	 اثر مخارج افراد مرتبط با این

صنعت

	غذا و نوشیدنی  
	تفریح 
	لباس و پوشاک  
	نظافت و خانه داری  
	لوازم منزل  

	 GDPاثر بر
	اثر بر اشتغال

 WTTC :ماخذ

مطابق آمار شورای جهانی گردشگری و سفر، رشد مسافرت و گردشگری بر شاخص های اقتصاد کالن 
تاثیرگذار است؛ بطوریکه در سال 2015 از میان 184 کشور، ایران به رتبه 39 در"میزان ارزش افزوده ایجاد 
  GDPشده در گردشگری" در میان سایر کشورها دست یافت. همچنین در این سال کشور ایران از لحاظ سهم
گردشگری به کل تولید ناخالص داخلی رتبه 136 را از بین 184 کشور بدست آورد. عالوه بر موارد ذکر شده، 
سرمایه گذاری در گردشگری در سال مذکور به 96 هزار میلیارد ریال، هزینه های که گردشگران ورودی در 
کشور می کنند به 34 هزار میلیارد ریال و هزینه ای که گردشگران بومی صرف می نمایند به 483 هزارمیلیارد 
ریال رسید. همانطور که در نمودار )1( مشهود است، در سال  2015گردشگری کل )مستقیم و غیرمستقیم و 
القایی( در مجموع 793 هزار میلیارد ریال به GDP کشور کمک کرد )سهم7 / 6درصدی از GDP( همچنین 
در مجموع 1,398 هزار شغل )اعم از مستقیم، غیرمستقیم و القایی( توسط این صنعت در سال 2015 ایجاد 

شده است.
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داخلي  اثر مستقيم گردشگري بر رشد توليد ناخالص

GDPاثر مستقيم گردشگري بر رشد 

)WTTC :نمودار1. اثرات مستقیم، غیرمستقیم و القایی سفر و گردشگری در اقتصاد ایران )ماخذ

اثر صنعت گردشگری بر تولید ناخالص داخلی در ایران
همانطور که در قسمت قبل ذکر شد، صنعت گردشگری دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر تولید ناخالص 
داخلی است. اثر مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 2016 حدود 314 هزار میلیارد 
ریال می باشد. همچنین پیش بینی می شود که تا سال 2026 مقدار سفر و گردشگری ساالنه رشدی حدود9 /4 
درصدی داشته و به2 /505 هزار میلیارد ریال با سهم8 / 2درصدی از تولید ناخالص داخلی برسد. اثر مستقیم 

گردشگری بر تولید ناخالص داخلی در نمودار )2( نشان داده شده است.
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)WTTC :ماخذ( GDP نمودار2. اثر مستقیم صنعت سفر و گردشگری بر

اثر غیرمستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی شامل تولید ناخالص داخلی مشاغلی است که توسط هزینه 
در گردشگری ایجاد شده و شامل فعالیتهای سرمایه گذاری از جمله خرید هواپیمای  گذاری  های سرمایه 
جدید و ساخت هتل های جدید می شود. عالوه بر آن، هزینه های دولت در این بخش شامل فعالیت هایی 
مثل بازاریابی گردشگری و ارتقاء حمل و نقل هوایی، خدمات امنیت، امنیت منطقه رفت و آمد مکرر، خدمات 
بهداشت منطقه رفت و آمد مکرر و غیره می شود. از دیگر اثرات غیرمستقیم در تولید ناخالص داخلی، خرید 
داخلی از کاالها و خدمات توسط بخشی است که به طور مستقیم با گردشگران در ارتباط است. از جمله، خرید 
خدمات غذایی و نظافت توسط هتل ها، خدمات سوخت و غذا توسط خطوط هوایی و خدمات 1IT توسط آژانس 
های مسافرتی. در مورد اثر کل می توان گفت سهم کل سفر و گردشگری از تولید ناخالص داخلی )شامل اثرات 
گسترده تر سرمایه گذاری، زنجیره عرضه، هزینه دولت و اثرات درآمدی القایی( در سال 2016 تقریبًا برابر 
3/ 839هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین  پیش بینی شده است که با فرض رشد7 /4 درصدی ساالنه، این 

رقم در سال 2026 به 1,334 هزار میلیارد ریال و سهم7 / 3درصدی در تولید ناخالص داخلی برسد. 

1. Information technology
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پیشینه تحقیق 
در زمینه گردشگری و مباحث مربوط به این حوزه، مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشور انجام شده است، 

تعدادی از این مطالعات که به صورت مستقیم با موضوع تحقیق مرتبط هستند به شرح زیر می باشد: 

پژوهش های داخلی
توحیدی )1390( به بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در کشورهای درحال توسعه با بکارگیری روش تحلیلی 
توصیفی پرداخت. یافته های حاصله از پژوهش نشان داد که با برنامه ریزی استراتژیک کوتاه مدت و بلندمدت 
و با استفاده از توانایی های خاص و تولیدات گردشگری درکشورهای در حال توسعه، بیشتر مشکالت اقتصادی 

آن ها حل خواهد شد.
جعفری صمیمی و همکاران )1390(، رابطه علیت بین صنعت گردشگری و رشد اقتصادی را با استفاده از مدل 
پانل خود رگرسیون  برداری، برای کشورهای در حال توسعه و در دوره 2009-1995مورد بررسی قرار دادند. 
نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه دوطرفه مثبتی بین این دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر، در 
عین حال که گردشگری منجر به رشد اقتصادی می شود، رشد اقتصادی و سطح توسعه نیز عامل مهمی در 

جذب گردشگران است.
رنج پور و همکاران )1390( در بررسی فرضیه توریسم منجر به رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1388 -1347 
از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس و آزمون علیت استفاده کردند. نتایج آزمون نشان می دهد یک 
رابطه هم انباشتگی بلندمدت بین متغیرهای مذکور وجود دارد و ضریب متغیر درآمد حاصل از گردشگری عددی 
مثبت است. همچنین آزمون علیت نشان داد که یک رابطه علیت گرنجری بلندمدت از طرف درآمدهای حاصل 
از توریسم به رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت وجود دارد. با توجه به نتایج فوق می توان استدالل کرد که 
توسعه صنعت گردشگری می تواند به عنوان محرک تولید ناخالص داخلی و نیز عامل مهم رشد اقتصادی کشور 

مطرح شود. 
رنجبر و حرفی )1391( در پژوهشی باعنوان "ارزیابی پیامدهای گردشگران شهری در اقتصاد شهر به روش 
آماری، نمونه موردی شهر اهواز" پس از تجزیه و تحلیل متغیرها و اطالعات در دسترس به این نتیجه رسیدند 
که تأثیرات اقتصادی حضور گردشگران نوروزی در شهر اهواز از نگاه فعاالن مستقیم اقتصادی از جمله: فعالیت 
های هتلداری و رستوران، صنایع غذایی و پوشاک، صنایع دستی و حمل ونقل نشان دادند که گردشگری در 
شهر اهواز از نظر اقتصادی، گستردگی زمینه اشتغال و ایجاد بازده در اقتصاد درجامعه میزبان را فراهم کرده و در 
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بخش های مختلف، منجر به اقتصاد چندکارکردی در نواحی شهری می شود.  
صفدری و همکاران )1391( رابطه بلندمدت بین مصارف صنعت گردشگری و رشد اقتصادی را برای ایران و 
در بازه زمانی 2008-1975 بررسی کرده اند. نتایج این مطالعه که بر اساس مدل خودرگرسیون برداری برآورد 

شده، نشان داد که مخارج گردشگری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.
اربابیان و همکاران )1392( در مطالعه ای به بررسی رابطه توریسم بین الملل و رشد اقتصادی )مطالعه موردی 
تابلویی  داده های  از  استفاده  با  دوره 1995-2011  اسالمی( طی  کنفرانس  منتخب عضو سازمان  کشورهای 
پرداختند. نتایج حاصله نشان می دهند که توریسم بین الملل تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و 
رشد اقتصادی در این کشورها با توسعه تسهیالت و امکانات زیربنایی سبب توسعه گردشگری می شود و افزایش 

درآمد سرانه هر یک از این کشورها منجر به افزایش تقاضای توریسم برای سایر اعضا می شود.
حقیقت و همکاران )1392( رابطه رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در منطقه منا را به کمک رابطه علّیت 
و برآورد الگو برای دوره زمانی1999  تا2009 ، به روش اثرات ثابت بررسی کرده اند. بر اساس نتایج به دست 
آمده، میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای منا، رابطه علّیت دو طرفه وجود دارد و همچنین اگر رشد 
اقتصادی کشورهای منا یک درصد افزایش یابد، در این صورت گردشگری این کشورها 21 درصد افزایش می 
یابد. از طرفی چنانچه گردشگران کشورهای منا یک درصد افزایش یابد، در این صورت تولید ناخالص داخلی 

این کشورها به عنوان شاخص رشد اقتصادی 14 درصد افزایش می یابد.
حسنوند و همکاران )1393( در مطالعه تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با دو 
رویکرد پانل ایستا و پویا در تعدادی از کشورها پس از بررسی نتایج حاصله در دوره زمانی 2011-1999 به این 

نتیجه دست یافتند که بین گردشگری و رشد اقتصادی ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد.
جعفری و همکاران )1394( در مطالعه تأثیرگذاری گردشگری مذهبی بر رشد اقتصادی در استان های ایران 
با توجه به اطالعات مربوط به حساب های مناطق استانها، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده گردشگری 
مذهبی در استان های ایران و مقایسه وضعیت بین استانها پرداخت. و اثر مزیت نسبی گردشگری مذهبی بر 
نتایج حاصله نشان داد که استانهای قم،  برنامه چهارم توسعه را مورد بررسی قرارداد.  اقتصادی درطول  رشد 
سیستان وبلوچستان، یزد،کردستان، زنجان، ایالم و خراسان رضوی بیشترین شاخص را به خود اختصاص داده 
اند. همچنین نتایج برآورد براساس رگرسیون داده های تابلویی نشان داد که در دوره مورد بررسی، اثر مزیت 

نسبی ارزش افزوده مذهبی بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار نیز می باشد.
یزدی و همکاران )1395( در پژوهش خود به تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران و اندازه 



اقتصاد خاوران/ شماره 32 و 33 )پیایی 20 و 21(/ تابستان و پاییز 981397

گیری میزان تأثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص جهانی، نرخ ارز رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت 
توزیعی   با وقفه های  از روش خودتوضیحی  استفاده  با  ایشان  ایران پرداختند.  تقاضای گردشگری در  بر  نفت 
نتیجه گرفتند که در بلندمدت اثر تعداد گردشگر خارجی به ایران، قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و 
تولید ناخالص داخلی جهانی مثبت بوده و متغیر نرخ ارز دارای اثر مثبت و معناداری است. همچنین در بلندمدت 
ناخالص داخلی جهانی  بی  ارز رسمی و تولید  به نرخ  تقاضای گردشگری نسبت به قیمت باکشش و نسبت 

کشش است.
نظری و همکاران )1396( در مطالعه خود به بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران بین المللی به ایران با 
روش داده های تابلویی پرداختند. همچنین تابع تقاضای گردشگری را با استفاده از مدل جاذبه برآورد کردند. 
نتایج حاکی از آن بود که تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و نرخ ارز دارای اثری مثبت 
و معنادار بر تقاضای گردشگری می باشد و فاصله جغرافیایی تنها متغیری است که با ضریب منفی در جذب 

گردشگران ظاهر شده است.

پژوهش های خارجی
لیتاوو1 )2011( رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی را طی سال های 2008-1995برای پرتغال و 20 کشور 
همسایه اش با استفاده از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بررسی کرد. نتایج این مطالعه حاکی 

از آن است که گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.
رینیوسان و همکاران2 )2012( در پژوهش خود با عنوان "بررسی اثر گردشگری بر رشد اقتصادی سریالنکا" 
با استفاده از روش توزیع خودرگرسیون برداری VAR برای دوره زمانی 2009-1969 پرداختند. نتایج حاصله 
بدین صورت است که گردشگری هم درکوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی 

کشور سریالنکا دارد.
در  اطالعات  از  استفاده  با  تا سال 2020  توریست  بینی  پیش  مقاله  در   )2012( سازمان جهانی گردشگری3 
اقتصادی بزرگترین و  از لحاظ  نتیجه رسیدند که گردشگری  این  دسترس و موجود و تجزیه و تحلیل آن به 
متنوع ترین صنعت برای بسیاری از استان های کشور ترکیه به حساب می آید و یکی از پنج منبع مهم کسب 

ارز خارجی برای این کشور است.

1. Leitoo
2. Rainbowsun and et al
3. World Tourism Organization
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عبدل و همکاران1 )2013( در پژوهش خود به بررسی ارتباط توریسم و رشد اقتصادی در پاکستان طی دوره 
2011-1972 با استفاده از روش 2ARDL پرداختند و نتایج بدست آمده نشان داد که در بلندمدت گردشگری 
اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین گردشگری بین المللی به همراه متغیرهایی چون سرمایه فیزیکی و 

تجارت بین الملل اثرمثبت معناداری بر رشد اقتصادی کشور پاکستان دارد.
مینگ چی3 )2013( در مطالعه ای به بررسی این سوال که "آیا توسعه صنعت گردشگری اثری بر رشد اقتصادی 
دارد؟" پرداخت. بدین منظور با استفاده از داده های تابلویی برای 10 کشور طی دوره 2011-1998 به برآورد 
متغیر پرداخت، نتایج نشان داد که در بین 10 کشور مد نظر، در سه کشور بلغارستان، رومانی و اسلوونی رابطه 
علیت بی طرفه و برای قبرس، لیتوانی و اسلوواکی تأیید علیت و همچنین برای جمهوری چک و لهستان رابطه 

معکوس و برای استونی و مجارستان فرضیه بازخورد تأیید می شود.
بلندمدت در  باعنوان "مدل سازی توسعه گردشگری و رشد  ریدراستیت و همکاران4 )2013( در مطالعه ای 
اروپا" با روش های تجزیه و تحلیل هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری به این نتیجه دست یافتند که 

در بلندمدت بین درآمد حاصل از گردشگری و تولید ناخالص، رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد.
کومار و همکاران5 )2014( در مطالعه خود به بررسی "ارتباط توریسم و رشداقتصادی، مطالعه موردی مالزی" 
طی دوره زمانی 2012-1975 با استفاده از روش ARDL پرداختند. نتیجه نشان می دهد که درکوتاه مدت 
گردشگری اثر منفی و بی معنایی داشته ولی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مالزی دارد، 

همچنین نشان می دهد که فرضیه علیت دوطرفه نیز تأیید می شود.
دوره 1990-2011  اردن طی  در کشور  اقتصاد  و  توریسم  ارتباط  بررسی  به  پژوهشی  در   )2014( کریشان6 
پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که صنعت گردشگري اثر قابل توجهی بر اقتصاد و رشد اقتصادي این کشور 
دارد. به طوري که این صنعت سهم 11/2 درصد از تولید ناخالص داخلی و 10 درصد از اشتغال این کشور را دارا 

می باشد. همچنین 38 درصد کل درآمد صادراتی این کشور نیز به بخش گردشگري تعلق دارد.
چارفون و صالح7 )2014( در مطالعه ای به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و توانایی نهادهای سیاسی 
بر رشد اقتصادی درکشورهای منا دربازه زمانی 2010-2009 با استفاده ازروش 8GMM پرداختند. نتایج بدست 

1. Abdul and et al
2. Ato regressive distributed lag
3. Ming chi
4. Ridderstaat and et al
5. Kumar and et al
6. Kreishan
7. Chorfoon and salah
8. Gaussian mixture model



اقتصاد خاوران/ شماره 32 و 33 )پیایی 20 و 21(/ تابستان و پاییز 1001397

آمده حاکی از آن است که گردشگری اثر قابل مالحظه ای بر رشد اقتصادی این کشورها دارد.
گابریل1 )2015( در مطالعه ای در رومانی به این نتیجه رسید که گردشگری عاملی برای توسعه و رشد اقتصاد 
روستایی و جایگزینی مهم برای وابستگی به کشاورزی است که هم فرصت اشتغال را فراهم می کند و هم 

محیط را برای جوانان روستا جذاب می نماید.
کام و همکاران2 )2015( در مقاله خود رابطه بین فعالیت های گردشگری و رشد اقتصادی را برای 11 کشور 
عضو بریکس3 مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه ای بلندمدت بین ورودی های گردشگری 
و تولید ناخالص داخلی وجود دارد؛ همچنین در این کشورها درآمد گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد تولید 
ناخالص داخلی دارد و در ضمن این کار به یک رابطه علیت یک سویه از رشد اقتصادی به گردشگری نیز دست 

یافتند.
لی و همکاران4 )2017( در پژوهش خود به بررسی و مطالعه دالیل و چرایی اینکه گردشگری انگیزه ای برای 
رشد اقتصادی است پرداخته اند. بدین منظور آنها تعدادی از مقاالت مرتبط با گردشگری که طی دوره زمانی 
2014-2000 منتشر شده بود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده توسط آنان بدین شرح می باشد: 
از طریق  تأیید کرده است. دوم  اکثر شرایط  را در  اقتصادی گردشگری  اثرات مثبت  نخست مطالعات گذشته 
کانال های قیمتی، درآمدی و درآمدهای دولتی، گردشگری می تواند به کاهش فقرکمک کند. سوم، نیروی کار، 
سرمایه، فناوری، محیط زیست، هزینه ها، درآمد و چندین عامل اقتصادی بیرونی جزو عوامل مهم و تعیین کننده 

کارایی و بهره وری گردشگری است.

روش تحقیق 
روش های تحقیق در یک مسئله مشخص، بسته به نوع اطالعات مورد استفاده و نیز با توجه به روش های 
جمع آوری اطالعات متفاوت است )دی واس5، 1376(. یکی از این روش ها، روش تجزیه و تحلیل داده های 
ترکیبی سری زمانی و مقطعی می باشد که به عنوان یک روش نوین در تجزیه و تحلیل های کاربری علوم 
اقتصادی به کار می رود. در این روش، یک مقطع با یک گروه از افراد در یک دوره زمانی مورد بررسی قرار 
می گیرد. با توجه به اینکه در این روش به آمار و اطالعات سری زمانی زیادی نیاز نیست و در عین حال به 
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سواالت زیادی در زمینه رفتار متغیرها، به درستی پاسخ داده می شود، مورد توجه محققین علوم مختلف در اغلب 
مطالعات قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل پانل دیتا یکی از موضوعات جدید و کاربردی در اقتصاد سنجی می 
باشد، چرا که پانل دیتا یک محیط بسیار غنی از اطالعات را برای گسترش تکنیک های تخمین و نتایج نظری 
فراهم می سازد و محققان قادر به استفاده از داده های مقطعی سری زمانی برای بررسی مسائلی می شوند که 
امکان مطالعه آنها در محیط های صرفا مقطعی یا سری زمانی وجود ندارد. روش داده های پانلی، روشی برای 
تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است )بالتاجی1، 2005(. تلفیق آمارهای سری زمانی و مقطعی نه تنها می 
تواند اطالعات سودمندی را برای تخمین مدلهای اقتصادسنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده 

می توان استنباط های سیاست گذاری درخور توجهی به عمل آورد. 
داده های ترکیبی به یک مجموعه از داده ها گفته می شود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی 
 T که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شوند، در طول یک دوره زمانی مشخص N از متغیرهای مقطع
 T×N مورد بررسی قرار گرفته باشند. به این ترتیب دو نوع بعد وجود خواهد داشت: بعد زمان و بعد مقاطع، این
داده آماری را داده های ترکیبی یا داده های مقطعی–سری زمانی می نامند. به عبارتی، اگر ویژگی های داده 
های مقطعی برای دو سال یا بیشتر مورد بررسی قرار گیرند، ساختار شکل گرفته مشاهدات، مجموعه داده های 
ترکیبی یا مجموعه داده های طولی نامیده می شود. به این دلیل که داده های ترکیبی در برگیرنده هر دو جنبه 
داده های سری  زمانی و داده های مقطعی است، به کارگیری مدل های توضیح دهنده آماری مناسبی که ویژگی 
های آن متغیرها را توصیف کند، پیچیده تر از مدلهای استفاده شده در داده های مقطعی یا داده های سری 
زمانی است. در روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی، ابتدا یک مقطع خاص )مثال کشور، منطقه یا استان( در 
نظر گرفته می شود و ویژگی های متغیرهای مربوط، برای تمامی N مقطع در دوره زمانی مورد نظر T بررسی 
می شود. برابری تعداد داده ها در هر مقطع الزم نیست و همچنین می توان متغیرهایی داشت که در یک مقطع 
برای دوره زمانی مورد بررسی ثابت باشند ) نرالو2، 2000 (. استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده 
های پانلی دارای مزایایی می باشند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از : 1- داده های مقطعی یا سری زمانی 
صرف، ناهمسانی فردی را لحاظ نمی کنند، لذا ممکن است که تخمین تورش داری به دست دهند، در حالیکه 
در روش پانل می توان با لحاظ کردن متغیرهای مخصوص انفرادی این ناهمسانی را لحاظ کرد. 2- داده های 
تابلویی اطالعات بیشتر، انعطاف پذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بیشتر و کارایی باالتری را ارائه می 
کنند. 3- با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های تابلویی به منظور مطالعه پویای تغییرات، مناسب تر و 
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بهترند. 4- روش داده های پانلی در تشخیص و اندازه گیری اثراتی که به راحتی در مطالعات مقطعی و سری 
زمانی خاص قابل پیش بینی نیستند، توانایی بهتری دارد و اجازه می دهد تا مدل های رفتاری پیچیده تر و 
پیشرفته تر تبیین شوند )بالتاجی،  2005(. 5- در این روش با در نظر گرفتن تغییرات متغیرها در هر مقطع و در 
هر زمان به صورت مشترک، از تمامی داده های در دسترس استفاده می شود و بنابراین خطای مشاهدات کمتر 
می شود )گجراتی1 ، 1389 (. 6- از دیگر مزیت های کاربرد داده های ترکیبی، حل مشکل تورش برآوردهای 
معادالت مقطعی می باشد. تورش معادالت مقطعی به دلیل لحاظ نکردن بسیاری از متغیرهای توضیح دهنده 
مدل و خطای اندازه گیری متغیرها پدیدار می شود. استفاده از این روش به دلیل فراهم آوردن تعداد داده های 
زیاد، افزایش درجه آزادی و بررسی متغیرها در طول زمان، می تواند تورش معادالت را کاهش داده یا از بین 

ببرد )زراء نژاد و همکاران، 1384(. 

برازش مدل 
ابتدا بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی در 26 استان منتخب کشور2 با  در مطالعه حاضر، در 
رهیافت داده های ترکیبی در قالب روش پانل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. به دلیل مزایاي زیاد 
استفاده از مدلهاي سري زمانی در  موجود در روش داده هاي تابلویی و همچنین محدودیتهاي موجود در 
دوره هاي کوتاه مدت همچون محدودیتهاي آماري، اگر قصد استفاده از این روش در یک تحقیق وجود داشته 
باشد و اطمینان از برونزا یا درونزا بودن یک متغیر وجود نداشته باشد، می توان با بکار گیري روش خودرگرسیون 
برداري در قالب داده هاي تابلویی3 این نگرانی را از بین برد. به کمک این روش می توان ارتباط بین متغیر 
وابسته را با مقادیر گذشته آن و همچنین مقادیر گذشته سایر متغیرها تبیین کرد، فرم ساختاري پانل خود 

رگرسیون برداری به صورت زیر می باشد:
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1. Gujarati
کرمان، خوزستان،  بختیاری،  و  زنجان، چهارمحال  لرستان،  مازندران،  مرکزی،  یزد،  فارس، همدان،  اردبیل،  اصفهان،  البرز،  ایالم،  بوشهر،  استانهای  2. شامل 

کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیالن، هرمزگان، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان.
3. Panel var
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به دلیل آنکه معادالت باال فرم ساختاري یک الگوي خودرگرسیونی برداري تابلویی مرتبه اول را تشکیل 
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معادله )2( براي حالت دو متغیره می باشد، فرم ساختاري برای حالت n  متغیره براي  پانل خود رگرسیون 
برداری بصورت ذیل است:
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نمی توان از نتایج تخمین فرم خالصه شده، اطالعات مربوط به فرم ساختاري را بدست آورد و بدون اعمال 
قید بر یکی از پارامترها، تشخیص سیستم معادالت اولیه امکانپذیر نیست. فرم ساختاری به شکل ذیل خواهد 

شد )در حالت ذیل فرض شده ضریب b12 صفر است(:
 

  

𝑦𝑦�� + 𝑏𝑏�� 𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���   

𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���  

  

  

∆𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + 𝜀𝜀�.� 
𝑖𝑖 = 1.2.3. … . 𝑁𝑁 
𝛿𝛿 =  1.2.3. … . 𝑇𝑇  

𝜀𝜀�.� 

 

  

ضريب ثابت براي هر  �𝛼𝛼 اثر زمان، δپارامتر خود همبسته براي هر مقطع،  ipدوره زماني،  Tتعداد مقطع ها و  Nكه در رابطه فوق، 
عميم فولر ت -ديكي اساس آزمون  . اين آزمون براستيك و واريانس طاي مدل كه داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر خ �.�𝜀𝜀 مقطع و

  به صورت زير در نظر گرفته شده است:يافته 

 𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + ∑ 𝜃𝜃��∆𝑋𝑋�.���
��
���  + 𝜀𝜀�.�          

  

  

)٦    ( � 𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 0
   𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 𝑝𝑝 < 0  

  

  

)٧       (𝛿𝛿�
∗ = ������������

�� ���������
∗  

���
∗ = 𝑁𝑁 (0.1)  

  

)SE(𝛿𝛿� 

 

)SE(𝛿𝛿�   

𝛿𝛿�� ،𝛿𝛿��   

   𝜇𝜇��
∗

��𝛿𝛿  و  
∗

   

𝑇𝑇�   
 

اعمال این شرط که یکی از ضرایب b12 یا b21  مساوی صفر باشد، می تواند بر اساس تئوري اقتصادي باشد، 
همچنین اعمال این شرط مشکل تشخیص و بازیابی ضرایب فرم ساختاري از نتایج تخمین فرم حل شده را 

برطرف می سازد. 
با توجه به مطالب گفته شده، مدل خودرگرسیون برداری به شکل ذیل خواهد بود که با استفاده از نرم افزار 

استاتا 14 مدل پانل خود رگرسیون برداری تخمین زده شده است.
Lnxit=b10-b11lnxit-1+ b12lnsit-1+ b13uit-1+b14lngit-1+b15rit-1+u1it

Lnsit= b20-b21lnxit-1+ b22lnsit-1+ b23uit-1+b24lngit-1+b25rit-1+u2it

uit= b30-b31lnxit-1+ b32lnsit-1+ b33uit-1+b34lngit-1+b35rit-1+u3it

Lngit= b40-b41lnxit-1+ b42lnsit-1+ b43uit-1+b44lngit-1+b45rit-1+u4it

rit= b50-b51lnxit-1+ b52lnsit-1+ b53uit-1+b54lngit-1+b55rit-1+u5it

متغیرهای مورد استفاده در مدل

در جدول )2( متغیرهای مدل ارائه گردیده است:
جدول 2. متغیرهای مدل

توضیحاتمتغیرردیف

1xصادراتLog

2sسرمایه گذاریLog

3uبیکاری-

4gگردشگریLog

5rرشد اقتصادی-



105 بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی در استان های ایران ...

آزمون های مانایی در داده های ترکیبی 
در طول دهه گذشته، تحقیقات متعددی در مورد آزمون ریشه واحد داده های تابلویی انجام گرفته است؛ این 
آزمون ها را می توان در دو نسل تقسیم بندی کرد: آزمون های نسل اول شامل لوین، لین و چو )1LLC(، ایم، 
 )PP5( و فیلیپس پرون )4ADF( و آزمون های فیشر3 از جمله دیکی - فولر تعمیم یافته )2IPS( پسران و شین
می باشند. فرض اساسی این آزمون ها استقالل مقطعی اجزاء خطا در بین واحدها است. آزمون نسل دوم، فرضیه 

استقالل مقطعی جمالت اخالل را رد می کنند،  هر کدام از این آزمون ها مزایا و معایب خاص خود را دارد.

 LLC آزمون لوین، لین و چو
لوین، لین و چو )LLC( نشان دادند که در داده های ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط به این 
داده ها، دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع بصورت جداگانه است. وو 
و اوه6 )1996(، مک دونالد7 )1996( و فرانکل و روزی8 )1996( با مثال هایی در تحقیقات خود نشان دادند که 
بکارگیری آزمون های ریشه واحد متداول در داده های ترکیبی، مانند آزمون دیکی – فولر، آزمون دیکی – فولر 
پیشرفته و آزمون فیلیپس – پرون، دارای قدرت آماری پایینی نسبت به آزمون های ریشه واحد داده های ترکیبی 

هستند. لین و لوین )1992( آزمون ریشه واحد را به صورت زیر نشان داده اند:

  

𝑦𝑦�� + 𝑏𝑏�� 𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���   

𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���  

  

  

∆𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + 𝜀𝜀�.� 
𝑖𝑖 = 1.2.3. … . 𝑁𝑁 
𝛿𝛿 =  1.2.3. … . 𝑇𝑇  

𝜀𝜀�.� 
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  به صورت زير در نظر گرفته شده است:يافته 

 𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + ∑ 𝜃𝜃��∆𝑋𝑋�.���
��
���  + 𝜀𝜀�.�          

  

  

)٦    ( � 𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 0
   𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 𝑝𝑝 < 0  

  

  

)٧       (𝛿𝛿�
∗ = ������������

�� ���������
∗  

���
∗ = 𝑁𝑁 (0.1)  

  

)SE(𝛿𝛿� 

 

)SE(𝛿𝛿�   

𝛿𝛿�� ،𝛿𝛿��   

   𝜇𝜇��
∗

��𝛿𝛿  و  
∗

   

𝑇𝑇�   
 

 اثر زمان،  

  

𝑦𝑦�� + 𝑏𝑏�� 𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���   

𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���  

  

  

∆𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + 𝜀𝜀�.� 
𝑖𝑖 = 1.2.3. … . 𝑁𝑁 
𝛿𝛿 =  1.2.3. … . 𝑇𝑇  

𝜀𝜀�.� 

 

  

ضريب ثابت براي هر  �𝛼𝛼 اثر زمان، δپارامتر خود همبسته براي هر مقطع،  ipدوره زماني،  Tتعداد مقطع ها و  Nكه در رابطه فوق، 
عميم فولر ت -ديكي اساس آزمون  . اين آزمون براستيك و واريانس طاي مدل كه داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر خ �.�𝜀𝜀 مقطع و

  به صورت زير در نظر گرفته شده است:يافته 

 𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + ∑ 𝜃𝜃��∆𝑋𝑋�.���
��
���  + 𝜀𝜀�.�          

  

  

)٦    ( � 𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 0
   𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 𝑝𝑝 < 0  

  

  

)٧       (𝛿𝛿�
∗ = ������������

�� ���������
∗  

���
∗ = 𝑁𝑁 (0.1)  

  

)SE(𝛿𝛿� 

 

)SE(𝛿𝛿�   

𝛿𝛿�� ،𝛿𝛿��   

   𝜇𝜇��
∗

��𝛿𝛿  و  
∗

   

𝑇𝑇�   
 

که در رابطه فوق، N تعداد مقطع ها و T دوره زمانی، pi پارامتر خود همبسته برای هر مقطع، 
 خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک است. 

  

𝑦𝑦�� + 𝑏𝑏�� 𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���   

𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���  

  

  

∆𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + 𝜀𝜀�.� 
𝑖𝑖 = 1.2.3. … . 𝑁𝑁 
𝛿𝛿 =  1.2.3. … . 𝑇𝑇  

𝜀𝜀�.� 

 

  

ضريب ثابت براي هر  �𝛼𝛼 اثر زمان، δپارامتر خود همبسته براي هر مقطع،  ipدوره زماني،  Tتعداد مقطع ها و  Nكه در رابطه فوق، 
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 𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + ∑ 𝜃𝜃��∆𝑋𝑋�.���
��
���  + 𝜀𝜀�.�          

  

  

)٦    ( � 𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 0
   𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 𝑝𝑝 < 0  

  

  

)٧       (𝛿𝛿�
∗ = ������������

�� ���������
∗  

���
∗ = 𝑁𝑁 (0.1)  

  

)SE(𝛿𝛿� 

 

)SE(𝛿𝛿�   

𝛿𝛿�� ،𝛿𝛿��   

   𝜇𝜇��
∗

��𝛿𝛿  و  
∗

   

𝑇𝑇�   
 

 ضریب ثابت برای هر مقطع و 

  

𝑦𝑦�� + 𝑏𝑏�� 𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���   

𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���  

  

  

∆𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + 𝜀𝜀�.� 
𝑖𝑖 = 1.2.3. … . 𝑁𝑁 
𝛿𝛿 =  1.2.3. … . 𝑇𝑇  

𝜀𝜀�.� 
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 𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + ∑ 𝜃𝜃��∆𝑋𝑋�.���
��
���  + 𝜀𝜀�.�          

  

  

)٦    ( � 𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 0
   𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 𝑝𝑝 < 0  

  

  

)٧       (𝛿𝛿�
∗ = ������������

�� ���������
∗  

���
∗ = 𝑁𝑁 (0.1)  

  

)SE(𝛿𝛿� 
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∗

��𝛿𝛿  و  
∗

   

𝑇𝑇�   
 

این آزمون بر اساس آزمون دیکی - فولر تعمیم یافته به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
 

1. Levin, Lynn and Chu
2. Aim, pesaran and shin
3. Fisher tests
4. Dickey Fuller
5. Philips Peron
6. Wow and ohh
7. Mcdonald
8. Frankl and rozi
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𝑦𝑦�� + 𝑏𝑏�� 𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���   

𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���  

  

  

∆𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + 𝜀𝜀�.� 
𝑖𝑖 = 1.2.3. … . 𝑁𝑁 
𝛿𝛿 =  1.2.3. … . 𝑇𝑇  

𝜀𝜀�.� 
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 𝑋𝑋�.� = 𝑝𝑝�𝑋𝑋���� + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼� + ∑ 𝜃𝜃��∆𝑋𝑋�.���
��
���  + 𝜀𝜀�.�          

  

  

)٦    ( � 𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 0
   𝐻𝐻� ∶ 𝑝𝑝� = 𝑝𝑝 < 0  

  

  

)٧       (𝛿𝛿�
∗ = ������������

�� ���������
∗  

���
∗ = 𝑁𝑁 (0.1)  

  

)SE(𝛿𝛿� 

 

)SE(𝛿𝛿�   

𝛿𝛿�� ،𝛿𝛿��   

   𝜇𝜇��
∗

��𝛿𝛿  و  
∗

   

𝑇𝑇�   
 

که در رابطه فوق ، pi پارامتر خود همبسته برای هر مقطع، ji طول وقفه،  اثر زمان،  ضریب ثابت برای هر 
مقطع و  خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک است. آزمون LL آزمون ترکیبی 
از آزمون دیکی - فولر تعمیم یافته با روند زمانی است که در ناهمگنی مقطع ها و ناهمسانی واریانس جمالت 

خطا، دارای قدرت باالیی است. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:

  

𝑦𝑦�� + 𝑏𝑏�� 𝑦𝑦��� = 𝛾𝛾�� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝛾𝛾�� 𝑦𝑦��.��� + 𝜀𝜀���   
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در این رابطه،
به ترتیب میانگین و انحراف معیار محاسبه شده به وسیله لین و لوین با استفاده از طول وقفه و تعداد متغیرها   
متوسط تعداد وقفه ها در هر مقطع است. آماره محاسبه شده سپس با آماره های جدول سطح معناداری لین و 
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لوین مقایسه می شود. اگر این آماره از آماره جدول کوچکتر باشد، فرضیه وجود ریشه واحد برای آن متغیر قابل  

رد شدن نیست )زراء نژاد و همکاران، 1394(.

بررسی مانایی متغیرها 
در تحقیق حاضر ابتدا آزمون ایستایي متغیرها صورت گرفت. براي بررسی ایستایی متغیرها، از آزمون ریشه 

واحد لوین، لین و چو (LLC) که مختص داده هاي تابلویی است، استفاده می شود. 
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LLC جدول3. نتایج حاصل از آزمون ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون

وضعیت ماناییاحتمالآمارهمتغیرها
ایستا در سطح Ln x-16/830/00 I(0)صادرات

ایستا در سطح Ln s-132/280/00 I(0)سرمایه گذاری خارجی
ایستا در سطح U-37/840/00 I(0)بیکاری

ایستا در سطح Ln g-1041/290/00 I(0)گردشگری
ایستا در سطح r-84/630/00 I(0)رشد اقتصادی

ماخذ: یافته های تحقیق 

نتایج حاصل از آزمونهاي ریشه واحد براي کلیه متغیرهاي مدل در جدول )3( آمده است. چنانچه مقدار آماره 
محاسبه شده بزرگتر از مقدار مربوط به سطح اطمینان رایج باشد، فرضیه صفر مبتنی بر ناایستایی رد خواهد 
شد. نتایج جدول و بررسی مقادیر آماره هاي محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها نشان می دهد که فرضیه 
صفر مبنی بر ناایستایی متغیرها رد می شود، یعنی کلیه متغیرهاي مدل در سطح ایستا هستند. بر اساس نتایج 
جدول )3(، همه متغیرهاي حاضر در قسمت داده های پانل، درسطح ایستا است. با حصول اطمینان از ایستایی 
متغیرها، دیگر نیازي به انجام آزمون هم انباشتگی پانلی و هراس ازکاذب بودن رگرسیون وجود نداشته و می 
توان به برآورد مدل پرداخت. در این بخش با استفاده از مدل خودبازگشت برداري پانل و با تکیه بر اثرات ثابت 

به برآورد ضرایب پرداخته می شود.

توابع عکس العمل آنی )ضربه و پاسخ(  
جهت تخمین از برنامه نوشته شده توسط الو و زیکچینو تحت نرم افزار استاتا استفاده شده و توابع عکس 

العمل آنی در نمودار ذیل نمایش داده شده است:
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Pv
ar

irf

LX : r U : r

LG : r LS : r 

StepImpulse : response        

نمودار 3 توابع واکنش ضربه ای در قالب مدل پانل خود رگرسیون برداری )ماخذ: یافته های تحقیق(

از توابع عکس العمل آنی این نتیجه به دست می آید که واکنش گردشگری (LG) از ابتدای دوره دارای فراز 
و نشیب بوده ولی در انتها تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ اثر یک واحد تکانه در گردشگری در 
طی دوره به صورت صعودی و نزولی بوده و در آخر دوره به صورت صعودی در رشد اقتصادی اثرگذار می باشد. 
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تجزیه و تحلیل واریانس
آنچه در روش VARحائز اهمیت است، تجزیه واریانس می باشد که با توجه به نتایج، تجزیه واریانس در 
جدول )4( ارائه شده است. این جدول نشان مي دهد که از دوره اول به دوره دهم تغییرات در رشد اقتصادی 
توسط خود این متغیر تنزل پیدا کرده است. یعنی این سهم به تدریج کاهش داشته و در دوره دهم به حدود 
75/32 درصد رسیده است. به طور کلي آنچه که از اطالعات این جدول بدست می آید، بدین صورت می باشد 
که متغیر گردشگری در دوره دهم به میزان 0/061 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار است و متغیرهای سرمایه 
گذاری، صادرات و بیکاری به ترتیب با 0/044، 0/14 و 0/005 درصد در این دوره 10 ساله بر رشد اقتصادی 
اثرگذار بوده اند. چنانکه مالحظه مي گردد، در طول این دوره صادرات نسبت به سایر متغیرهای اقتصادی بر 

رشد اقتصادی موثرتر می باشد.
جدول4. تجزیه واریانس گردشگری

دوره
RLgLsLxU

بیکاریصادراتسرمایه گذاری خارجیگردشگریرشد اقتصادی
11000/00/00/00/0
20/800/0480/0170/120/015
30/810/0470/0250/110/008
40/760/0600/0310/140/009
50/780/0520/0370/120/011
60/760/0610/0360/140/003
70/750/0590/0420/130/019
80/750/0610/0400/130/019
90/740/0630/0440/140/013
100/750/0610/0440/140/005

ماخذ: یافته های تحقیق
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نتیجه گیری و پیشنهادات  
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی در استان های ایران با روش خودرگرسیون 
برداری پانل صورت گرفته است. ضریب مثبت متغیر تعداد گردشگر ورودی، بر رشد اقتصادی کشور ایران، بیان 
می کند که گردشگری در کشور ایران مانند بسیاری کشورهای دیگر، هم تأثیر مستقیم و هم تأثیر غیرمستقیم 
بر رشد اقتصادی دارد. از آنجایی که گردشگری از صنایع خدماتی محسوب می شود، هر چه تعداد ورود گردشگر 
زیاد شود، درآمد حاصل از آن نیز زیاد شده و چون این درآمد، بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور محسوب 
می گردد، افزایش آن به صورت مستقیم، منجر به رشد اقتصادی می شود. از طرفی، افزایش تعداد گردشگر 
خارجی در کشور که با ارزآوری نیز همراه است، از یک طرف اثر پویایی را در کل اقتصاد به شکل اثرات سرریز 
و یا دیگر آثار خارجی نشان می دهد و از طرف دیگر، منجر به رشد و پیشرفت سایر بخشهای اقتصادی که 
با این بخش در ارتباط هستند )مانند هتلداری، رستوران داری، حمل و نقل و ...( می شود )تأثیر غیرمستقیم 
گردشگری بر رشد اقتصادی(. با تجزیه و تحلیل نتایج حاصله فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه گردشگری بر رشد 
اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد، مورد تأیید واقع می شود و همچنین سایر متغیرها نظیر سرمایه گذاری 
خارجی و صادرات هم در انتهای دوره تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته و متغیر بیکاری تأثیر بسیار 
جزئی بر روی رشد اقتصادی دارد. چنانکه مالحظه مي گردد، در طول این دوره، متغیر صادرات نسبت به سایر 
متغیرهای اقتصادی بر رشد اقتصادی موثرتر می باشد. از آنجا که گردشگری بزرگترین صنعت خدماتي جهان 
از نظر درآمدزایي است، توسعه این صنعت در ایران می تواند در راستای رشد و توسعه اقتصادی، از اهمیت 
فراواني برخوردار باشد. در زیر پیشنهادهایی براي بهبود وضعیت صنعت گردشگري کشورمان با توجه به فرهنگ 

ایرانی- اسالمی ارائه شده است:
باید زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کرد تا با حضور سرمایه گذاري آنان، شاهد روند رو به رشد . 1

گردشگري در کشور باشیم؛
از سوی . 2 تا حد ممکن  رفاهی و فرهنگی  زیربنایی،  از جمله عوامل  توسعه صنعت گردشگری  رفع موانع 

سیاستگذاران و برنامه ریزان مورد توجه واقع شود؛
تأثیرات سرریزهای ناشی از مکان یابی در مطالعات آینده برای متغیر گردشگری بر رشد اقتصادی استانها . 3

در نظر گرفته شود.
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تحلیل و بررسی رابطه نرخ بهره بانکي با تقاضاي اعتبارات بخش کشاورزي
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چکیده 
نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخش های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد، در 
ایران به دلیل محدویتهای موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی )تسهیالت( یکی از عوامل مهم در 
تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است. در این مطالعه، تابع کل تقاضای اعتبار بخش کشاورزی با استفاده از 
تابع سود واحد محصول- قیمت برآورد گردید، سپس با تخمین تابع پس انداز کشاورزان و کم کردن آن از تابع 
تقاضای کل، تابع اعتبار مورد نیاز کشاورزان برآورد شد. روش نمونه گیری تحقیق حاضر از نوع تصادفی چند 
مرحله ای می باشد که تعداد 247 بهره بردار نمونه از شهرستانهای بیرجند، قاین، طبس و نهبندان انتخاب و با 

تکمیل پرسشنامه، اطالعات مورد نیاز جمع آوری گردید.
نتایج حاصل نشان می دهد که تابع تقاضای حاصل شده از تابع سود واحد محصول- قیمت نسبت به هزینه های 
متغیر نزولی و محدب و نسبت به مقدار نهاده های ثابت صعودی است. به عبارتی، مشتق دوم تابع تقاضای به 
دست آمده برای اعتبار نسبت به هزینه های متغیر تعدیل شده مثبت و نسبت به سایر متغیرها باستثنای قیمت 
محصول منفی می باشد. همچنین، تقاضای اعتبار نسبت به نرخ کارمزد دارای کشش پذیری پایین بوده، در حالی 
که نسبت به قیمت محصول و نهاده، کشش پذیری باالتری را دارا بوده است. درنتیجه هرچه نرخ کارمزد پایین 
تر باشد، تقاضا برای اعتبار بیشتر خواهد بود. از طرفی، با افزایش نرخ کارمزد، کشش تقاضا برای اعتبار نسبت 
به قیمت واحد نهاده متغیر کاهشی و جهت حساسیت تقاضا برای اعتبار نسبت به قیمت محصول، عکس قیمت 
نهاده متغیر می باشد. بنابراین با توجه به اینکه میزان اعتباری که کشاورزان خرده پا دریافت می دارند، کمتر و 
در مقابل کشاورزان بزرگ برخورداریشان از اعتبارات ارزان قیمت بیشتر می باشد، درصورتی که میزان عرضه 
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اعتبارات از طریق افزایش در نرخ کارمزد افزایش یابد، به نفع کشاورزان خرده پای گیرنده وام خواهد بود؛ چرا 
که نرخ کارمزد پایین نمی تواند کمک چندانی برای کشاورزان خرده پا باشد.

.Q1 ،H81 ،E58 ،E44 :JEL طبقه بندی
واژگان کلیدی: نرخ بهره بانکي، اعتبارات بخش کشاورزي، استان خراسان جنوبي.

مقدمه
بسیاری از اقتصاددانان بر این اعتقادند که وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند جزو ضروریات فرایند 
توسعه اقتصادی بوده و تا زمانی که موانع توسعه این بخش برطرف نگردد، سایر بخشها نیز به شکوفایی، رشد 
و توسعه دست نخواهند یافت )درویشی، 1373(. تجربه کشورهای موفق در زمینه تولید محصوالت کشاورزی 
نشان می دهد که به کارگیری تجهیزات سرمایه ای در فعالیتهای مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهره وری 
عوامل تولید از جمله مدیریت، نیروی کار و زمین شده است. این امر، عالوه بر پوشش هزینه نهاده های تولید و 
ایجاد بازده  مناسب برای سرمایه گذاریها، مازاد عرضه داخلی و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی را به همراه 

داشته است )نگین تاجی و امیدی کیا، 1392(.
اعتبارات  ابزارهایی را تهیه نموده که اعطای  از بخش کشاورزی،  اکثر کشورها، دولت به منظور حمایت  در 
ارزان قیمت، از جمله آنها است. تسهیالت بانکی در بخش کشاورزی به دو صورت پرداخت می شود که عبارتند 
از: تسهیالت جاری )کوتاه مدت( که برای مصارفی از قبیل شخم، خرید بذر، کود و سموم و سایر پرداخت می 
گردد و تسهیالت سرمایه ای )بلند مدت( که بیشتر برای خرید انواع ماشین آالت کشاورزی، حفظ اراضی و 
جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد سیلو و سردخانه و سایر موارد از این قبیل پرداخت می گردد )نگین تاجی و 

امیدی کیا، 1392(. 
در بخش کشاورزی به خاطر مشکالت ساختاری و کمبود امکانات مالی اکثر بهره برداران، مسائل مربوط به 
سرمایه و سرمایه گذاری به عنوان یک عامل بازدارنده در رشد آن محسوب می گردد )سلیمانی پور 1374(. 
در  و  بوده  تولیدی  های  فرصت  به  پاسخگویی  برای  اساسی  فرض  پیش  نیاز  مورد  نهاده های  و  منابع  وجود 
دسترس نبودن سرمایه کافی باعث از دست رفتن فرصتهای مناسب تولیدی در اثر کمبود نهاده های مورد نیاز 
آن می گردد. در کشور ما نیز یکی از عواملی که به عنوان بازدارنده در مسیر پذیرش و کاربرد تکنولوژی نوین 
اعتبارات است )کرمی 1379(.   باشد، سرمایه و  بیشتر سیاستگذاران می  تاکید  توسط کشاورزان کوچک مورد 
بنابراین کمکهای مالی و اعطای تسهیالت بانکی می  تواند راه گشای بسیاری از مشکالت کشاورزان بوده و 
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در صورت رفع نیاز سرمایه ای کشاورزان می توان انتظار داشت که آنها عکس العمل مناسب برای حرکت به 
سمت کشاورزی پیشرفته و تجاری را از خود نشان داده و توان واقعی بخش کشاورزی در اقتصاد کشور را به 
حالت بالفعل درآورند. در بخش کشاورزی ایران، تخصیص اعتبارات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعتبارات 
کشاورزی از یک سو به علت فقدان درآمد کافی کشاورزان برای سرمایه گذاری و از طرف دیگر به علت ضرورت 
افزایش سرمایه گذاری در این بخش دارای اهمیت فراوان می باشد. اعتبارات کشاورزی چه به صورت کوتاه مدت 

یا بلند مدت نقش اساسی در افزایش بهره وری تولید دارند.

پیشینه تحقیق
کشیش بانوسی )1378( در مطالعه  خود به بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد 
ایران با تاکید بر بخش های صنعت و معدن و کشاورزی طی دوره 68-1338 به روش ARDL پرداخته است. 
نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین تغییر در مانده تسهیالت واقعی و تشکیل سرمایه ناخالص بدون نفت 

وجود دارد.
چیذری و زارع )1379( به بررسی تأثیر اعتبارات و تسهیالت اعطایی بانکهای کشاورزی و ملی بر تولیدات 
محصوالت کشاورزی استان مازندران، مقایسه آنها با یکدیگر و هم چنین مقایسه ویژگی های فردی اعتبارگیرندگان 
در منطقه طی سال زراعی 74-1373 پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که تسهیالت اعطایی هر دو بانک، 
نیز  شده  یاد  بانک  دو  گیرندگان  وام  رگرسیون  مقایسه  و  داشته  کشاورزان  تولید  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر 

نشان دهنده تأثیر اعتبارات اعطایی بر میزان تولید بود که تفاوت معنا داری با یکدیگر نداشتند.
بختیاری و پاسبان )1383( در مطالعه ای به ارزیابی اثر اعتبارات بانک کشاورزی بر اشتغال بخش کشاورزی 
طی دوره 79-1349 پرداختند. نتایج برآورد با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده 
در  دارد. همچنین  مثبت  تأثیر  اشتغال  بر  مدت  کوتاه  در  بانک کشاورزی  اعتبارات  که  داد  نشان   )ARDL(
درازمدت، رابطه ارزش افزوده و اعتبارات بانک کشاورزی با اشتغال منفی و رابطه سرمایه گذاری با اشتغال مثبت 

بوده است.
لطفی و احمدزاده )1386( در مطالعه خود به بررسی تاثیر تسهیالت اعطایی از سوی بانک های تخصصی بر 
ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سال های 82-1370 پرداختند. یافته های حاصل از تحقیق با استفاده از 
روش OLS حاکی از وجود همبستگی مثبت بین تسهیالت اعطایی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بود. به 
این مفهوم که اگر میزان تسهیالت اعطایی بانکهای تخصصی به بخش کشاورزی یک واحد افزایش یابد، مقدار 
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ارزش افزوده این بخش به میزان 2,78 واحد افزایش خواهد داشت.
طیبی و همکاران )1389( در مقاله خود به بررسی آثار ناشی از تخصیص تسهیالت بانکی کشور به بخش های 
کشاورزی، صنعت و خدمات و اندازه گیری روند اشتغال زایی آنها در دوره 85-1352 پرداختند. نتایج نشان داد که 
با اختصاص تسهیالت بانکی به بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، بخش کشاورزی از باالترین 
میانگین ساالنه شغل ایجاد شده و بخش خدمات از پایین ترین میانگین ساالنه شغل ایجاد شده برخوردار بوده 

است.
 بلوگیاور و گیلبرت )1990( با استفاده از الگوی عرضه و تقاضا، به بررسی اثر اعتبارات بر روی تولید بخش 
کشاورزی آمریکا پرداختند. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش OLS نشان داد که طی دوره مورد بررسی 
)84-1940( تاثیر اعتبارات بابت مستغالت بر تولید بخش کشاورزی منفی اعتبارات اعطایی بابت غیرمستغالت، 

بر تولید مثبت و معنادار است.
داس )2009( به بررسی نقش اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم کشاورزی بر تولید کشاورزی هند طی سالهای 
2006-2001 با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداخت. نتایج 
قابل مالحظه ای در  آماری  نظر  از  و  تاثیر مثبت  اعتبار مستقیم کشاورزی  میزان  داد که  نشان  پژوهش وی 
تولیدات کشاورزی داشته است. تعداد حسابهای اعتباری غیر مستقیم کشاورزی نیز تاثیر قابل مالحظه و مثبتی 
بر روی تولیدات کشاورزی، اما با وقفه یک ساله داشته است. این نتایج نشان می دهد که اگرچه شکافهای 
متعددی در سیستم فعلی اعتباری مانند ناکافی بودن اعتبارات به کشاورزان کوچک و نهایی، اندک بودن وام های 
میان مدت و بلندمدت و محدود بودن سپرده های بانکی وجود دارد، اما اعتبارات کشاورزی هنوز هم نقش مهمی 

در حمایت از تولیدات کشاورزی هند دارد.
احمد )2011( در مطالعه خود به تجزیه و تحلیل تاثیر اعتبارات بر تولید بخش کشاورزی پاکستان طی دوره 
2008-1974 پرداخته است. یافته های تجربی با استفاده از روش ARDL نشان می دهد که اعتبارات، نقش 
قابل توجهی در بخش کشاورزی داشته و اعتبارات برای کشاورزان نیازمند به خرید عوامل تولید مفید بوده است. 
او همچنین نتیجه گرفت که تولید از طریق ارایه سه عامل تراکتور، چاه آب و دانه ها افزایش یافته )اعتبارات 

منبع اصلی خرید این عوامل بوده( است.
اقتصادی  بانکی بر عملکرد  اعتبارات  تاثیر دسترسی به  مورین و همکاران )2012( در مقاله  خود به بررسی 
بخشهای مهم اقتصادی کنیا با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2010-
2000 پرداخته است. نتایج نشان دادند که اعتبارات تاثیر مثبت و قابل  توجهی بر تولید ناخالص داخلی بخش های 
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اقتصادی از جمله کشاورزی دارد.
در زمینه برآورد تابع تقاضای اعتبارات نیز مطالعات بسیاری صورت گرفته که بطور خالصه می توان به چند 
مورد از آنها اشاره نمود: باترهام و مجید )1987(، دریافتند که تقاضای کل اعتبارات نسبت به نرخ بهره بی کشش 
است. کومار و همکاران )1988(، نیز عنوان نمودند که تقاضا برای اعتبار به وسیله کشاورزان حاشیه ای نسبت به 
نرخ بهره کشش ناپذیر ولی نسبت به قیمت محصول و نهاده دارای کشش پذیری بیشتری است. میر )1990(، 
نیز نشان داد که نرخ های پایین بهره منجر به مازاد تقاضا برای اعتبار می شود و در نتیجه یک سهمیه بندی 
غیر قیمتی از سوی موسسات اعتباری در توزیع اعتبارات ایجاد می شود. کوچار )1997(، نیز به این نتیجه رسید 

که میزان زمین و درآمد کشاورزان با تقاضای اعتبارات رسمی ارتباط مستقیم دارد.

بررسی وضعیت تسهیالت و اعتبارات بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی
است.  شده  ارائه  کشاورزی  بخش  در  جنوبی  خراسان  استان  بانک های  مالی  تأمین  عملکرد   )1( جدول  در 
خوشبختانه روند تسهیالت دهی در بخش کشاورزی استان در سال 1395 صعودی بوده که نشان دهنده فعال 
بودن این بخش علیرغم و جود مشکالت فراوان از قبیل خشکسالی و سرمازدگی است. تسهیالت پرداختی به 
بخش کشاورزی در سال 1395 برابر 6599 میلیارد ریال بوده است که رشد 9,3 درصدی نسبت به سال قبل از 
آن را نشان می دهد. از کل تسهیالت پرداختی 83 درصد سهم بانک کشاورزی استان بوده و 17 درصد از طریق 

سایر بانک ها پرداخت شده است.
جدول 1. مبلغ تسهیالت پرداختی بانک های استان خراسان جنوبی به بخش کشاورزی )میلیون ریال(

شرح
سال

13941395
49900005459000میزان تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی
10455931140956میزان تسهیالت پرداختی سایر بانک ها

60355936599956مجموع تسهیالت پرداختی
7,719,3-رشد)درصد(

           مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

قابل ذکر است تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی، اعتبارات فنی و اعتباری و از 
منابع داخلی بانک می باشد و اکثر تسهیالت پرداختی سایر بانک ها نیز از منابع داخلی این بانک ها بوده است. 
دهد؛  می  نشان  را   1395 سال  در  استان  کشاورزی  بخش  به  یافته  اختصاص  اعتبارات  مجموع   )2( جدول 
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اعتبارات اختصاص یافته به بخش کشاورزی استان در این سال مبلغ 699 میلیارد ریال بوده است که نسبت به 
سال گذشته 54 درصد افزایش پیدا کرده است.

جدول 2. اعتبارت اختصاص یافته به بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )میلیون ریال(*

شرح
سال

13941395
452674698576اعتبارات بخش کشاورزی

8354میزان رشد )درصد(
            * اعتبارات فقط مربوط به سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد.

            مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

روش تحقیق
در مطالعه حاضر برای تخمین تابع تقاضا برای اعتبارات از مدل ارائه شده توسط کومار و همکاران )1988( 
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 Y: ارزش محصوالت تولید شده به ریال 
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1. Unit-output-price 



123 تحلیل و بررسی رابطه نرخ بهره بانکی با تقاضای اعتبارات بخش کشاورزی ...

 C: هزینه هر واحد نهاده متغیر )شامل همه نهاده های متغیر به جذب نیروی کار خانوادگی و ساعات کار 
ماشین آالت(.
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: هزینه نهاده متغیر تعدیل شده
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P: قیمت هر واحد محصول به ریال
: هزینه نهاده متغیر
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  i.t/1200( قیمت یک واحد هزینه نهاده متغیر که برابر است با یک واحد هزینه متغیر به ضافه کارمزد آن :c
  )1 +

 i: نرخ کارمزد ساالنه )درصد(
 t: طول دوره کشت )ماه(

طبق قضیه شفرد، تابع تقاضا برای اعتبار عبارت خواهد بود از:
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که  X تقاضا برای نهاده متغیر است. اگر از دو طرف لگاریتم طبیعی گرفته شود:
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 )6(

سرمایه شخصی قابل دسترس کشاورزان برای خرید نهاده های متغیر بستگی به سود دریافتی آنها در دوره 
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( استفاده شده برای خرید نهاده های متغیر را می توان به 

 

 

)X°(  

LnX° = α +  bLn  π� 

X° 

π° 

X∗� =  X∗ − X° 

X∗� = LnA∗ + (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� − Lnα − bLnπ∗ 

X∗� = LnA� + (α∗ − 1)LnC + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� + (1 − α∗)Lnp − Lnα −

bLnπ∗       )١٠(  

 

 

 

α∗  

  

F�� = Functional Form 

F�� = Serial correlation 

F� = Heteroscedasticity 

  

 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير
 ضريب ثابت

 كل نهاده هاي متغير
 سطح زير كشت

 نيروي كار خانوادگي
 استفاده از ماشين آالت

٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

زراعی گذشته آنها دارد. بنابراین سرمایه شخصی )
صورت زیر بر آورد نمود:

 

 

)X°(  

LnX° = α +  bLn  π� 

X° 

π° 

X∗� =  X∗ − X° 

X∗� = LnA∗ + (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� − Lnα − bLnπ∗ 

X∗� = LnA� + (α∗ − 1)LnC + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� + (1 − α∗)Lnp − Lnα −

bLnπ∗       )١٠(  

 

 

 

α∗  

  

F�� = Functional Form 

F�� = Serial correlation 

F� = Heteroscedasticity 

  

 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير
 ضريب ثابت

 كل نهاده هاي متغير
 سطح زير كشت

 نيروي كار خانوادگي
 استفاده از ماشين آالت

٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

                                     )7(
: سرمایه  شخصی بر حسب ریال
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X° 

π° 

X∗� =  X∗ − X° 

X∗� = LnA∗ + (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� − Lnα − bLnπ∗ 

X∗� = LnA� + (α∗ − 1)LnC + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� + (1 − α∗)Lnp − Lnα −

bLnπ∗       )١٠(  

 

 

 

α∗  

  

F�� = Functional Form 

F�� = Serial correlation 

F� = Heteroscedasticity 

  

 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير
 ضريب ثابت

 كل نهاده هاي متغير
 سطح زير كشت

 نيروي كار خانوادگي
 استفاده از ماشين آالت

٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

: سود محصوالت تولید شده دوره قبل

 

 

)X°(  

LnX° = α +  bLn  π� 

X° 

π° 

X∗� =  X∗ − X° 

X∗� = LnA∗ + (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� − Lnα − bLnπ∗ 

X∗� = LnA� + (α∗ − 1)LnC + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� + (1 − α∗)Lnp − Lnα −

bLnπ∗       )١٠(  

 

 

 

α∗  

  

F�� = Functional Form 

F�� = Serial correlation 

F� = Heteroscedasticity 

  

 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير
 ضريب ثابت

 كل نهاده هاي متغير
 سطح زير كشت

 نيروي كار خانوادگي
 استفاده از ماشين آالت

٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

با استفاده از معادالت )5(  و )7(، تقاضای اعتبار برآورد می شود:

 

 

)X°(  

LnX° = α +  bLn  π� 

X° 

π° 

X∗� =  X∗ − X° 

X∗� = LnA∗ + (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� − Lnα − bLnπ∗ 

X∗� = LnA� + (α∗ − 1)LnC + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� + (1 − α∗)Lnp − Lnα −

bLnπ∗       )١٠(  

 

 

 

α∗  

  

F�� = Functional Form 

F�� = Serial correlation 

F� = Heteroscedasticity 

  

 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير
 ضريب ثابت

 كل نهاده هاي متغير
 سطح زير كشت

 نيروي كار خانوادگي
 استفاده از ماشين آالت

٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

                                           )8( 
با جایگزین کردن معادالت )5(  و )7( در معادله )8( به تابع تقاضا برای اعتبار در معادله )9( خواهیم رسید:
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LnX° = α +  bLn  π� 

X° 

π° 

X∗� =  X∗ − X° 

X∗� = LnA∗ + (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� − Lnα − bLnπ∗ 

X∗� = LnA� + (α∗ − 1)LnC + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� + (1 − α∗)Lnp − Lnα −
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F�� = Serial correlation 

F� = Heteroscedasticity 

  

 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير
 ضريب ثابت
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٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

                                                                                     )9( 
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٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
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٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

 

 

)X°(  

LnX° = α +  bLn  π� 

X° 

π° 

X∗� =  X∗ − X° 

X∗� = LnA∗ + (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� − Lnα − bLnπ∗ 

X∗� = LnA� + (α∗ − 1)LnC + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� + (1 − α∗)Lnp − Lnα −

bLnπ∗       )١٠(  

 

 

 

α∗  

  

F�� = Functional Form 

F�� = Serial correlation 

F� = Heteroscedasticity 

  

 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير
 ضريب ثابت

 كل نهاده هاي متغير
 سطح زير كشت

 نيروي كار خانوادگي
 استفاده از ماشين آالت

٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

     )10(
تابع مذکور برآوردی از تقاضای اعتبار را در دوره مورد نظرمان با نرخ کارمزد متفاوت برای مساحتی از زمین و 
نیروی کار خانوادگی و تعداد ساعات کار با ماشین آالت، قیمت کاالهای کشاورزی و سود دوره قبل نشان می 
 در هر 

  

F� 

F�� 

F�� 

μ = ∑ α� < و                                               1 μ =  ١  > ٠,٩٦٨٩ 

  

C = 1+ ( �.�
����

) 

q=�
�
                                                            P=١,٨٢١ 

 

 

α∗ 

Lnπ� = LnA∗ + α∗ Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � 

 
 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير

  ضريب ثابت
  ل شدهيدهزينه نهاده متغير تع

  سطح زير كشت
  نيروي كار خانوادگي

  استفاده از ماشين آالت

٢,٠٩-  
١,٥٦-  

٠,٠٧١ 
٠,١٣٩ 
٠,٨١ 

-١٩,١٤١ *** 

-١٣٨,٥٤١ *** 
٢,٣١٦ ** 
٣,٧٢٢ *** 
١٠,٥٧٣ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٢٤٣ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٦٢٧)٣,١٧٩ 
F��=(٠,٩٤٦)٠,٢٥٢ 
F�=(٠,٥٨١١) ٠,٤٤٥ 

R�= ٠,٩٥٣٩ 
R��= ٠,٩٤٢١ 
F= ٣٢٣,١٤٤ 

  

F� 

F�� 

F�� 

LnX∗= ٢٫٥٦   -٢٫٢٤-  Lnq +  ٠٫٠٧١LnL ٠٫١٣٩+  LnNf + ٠٫٨١ LnNm 
  

  

)X° (  

LnX°= α  + b Ln π∗ 

LnX°= ٠٫٦٥١ ٧٫٦٢٩ +  Lnπ∗ 

دهد. در روابط فوق، معادالت )5( و )7( اساس تخمین مدل تقاضای اعتبار )10( بوده و نظر به اینکه 
دو معادله تابع سود UOP و تابع تقاضای نهاده متغیر ظاهر شده، هر دو معادله با هم و با متد حداقل مربعات 

 در هر دو معادله با محدودیت تساوی بودن آنها به کار رفته است. 

  

F� 

F�� 

F�� 

μ = ∑ α� < و                                               1 μ =  ١  > ٠,٩٦٨٩ 

  

C = 1+ ( �.�
����

) 

q=�
�
                                                            P=١,٨٢١ 

 

 

α∗ 

Lnπ� = LnA∗ + α∗ Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � 

 
 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير

  ضريب ثابت
  ل شدهيدهزينه نهاده متغير تع

  سطح زير كشت
  نيروي كار خانوادگي

  استفاده از ماشين آالت

٢,٠٩-  
١,٥٦-  

٠,٠٧١ 
٠,١٣٩ 
٠,٨١ 

-١٩,١٤١ *** 

-١٣٨,٥٤١ *** 
٢,٣١٦ ** 
٣,٧٢٢ *** 
١٠,٥٧٣ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٢٤٣ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٦٢٧)٣,١٧٩ 
F��=(٠,٩٤٦)٠,٢٥٢ 
F�=(٠,٥٨١١) ٠,٤٤٥ 

R�= ٠,٩٥٣٩ 
R��= ٠,٩٤٢١ 
F= ٣٢٣,١٤٤ 

  

F� 

F�� 

F�� 

LnX∗= ٢٫٥٦   -٢٫٢٤-  Lnq +  ٠٫٠٧١LnL ٠٫١٣٩+  LnNf + ٠٫٨١ LnNm 
  

  

)X° (  

LnX°= α  + b Ln π∗ 

LnX°= ٠٫٦٥١ ٧٫٦٢٩ +  Lnπ∗ 

مقید برآورد گردیده و 

یافته های تحقیق
آمار و اطالعات مورد نیاز برای انجام این مطالعه از 247 بهره بردار در شهرستان های بیرجند، قاین، طبس و 
نهبندان در استان خراسان جنوبی به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و از طریق پرسشنامه و مصاحبه 
حضوری بدست آمده است. در انجام تحقیق حاضر، عالوه بر استفاده از آماره های معمول در برآوردهای اقتصاد 
سنجی، از آماره های زیر نیز که با استفاده از نرم افزار Microfit 4.1 به راحتی قابل برآورد می باشند، استفاده 

شده است.
: برای آزمون خطای تصریح مدل به کار می رود.

 

 

)X°(  

LnX° = α +  bLn  π� 

X° 

π° 

X∗� =  X∗ − X° 

X∗� = LnA∗ + (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� − Lnα − bLnπ∗ 

X∗� = LnA� + (α∗ − 1)LnC + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� + (1 − α∗)Lnp − Lnα −

bLnπ∗       )١٠(  

 

 

 

α∗  

  

F�� = Functional Form 

F�� = Serial correlation 

F� = Heteroscedasticity 

  

 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير
 ضريب ثابت

 كل نهاده هاي متغير
 سطح زير كشت

 نيروي كار خانوادگي
 استفاده از ماشين آالت

٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

1- آماره 
: برای آزمون خود همبستگی مدل به کار می رود.

 

 

)X°(  

LnX° = α +  bLn  π� 

X° 

π° 

X∗� =  X∗ − X° 

X∗� = LnA∗ + (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� − Lnα − bLnπ∗ 

X∗� = LnA� + (α∗ − 1)LnC + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� + (1 − α∗)Lnp − Lnα −

bLnπ∗       )١٠(  

 

 

 

α∗  

  

F�� = Functional Form 

F�� = Serial correlation 

F� = Heteroscedasticity 

  

 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير
 ضريب ثابت

 كل نهاده هاي متغير
 سطح زير كشت

 نيروي كار خانوادگي
 استفاده از ماشين آالت

٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

2- آماره 
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: برای آزمون واریانس ناهمسانی مدل مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

)X°(  

LnX° = α +  bLn  π� 

X° 

π° 

X∗� =  X∗ − X° 

X∗� = LnA∗ + (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� − Lnα − bLnπ∗ 

X∗� = LnA� + (α∗ − 1)LnC + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� + (1 − α∗)Lnp − Lnα −

bLnπ∗       )١٠(  

 

 

 

α∗  

  

F�� = Functional Form 

F�� = Serial correlation 

F� = Heteroscedasticity 

  

 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير
 ضريب ثابت

 كل نهاده هاي متغير
 سطح زير كشت

 نيروي كار خانوادگي
 استفاده از ماشين آالت

٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

3- آماره 
نتایج برآورد تابع تولید به شرح جدول زیر می باشد:

جدول 3. نتایج برآورد تابع تولید کشاورزان مورد مطالعه

 

 

)X°(  

LnX° = α +  bLn  π� 

X° 

π° 

X∗� =  X∗ − X° 

X∗� = LnA∗ + (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� − Lnα − bLnπ∗ 

X∗� = LnA� + (α∗ − 1)LnC + β�
∗LnL + β�

∗ LnN� + β�
∗ LnN� + (1 − α∗)Lnp − Lnα −

bLnπ∗       )١٠(  

 

 

 

α∗  

  

F�� = Functional Form 

F�� = Serial correlation 

F� = Heteroscedasticity 

  

 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير
 ضريب ثابت

 كل نهاده هاي متغير
 سطح زير كشت

 نيروي كار خانوادگي
 استفاده از ماشين آالت

٧,٨٣١٧ 
٠,٠٤١٢ 
٠,٠٥٣ 
٠,١٢٩٨ 
٠,٧٢٤٥ 

٤٢,١٤ *** 

٢,٦٦٥ ** 
٣,١٣٩ *** 
٥,٨٤٣ *** 
٥,٣٦١ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٣٤ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٥١٦)٧,٣٥٣ 
F��=(٠,٧٢٤)٠,١٤٣ 
F�=(٠,٥٢٦)٠,٣٨٧ 

R�=٠,٩٥٦٧ 
R��= ٠,٩٢٨١ 
F= ٣٥٢,١٢٧ 

  

  

  

  

  

*** و ** معنی داری در سطح یک و پنج درصد                    ماخذ: یافته های تحقیق  

همان گونه که جدول )3( نشان می دهد، همه متغیرهای مستقل موجود در مدل از نظر آماری در سطوح یک و 
 نشان می دهد که در 

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 

 
 X∗�=  ١٫٥٦-١( + -٢٫٢٤-( Lnq +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN�  ٧٫٦٢٩ -٠٫٦٥١- Lnπ∗ 

  

)q= C/P(  

X∗�=  ٢٫٥٦  -٢٫٢٤- LnC +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN� 

 + ٢٫٥٦ LnP – ٠٫٦٥١  - ٧٫٦٢٩ Lnπ∗ 

  

C  

L  

N� 

N� 

P  

π∗ 

���∗�

��� = -   )٢,٥٦) -٢,٥٦ -١ �∗�

�� >    ٠ 

  

α∗ 

A∗   ،α∗  ،β�
∗

�βو  
∗

  

β�
∗
 

)R�(  

F�  ، F��   وF��  

β�
∗

   ،β�
∗

  

β�
∗
 

α∗ 

  

R� 

F� 

پنج درصد معنی دار شده اند. برای تشخیص ناهمسانی واریانس در مدل فوق، آماره 
 نشان می دهد 

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 

 
 X∗�=  ١٫٥٦-١( + -٢٫٢٤-( Lnq +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN�  ٧٫٦٢٩ -٠٫٦٥١- Lnπ∗ 

  

)q= C/P(  

X∗�=  ٢٫٥٦  -٢٫٢٤- LnC +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN� 

 + ٢٫٥٦ LnP – ٠٫٦٥١  - ٧٫٦٢٩ Lnπ∗ 

  

C  

L  

N� 

N� 

P  

π∗ 

���∗�

��� = -   )٢,٥٦) -٢,٥٦ -١ �∗�

�� >    ٠ 

  

α∗ 

A∗   ،α∗  ،β�
∗

�βو  
∗

  

β�
∗
 

)R�(  

F�  ، F��   وF��  

β�
∗

   ،β�
∗

  

β�
∗
 

α∗ 

  

R� 

F� 

مدل برآورد شده، فرضیه واریانس ناهمسانی مورد پذیرش واقع نشده است. همچنین آماره 
که مدل برآورد شده، مشکل خطای تصریح نداشته و فرضیه غلط بودن مدل از نظر خطای تصریح رد می شود. 
 نشان می دهد که در مدل برآورد شده، فرضیه خود همبستگی بین جمالت پسماند رد 

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 

 
 X∗�=  ١٫٥٦-١( + -٢٫٢٤-( Lnq +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN�  ٧٫٦٢٩ -٠٫٦٥١- Lnπ∗ 

  

)q= C/P(  

X∗�=  ٢٫٥٦  -٢٫٢٤- LnC +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN� 

 + ٢٫٥٦ LnP – ٠٫٦٥١  - ٧٫٦٢٩ Lnπ∗ 

  

C  

L  

N� 

N� 

P  

π∗ 

���∗�

��� = -   )٢,٥٦) -٢,٥٦ -١ �∗�
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α∗ 

A∗   ،α∗  ،β�
∗

�βو  
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)R�(  

F�  ، F��   وF��  

β�
∗

   ،β�
∗

  

β�
∗
 

α∗ 

  

R� 

F� 

همچنین آماره 
می شود. در تفسیر ضرایب تابع فوق، بر این اساس که در تابع کاب - داگالس ضرایب متغیر ها همان کشش 
های تولید نسبت به همان متغیر می باشد؛ می توان گفت که کشش تولید نهاده های متغیر )به غیر از نیروی کار 
خانوادگی و ساعات استفاده از ماشین آالت( 0,04 می باشد؛ به عبارت دیگر با ثابت نگه داشتن دیگر نهاده ها، 
یک درصد افزایش در نهاده های متغیر )به غیر از نیروی کار خانوادگی و ساعات استفاده از ماشین آالت(، منجر 
به افزایش متوسط 0,04 درصدی در تولید محصول می گردد. همچنین کشش سطح زیر کشت محصول، کشش 
نهاده نیروی کار خانوادگی و کشش نهاده ماشین آالت به ترتیب برابر 0,05 ، 0,13 و 0,72 درصد می باشد. 
برای مشخص نمودن بازده نسبت به مقیاس در تابع فوق، درجه همگنی این تابع برابر با 0,9689 است. این عدد 

بیانگر این مطلب است که تابع فوق دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس بوده و لذا شرط زیر برقرار می باشد:

  

F� 

F�� 

F�� 

μ = ∑ α� < و                                               1 μ =  ١  > ٠,٩٦٨٩ 

  

C = 1+ ( �.�
����

) 

q=�
�
                                                            P=١,٨٢١ 

 

 

α∗ 

Lnπ� = LnA∗ + α∗ Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � 

 
 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير

  ضريب ثابت
  ل شدهيدهزينه نهاده متغير تع

  سطح زير كشت
  نيروي كار خانوادگي

  استفاده از ماشين آالت

٢,٠٩-  
١,٥٦-  

٠,٠٧١ 
٠,١٣٩ 
٠,٨١ 

-١٩,١٤١ *** 

-١٣٨,٥٤١ *** 
٢,٣١٦ ** 
٣,٧٢٢ *** 
١٠,٥٧٣ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٢٤٣ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٦٢٧)٣,١٧٩ 
F��=(٠,٩٤٦)٠,٢٥٢ 
F�=(٠,٥٨١١) ٠,٤٤٥ 

R�= ٠,٩٥٣٩ 
R��= ٠,٩٤٢١ 
F= ٣٢٣,١٤٤ 

  

F� 

F�� 

F�� 

LnX∗= ٢٫٥٦   -٢٫٢٤-  Lnq +  ٠٫٠٧١LnL ٠٫١٣٩+  LnNf + ٠٫٨١ LnNm 
  

  

)X° (  

LnX°= α  + b Ln π∗ 

LnX°= ٠٫٦٥١ ٧٫٦٢٩ +  Lnπ∗ 

به عبارت دیگر، زمانی که تابع تولید کاب - داگالس با بازده نزولی به مقیاس نسبت به نهاده متغیر روبرو باشد، 
تابع سود هر واحد محصول- قیمت را می توان استخراج کرد. متغیر  q در این تابع به عنوان هزینه نرمال شده 

هر واحد نهاده متغیر است که از روابط زیر حاصل می گردد:
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F� 

F�� 

F�� 

μ = ∑ α� < و                                               1 μ =  ١  > ٠,٩٦٨٩ 

  

C = 1+ ( �.�
����

) 

q=�
�
                                                            P=١,٨٢١ 

 

 

α∗ 

Lnπ� = LnA∗ + α∗ Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � 

 
 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير

  ضريب ثابت
  ل شدهيدهزينه نهاده متغير تع

  سطح زير كشت
  نيروي كار خانوادگي

  استفاده از ماشين آالت

٢,٠٩-  
١,٥٦-  

٠,٠٧١ 
٠,١٣٩ 
٠,٨١ 

-١٩,١٤١ *** 

-١٣٨,٥٤١ *** 
٢,٣١٦ ** 
٣,٧٢٢ *** 
١٠,٥٧٣ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٢٤٣ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٦٢٧)٣,١٧٩ 
F��=(٠,٩٤٦)٠,٢٥٢ 
F�=(٠,٥٨١١) ٠,٤٤٥ 

R�= ٠,٩٥٣٩ 
R��= ٠,٩٤٢١ 
F= ٣٢٣,١٤٤ 

  

F� 

F�� 

F�� 

LnX∗= ٢٫٥٦   -٢٫٢٤-  Lnq +  ٠٫٠٧١LnL ٠٫١٣٩+  LnNf + ٠٫٨١ LnNm 
  

  

)X° (  

LnX°= α  + b Ln π∗ 

LnX°= ٠٫٦٥١ ٧٫٦٢٩ +  Lnπ∗ 

به اضافه کارمزد آن به طوری که نرخ کارمزد  با هزینه واحد متغیر  برابر است  نهاده متغیر  هزینه هر واحد 
ساالنه )i( برابر 9 درصد و  t به عنوان طول دوره کشت بر حسب ماه جمع آوری و محاسبه شده است. سپس 
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در اینجا برای به دست آوردن تابع تقاضا برای اعتبار جهت سرمایه گذاری، الزم است که با استفاده از قضیه 
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شفرد مشتق تابع را نسبت به هزینه متغیر به دست آورد؛ چون
قیمت و معادله تابع تقاضای نهاده متغیر ظاهر شده، الزم است هر دو معادله را با استفاده از روش حداقل مربعات 
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نتیجه برآورد به صورت زیر خواهد بود:

جدول 4. نتایج تخمین تابع سود هر واحد محصول- قیمت با استفاده از روش حداقل مربعات مقید
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               ماخذ: یافته های تحقیق                    *** و ** معنی داری در سطح یک و پنج درصد

همانطور که انتظار می رفت، تابع سود به دست آمده نسبت به هزینه نهاده متغیر در حال کاهش بوده؛ ولی 
نسبت به نهاده های سطح زیر کشت، نیروی کار خانوادگی و ساعات استفاده از ماشین آالت در حال افزایش 
می باشد. متغیرهای مستقل موجود در تابع سود همگی به غیر از نهاده سطح زیر کشت که در سطح پنج درصد 
 مدل نشان می دهد که بیش از 95 
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معنی دار شده، در سطح باالی یک درصد معنی دار شده اند. همچنین
درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می  شود. همچنین برای تشخیص ناهمسانی 
نشان می دهد که در مدل برآورد شده فرضیه واریانس ناهمسانی مورد پذیرش 
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واریانس در مدل فوق، آماره 
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 نشان می دهد که مدل برآورد شده مشکل خطای تصریح ندارد و فرضیه 
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واقع نشده است. همچنین آماره 
 نشان می دهد که در مدل برآورد شده، 
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غلط بودن مدل از نظر خطای تصریح رد می شود. همچنین آماره 
فرضیه خود همبستگی بین جمالت پسماند رد می شود. حال برای به دست آوردن تابع تقاضای اعتبارات الزم 

است تابع سود ارائه شده در قسمت قبل را در تابع تقاضا جایگزین نموده تا نتیجه زیر به دست آید:
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تابع به دست آمده، تابع کل تقاضای نهاده متغیر منطقه مورد مطالعه است. از آنجایی که کشاورزان سرمایه 
مورد نیاز خود را برای تولید محصول سال آینده از پس اندازهای شخصی یا به عبارتی از سرمایه شخصی قابل 
دسترس خود استفاده می کنند، بر این اساس می توان گفت نیاز اصلی به اعتبارات که الزم است کشاورزان از 
سایر منابع )رسمی و غیر رسمی( تامین نمایند، تفاوت تقاضای کل اعتبارات نسبت به سرمایه شخصی کشاورزان 
می باشد. با توجه به اینکه سرمایه شخصی قابل دسترس کشاورزان برای خرید نهاده های متغیر بستگی به سود 
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دریافتی در دوره زراعی گذشته آنها دارد، بنابراین تابع سرمایه گذاری شخصی کشاورز 
خرید نهاده های متغیر به صورت زیر تخمین زده شد:
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∗ LnN � 

 
 سطح معني داري tارزش  ضريب متغير

  ضريب ثابت
  ل شدهيدهزينه نهاده متغير تع

  سطح زير كشت
  نيروي كار خانوادگي

  استفاده از ماشين آالت

٢,٠٩-  
١,٥٦-  

٠,٠٧١ 
٠,١٣٩ 
٠,٨١ 

-١٩,١٤١ *** 

-١٣٨,٥٤١ *** 
٢,٣١٦ ** 
٣,٧٢٢ *** 
١٠,٥٧٣ *** 

٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٢٤٣ 
٠,٠٠١٦ 
٠,٠٠٠٠ 

F��=(٠,٦٢٧)٣,١٧٩ 
F��=(٠,٩٤٦)٠,٢٥٢ 
F�=(٠,٥٨١١) ٠,٤٤٥ 

R�= ٠,٩٥٣٩ 
R��= ٠,٩٤٢١ 
F= ٣٢٣,١٤٤ 

  

F� 

F�� 

F�� 

LnX∗= ٢٫٥٦   -٢٫٢٤-  Lnq +  ٠٫٠٧١LnL ٠٫١٣٩+  LnNf + ٠٫٨١ LnNm 
  

  

)X° (  

LnX°= α  + b Ln π∗ 

LnX°= ٠٫٦٥١ ٧٫٦٢٩ +  Lnπ∗ 

جدول 5. نتایج تخمین تابع سرمایه شخصی کشاورزان
  
  

  سطح معني داري tارزش   ضريب  متغير
  ضريب ثابت

  سود دوره قبل كشاورزي
٧,٦٢٩  
٠,٦٥١  

 ***٦,١٤١٢  
 ***٧,٠٣٢١  

٠,٠٠٠٠  
٠,٠٠٠٠  

F��=(٠,٧١٣)٤,٢٢١ 
F��=(٠,٤٣٩)٠,٥٧٢ 
F�= ٤٥١  (٠,٦٤٢) 

R�=٠,٦٥٧٦ 
R��= ٠,٦٤٨٧ 
F= ٥٥,٢٥٢ 

  

  

π∗ 

R� 

F� 

  

F�� 

F�� 
  
  
  

  سطح معني داري tارزش   مقدار ضريب  پارامتر  متغير
  تابع سود هر واحد

  قيمت –محصول 
(UOP) 

LnA∗ 
α∗ 
β�
∗
 

β�
∗

 
β�
∗

 

٢,٠٩-  
١,٥٦-  

٠,٠٧١  
٠,١٣٩  
٠,٨١  

 ***١٩,١٤١-  

 ***١٣٨,٥٤١-  
 **٢,٣١٦  
 ***٣,٧٢٢  
 ***١٠,٥٧٣  

٠,٠٠٠٠  
٠,٠٠٠٠  
٠,٠٢٤٣  
٠,٠٠١٦  
٠,٠٠٠٠  

  ٠,٠٠٠٠  -١٣٨,٥٤١***   -١,٥٦ ∗α  تابع سرمايه شخصي

  LnA  تابع تقاضاي نهاده متغير
B 

٧,٦٢٩  
٠,٦٥١  

 ***٦,١٤١٢  
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F�=(٠,٥٨١١) ٠,٤٤٥ 

R�= ٠,٩٥٣٩ 
R��= ٠,٩٤٢١ 
F= ٣٢٣,١٤٤ 

  

R� 

F� 

F�� 
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               ماخذ: یافته های تحقیق                    *** و ** معنی داری در سطح یک و پنج درصد

و سرمایه  قبل کشاورز  دوره  میزان سود  بین  که  است  آن  دهنده  نشان  که  بوده  مثبت 
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عالمت ضریب
شخصی وی رابطه مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر هر چه میزان سود دوره قبل کشاورز از فعالیت هایش بیشتر 
باشد، سرمایه شخصی بیشتری در اختیار خواهد داشت. مدل مذکور نشان می دهد که به ازاء هر یک درصد باال 
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بودن سود دوره قبل، میزان سرمایه شخصی کشاورز به اندازه 0,651 درصد اضافه خواهد شد. همچنین
مدل نشان می دهد که بیش از 65 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. 
 نشان می دهد که در مدل برآورد شده، 

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�
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همچنین برای تشخیص ناهمسانی واریانس در مدل فوق آماره 
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فرضیه واریانس ناهمسانی مورد پذیرش واقع نشده است.
 نشان می دهد که مدل برآورد شده مشکل خطای تصریح نداشته و فرضیه غلط بودن 
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همچنین آماره 
 نشان می دهد که در مدل برآورد شده فرضیه خود 

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 

 
 X∗�=  ١٫٥٦-١( + -٢٫٢٤-( Lnq +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN�  ٧٫٦٢٩ -٠٫٦٥١- Lnπ∗ 

  

)q= C/P(  

X∗�=  ٢٫٥٦  -٢٫٢٤- LnC +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN� 

 + ٢٫٥٦ LnP – ٠٫٦٥١  - ٧٫٦٢٩ Lnπ∗ 
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مدل از نظر خطای تصریح رد می  شود. همچنین آماره 
همبستگی بین جمالت پسماند رد می شود. نتایج حاصل از تخمین تابع سود و تقاضای نهاده متغیر که با روش 
حداقل مربعات مقید برای سال زراعی 96-95 برآورد گردیده را با نتایج تابع سرمایه شخصی کشاورزان که به 

روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده، در جدول )6(  نشان داده شده است.
جدول 6. اطالعات مربوط به تخمین همزمان دو تابع سود و تقاضای نهاده متغیر و تخمین تابع سرمایه شخصی

  
  

  سطح معني داري tارزش   ضريب  متغير
  ضريب ثابت

  سود دوره قبل كشاورزي
٧,٦٢٩  
٠,٦٥١  

 ***٦,١٤١٢  
 ***٧,٠٣٢١  

٠,٠٠٠٠  
٠,٠٠٠٠  

F��=(٠,٧١٣)٤,٢٢١ 
F��=(٠,٤٣٩)٠,٥٧٢ 
F�= ٤٥١  (٠,٦٤٢) 

R�=٠,٦٥٧٦ 
R��= ٠,٦٤٨٧ 
F= ٥٥,٢٥٢ 

  

  

π∗ 

R� 

F� 

  

F�� 

F�� 
  
  
  

  سطح معني داري tارزش   مقدار ضريب  پارامتر  متغير
  تابع سود هر واحد

  قيمت –محصول 
(UOP) 

LnA∗ 
α∗ 
β�
∗
 

β�
∗

 
β�
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٢,٠٩-  
١,٥٦-  

٠,٠٧١  
٠,١٣٩  
٠,٨١  

 ***١٩,١٤١-  

 ***١٣٨,٥٤١-  
 **٢,٣١٦  
 ***٣,٧٢٢  
 ***١٠,٥٧٣  

٠,٠٠٠٠  
٠,٠٠٠٠  
٠,٠٢٤٣  
٠,٠٠١٦  
٠,٠٠٠٠  

  ٠,٠٠٠٠  -١٣٨,٥٤١***   -١,٥٦ ∗α  تابع سرمايه شخصي

  LnA  تابع تقاضاي نهاده متغير
B 

٧,٦٢٩  
٠,٦٥١  

 ***٦,١٤١٢  
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٠,٠٠٠٠  
٠,٠٠٠٠  

F��=(٠,٦٢٧)٣,١٧٩ 
F��=(٠,٩٤٦)٠,٢٥٢ 
F�=(٠,٥٨١١) ٠,٤٤٥ 

R�= ٠,٩٥٣٩ 
R��= ٠,٩٤٢١ 
F= ٣٢٣,١٤٤ 
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F� 
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          مأخذ: یافته های تحقیق                    *** و ** معنی داری در سطح یک و پنج درصد

 مدل نشان می دهد که بیش از 95 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده 
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F�  نشان می دهد که در مدل برآورد 
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می شود. همچنین برای تشخیص ناهمسانی واریانس در مدل فوق، آماره 
 نشان می دهد که مدل 
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شده، فرضیه واریانس ناهمسانی مورد پذیرش واقع نشده است. همچنین آماره 
برآورد شده، مشکل خطای تصریح ندارد و فرضیه غلط بودن مدل از نظر خطای تصریح رد می  شود. همچنین 
 نشان می دهد که در مدل برآورد شده، فرضیه خود همبستگی بین جمالت پسماند رد می شود. در 
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آماره 
این قسمت چنانچه دو تابع یکی تقاضای نهاده متغیر که کل سرمایه مورد نیاز منطقه جهت سرمایه گذاری بوده 

را منهای تابع سرمایه شخصی کشاورزان نماییم، تابع اعتبار مورد نیاز کشاورزان منطقه برآورد می گردد:
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هزینه های متغیر را بر شاخص قیمت ها تقسیم می نماییم )q= C/P(،  بنابراین خواهیم داشت:
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بنابراین، تابع مذکور برآوردی از نیاز اعتباری مورد تقاضا را در دوره مورد نظر با نرخ کارمزد متفاوت نشان می 
دهد، به طوری که:

: هزینه واحد نهاده متغیر )ریال(
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: سطح زیر کشت )هکتار(
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: نیروی کار )روز- نفر(
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: استفاده از ماشین آالت )ساعت(
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: شاخص قیمت عمده فروشی کاالهای کشاورزی
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: سود دوره قبل کشاورزی )ریال(

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 

 
 X∗�=  ١٫٥٦-١( + -٢٫٢٤-( Lnq +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN�  ٧٫٦٢٩ -٠٫٦٥١- Lnπ∗ 

  

)q= C/P(  

X∗�=  ٢٫٥٦  -٢٫٢٤- LnC +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN� 

 + ٢٫٥٦ LnP – ٠٫٦٥١  - ٧٫٦٢٩ Lnπ∗ 

  

C  

L  

N� 

N� 

P  

π∗ 

���∗�

��� = -   )٢,٥٦) -٢,٥٦ -١ �∗�

�� >    ٠ 

  

α∗ 

A∗   ،α∗  ،β�
∗

�βو  
∗

  

β�
∗
 

)R�(  

F�  ، F��   وF��  

β�
∗

   ،β�
∗

  

β�
∗
 

α∗ 

  

R� 

F� 

نتایج تابع تقاضای اعتبار نشان می دهد که کشش تقاضا برای اعتبار در رابطه با قیمت نهاده و محصول باال 
بوده و می توان فرض باال بودن کشش تقاضا برای اعتبار نسبت به قیمت ستاده و نهاده در یک فصل زراعی 
را پذیرفت. به عبارتی، با فرض ثابت بودن سایر شرایط؛ چنانچه قیمت نهاده به میزان یک درصد افزایش یابد، 
میزان تقاضا برای اعتبار )وام( به میزان 2,56 درصد کاهش می یابد. به عبارت دیگر، این فرض که با افزایش 
هزینه تولید، میزان وام دریافتی توسط کشاورزان افزایش می یابد، رد می شود. این درست همان نتیجه ای است 
که کومار و همکارانش در تحقیقی در منطقه اتار پرادش هند به دست آوردند. رابطه قیمت نهاده و ستاده روی 
میزان تقاضا برای اعتبار مساوی و عکس یکدیگر عمل می کنند، بدین معنی که با افزایش قیمت محصول، تقاضا 
برای اعتبار افزایش یافته، در حالی که با افزایش قیمت نهاده، میزان تقاضا برای اعتبار کاهش می یابد. دیگر 
ضرائب، سطح زیر کشت، نیروی کار خانوادگی و ساعات استفاده از ماشین آالت مثبت بوده و با ثابت بودن سایر 
شرایط با تغییر یک درصد در هر یک از متغیرهای ذکر شده، به ترتیب به میزان 0,071 ، 0,139 و 0,81 درصد 
جهت مثبت تقاضا برای اعتبار ایجاد خواهد شد. بنابراین تاثیر هر یک از متغیرهای ذکر شده روی متغیر وابسته 
مثبت و به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را ساعات استفاده از ماشین آالت، سود دوره قبل، نیروی کار خانوادگی 
و سطح زیر کشت دارا می باشد. بنابراین بین افزایش سطح زیر کشت و افزایش تقاضا برای اعتبار یک رابطه 
مستقیم وجود دارد و فرض رابطه مستقیم بین سطح زیر کشت و افزایش تقاضا برای اعتبار پذیرفته می شود. 
کشش خالص به دست آمده از تابع تقاضای اعتبار مثبت است و نشان می دهد که عوامل دیگر حساسیت منفی 
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تقاضا نسبت به هزینه متغیر را جبران می کنند. در حقیقت مصرف نهاده ها در حد بهینه نبوده و ظرفیت جذب 
اعتبار حتی در نرخ کارمزد باالتر نیز وجود دارد. همانگونه که در تئوری پیش بینی شده بود، تقاضای حاصل شده 
از تابع سود واحد محصول-قیمت نسبت به هزینه های متغیر نزولی و محدب و نسبت به مقدار نهاده های ثابت 
صعودی است. ضریب هزینه های متغیر منفی، مشتق دوم تابع تقاضا برای اعتبار نسبت به هزینه های متغیر 

تعدیل شده مثبت و کلیه ضرایب به استثنای قیمت محصول مثبت می باشد.

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 

 
 X∗�=  ١٫٥٦-١( + -٢٫٢٤-( Lnq +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN�  ٧٫٦٢٩ -٠٫٦٥١- Lnπ∗ 

  

)q= C/P(  

X∗�=  ٢٫٥٦  -٢٫٢٤- LnC +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN� 

 + ٢٫٥٦ LnP – ٠٫٦٥١  - ٧٫٦٢٩ Lnπ∗ 

  

C  

L  

N� 

N� 

P  

π∗ 

���∗�

��� = -   )٢,٥٦) -٢,٥٦ -١ �∗�

�� >    ٠ 

  

α∗ 

A∗   ،α∗  ،β�
∗

�βو  
∗

  

β�
∗
 

)R�(  

F�  ، F��   وF��  

β�
∗

   ،β�
∗

  

β�
∗
 

α∗ 

  

R� 

F� 

نرخ کارمزد و تاثیر آن روی تقاضا برای اعتبار
از آنجایی که نرخ کارمزد )نرخ بهره( از عواملی است که تقاضا برای اعتبار را تعیین می کند، تاثیر آن بر روی تقاضا 
مورد بررسی قرار می گیرد. در این قسمت با استفاده از روش حداقل مربعات مقید هر یک از توابع سود واحد محصول- 
قیمت بدست آمده از قسمت های قبل را با تابع تقاضای نهاده متغیر در نرخ های کارمزد متفاوت به طور همزمان 
تخمین زده و نتایج حاصله در جدول )7( نشان داده شده است. همان گونه که جدول نشان می دهد، همه ضرایب برآورد 
شده در سطوح اطمینان باال از نظر آماری معنی دار می باشند. تغییر در نرخ کارمزد، در رابطه با هزینه واحد نهاده متغیر

C= 1+(i.t /1200) تاثیر مستقیم دارد.

 با افزایش در نرخ کارمزد مرتبًا افزایش یافته و نتیجه این افزایش، مقدار ضریب ثابت را نیز باال برده 
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پارامتر
 برآورد شده 
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است. با توجه به اینکه قدر مطلق مقادیر محاسبه شده آماره t برای ضرایب
بزرگتر از مقادیر بحرانی t در سطح معنی داری یک درصد می باشد، بنابراین  می توان عنوان نمود که هر یک 
از ضرایب برآورد شده در سطح اطمینان 99 درصد، از نظر آماری معنی دار بوده و فقط ضریب متغیر سطح زیر 
 در سطح اطمینان 98 درصد معنی دار می باشد. الزم به ذکر است که تغییرات ایجاد شده در نرخ 
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کشت یعنی
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 بعضی از متغیرهای مستقل از قبیل

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 

 
 X∗�=  ١٫٥٦-١( + -٢٫٢٤-( Lnq +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN�  ٧٫٦٢٩ -٠٫٦٥١- Lnπ∗ 
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( و آماره های 

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 

 
 X∗�=  ١٫٥٦-١( + -٢٫٢٤-( Lnq +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN�  ٧٫٦٢٩ -٠٫٦٥١- Lnπ∗ 
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کارمزد روی ضریب تعیین )
تاثیر قابل مالحظه ای نداشته، بنابراین مقادیر به دست آمده برای این آماره ها و متغیرها فقط برای نرخ 

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 

 
 X∗�=  ١٫٥٦-١( + -٢٫٢٤-( Lnq +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN�  ٧٫٦٢٩ -٠٫٦٥١- Lnπ∗ 

  

)q= C/P(  

X∗�=  ٢٫٥٦  -٢٫٢٤- LnC +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN� 

 + ٢٫٥٦ LnP – ٠٫٦٥١  - ٧٫٦٢٩ Lnπ∗ 
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و
کارمزد 9% آورده شده و از آوردن این مقادیر برای نرخ های کارمزد باالتر )به علت تغییر نکردن آنها( صرف 
نظر شده است. تغییر در نرخ کارمزد همان گونه که در قسمت های قبلی بیان شد، در رابطه با هزینه واحد نهاده 
با افزایش در نرخ کارمزد مرتبًا افزایش یافته و نتیجه این افزایش 

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 

 
 X∗�=  ١٫٥٦-١( + -٢٫٢٤-( Lnq +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN�  ٧٫٦٢٩ -٠٫٦٥١- Lnπ∗ 

  

)q= C/P(  

X∗�=  ٢٫٥٦  -٢٫٢٤- LnC +  ٠٫٠٧١ LnL +  ٠٫١٣٩ LnN� +٠٫٨١LnN� 
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متغیر تاثیر مستقیم داشته و در نتیجه پارامتر
مقدار ضریب ثابت را نیز باال برده است. هزینه متغیر و ساعات استفاده از ماشین آالت به ترتیب از کشش باالتری 



131 تحلیل و بررسی رابطه نرخ بهره بانکی با تقاضای اعتبارات بخش کشاورزی ...

نسبت به سایر متغیرهای مستقل برخوردار می باشند. به عبارت دیگر، در همه توابع برآورد شده، هزینه نهاده 
متغیر با تأثیر منفی و باالیی که روی میزان سود دارد، نشان می دهد که چنانچه یک درصد هزینه نهاده متغیر 
افزایش یابد، به میزان بیشتر از یک درصد در جهت کاهش سود اثر خواهد داشت. یا بالعکس، چنانچه هزینه 
نهاده متغیر یک درصد کاهش یابد، به میزان بیشتر از یک درصد افزایش در سود را موجب خواهد شد. بر اساس 
 برابر 0/95 در توابع مختلف نشان می دهد که 

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 
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سایر اطالعات به دست آمده، قدرت برازش رگرسیون یا 
در حدود 95 درصد از تغییرات در مقدار سود توسط تغییر در متغیرهای مستقل توجیه شده است. همچنین برای 
 نشان می دهد که در مدل های برآورد شده، فرضیه 

X∗�= X∗- X° 

X∗�=LnA�+ (α∗ − 1)Lnq + β�
∗LnL + β�

∗ LnN � + β�
∗ LnN � -Lnα -bLnπ∗ 
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F� تشخیص ناهمسانی واریانس در مدل های زیر آماره
 ��F  نشان می دهد که در مدل های برآورد 

  

F�� 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

واریانس ناهمسانی مورد پذیرش واقع نشده است. همچنین آماره 
شده، مشکل خطای تصریح وجود ندارد و فرضیه غلط بودن مدل از نظر خطای تصریح رد می شود.

 نشان می دهد که در مدل های برآورد شده، فرضیه خود همبستگی بین جمالت پسماند رد 
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همچنین آماره
می شود. همچنان که انتظار می رفت، توابع سود به دست آمده توابعی کاهشی و محدب نسبت به قیمت نهاده 
متغیر و افزاینده نسبت به زمین، نیروی کار خانوادگی و ساعات استفاده از ماشین آالت هستند. جدول )7( نتایج 
تخمین همزمان تابع سود محصول- قیمت به دست آمده از جداول قبلی را با تابع تقاضای نهاده متغیر با استفاده 

از روش حداقل مربعات مقید با استفاده از نرخ های کارمزد متفاوت از 9 تا 18 درصد نشان می دهد.
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جدول 7. تخمین همزمان دو تابع سود واحد محصول - قیمت و تابع تقاضای نهاده متغیر

 با نرخ کارمزد 9 تا 18 درصد

  طح معني داريس tارزش   مقدار ضريب  ضريب
  %٩ نرخ كارمزد

  :  UOPتابع سود 
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
β�

∗
 ضريب سطح زير كشت 

β�
∗

  ضريب نيروي كار خانوادگي 
β�

∗
 ضريب ساعات استفاده از ماشين آالت 

R� ضريب تعيين 
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

  
٢,٠٩-  
١,٥٦-  

٠,٠٧١  
٠,١٣٩  
٠,٨١  
٠,٩٥  
١,٥٦-  

  
١٩,١٤١-  

١٣٨,٥٤١-  
٢,٣١٦  
٣,٧٢٢  
١٠,٥٧٣  

-  
١٣٨,٥٤١-  

  
٠,٠٠٠٠  
٠,٠٠٠٠  
٠,٠٢٤٣  
٠,٠٠١٦  
٠,٠٠٠٠  

-  
٠,٠٠٠  

  %١٠ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α ∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

١,٣٨٢-  
١,٤١٢-  
١,٤١٢-  

١٤,٩٨٤-  
١١٤,٢٥٦-  
١١٤,٢٥٦-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠٠  

  %١١ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٠,٧٣٢-  
١,٢١٧-  
٠,٧٣٢-  

١٠,٤١١-  
١٠٣,٣٢٢-  
٥,٢٦٩-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٢ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٠,٦١١  
١,١١٥-  
١,١١٥-  

٥,٦٢٥  
٩٢,٣٦٩-  
٩٢,٣٦٩-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٣ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٠,٨٩٢  
٠,٧٦٠  
٠,٧٦٠  

١١,٠٢٢  
٧٨,٢٩٩-  
٧٨,٢٩٩-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٤ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ ابع تقاضاي نهاده متغيرت  

١,٣٥٨  
٠,٧١٥-  
٠,٧١٥-  

١٧,٨٦١  
٦٩,٦٦٩-  
٦٩,٦٦٩-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٥ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

١,٨٨٨  
٠,٥٥١-  
٠,٥٥١-  

٢٢,٣١٣  
٦٦,٣٧٧-  
٦٦,٣٧٧-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٦ نرخ كارمزد
LnA∗ يب ثابتضر  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٢,٢٧٣  
٠,٤١٨-  
٠,٤١٨-  

٢٨,٦٥٩  
٥٦,١٣٥-  
٥٦,١٣٥-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٧ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٢,٢٦٩  
٠,٤٨١-  
٠,٤٨١-  

٣٥,٦٠١  
٥٤,٢٦٨-  
٥٤,٢٦٨-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٨ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٣,١١٣  
٠,٣٩٨-  
٠,٣٩٨-  

٣٩,٠٦١  
٤٤,١٢١  
٤٤,١٢١  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  
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  طح معني داريس tارزش   مقدار ضريب  ضريب
  %٩ نرخ كارمزد

  :  UOPتابع سود 
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
β�

∗
 ضريب سطح زير كشت 

β�
∗

  ضريب نيروي كار خانوادگي 
β�

∗
 ضريب ساعات استفاده از ماشين آالت 

R� ضريب تعيين 
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

  
٢,٠٩-  
١,٥٦-  

٠,٠٧١  
٠,١٣٩  
٠,٨١  
٠,٩٥  
١,٥٦-  

  
١٩,١٤١-  

١٣٨,٥٤١-  
٢,٣١٦  
٣,٧٢٢  
١٠,٥٧٣  

-  
١٣٨,٥٤١-  

  
٠,٠٠٠٠  
٠,٠٠٠٠  
٠,٠٢٤٣  
٠,٠٠١٦  
٠,٠٠٠٠  

-  
٠,٠٠٠  

  %١٠ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α ∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

١,٣٨٢-  
١,٤١٢-  
١,٤١٢-  

١٤,٩٨٤-  
١١٤,٢٥٦-  
١١٤,٢٥٦-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠٠  

  %١١ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٠,٧٣٢-  
١,٢١٧-  
٠,٧٣٢-  

١٠,٤١١-  
١٠٣,٣٢٢-  
٥,٢٦٩-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٢ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٠,٦١١  
١,١١٥-  
١,١١٥-  

٥,٦٢٥  
٩٢,٣٦٩-  
٩٢,٣٦٩-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٣ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٠,٨٩٢  
٠,٧٦٠  
٠,٧٦٠  

١١,٠٢٢  
٧٨,٢٩٩-  
٧٨,٢٩٩-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٤ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ ابع تقاضاي نهاده متغيرت  

١,٣٥٨  
٠,٧١٥-  
٠,٧١٥-  

١٧,٨٦١  
٦٩,٦٦٩-  
٦٩,٦٦٩-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٥ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

١,٨٨٨  
٠,٥٥١-  
٠,٥٥١-  

٢٢,٣١٣  
٦٦,٣٧٧-  
٦٦,٣٧٧-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٦ نرخ كارمزد
LnA∗ يب ثابتضر  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٢,٢٧٣  
٠,٤١٨-  
٠,٤١٨-  

٢٨,٦٥٩  
٥٦,١٣٥-  
٥٦,١٣٥-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٧ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٢,٢٦٩  
٠,٤٨١-  
٠,٤٨١-  

٣٥,٦٠١  
٥٤,٢٦٨-  
٥٤,٢٦٨-  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

  %١٨ نرخ كارمزد
LnA∗ ضريب ثابت  

α∗ ضريب هزينه متغير  
α∗ تابع تقاضاي نهاده متغير  

٣,١١٣  
٠,٣٩٨-  
٠,٣٩٨-  

٣٩,٠٦١  
٤٤,١٢١  
٤٤,١٢١  

٠,٠١  
٠,٠٠٠  
٠,٠٠  

             مأخذ: یافته های تحقیق  

اکنون بر اساس اطالعات به دست آمده از جداول قبل، تابع تقاضای نهاده متغیر و تابع پس انداز شخصی 
کشاورزان، تابع تقاضای اعتبار آنها با نرخ های کارمزد 9 تا 18 درصد برآورد گردیده و در جدول )8( نشان داده 

شده است.
جدول 8.  برآورد تابع تقاضای اعتبار با نرخ کارمزد متفاوت

  نرخ کارمزد  تابع تقاضاي اعتبار

π
∗�.���

  2146,8-  N��.�� N��.��� L�.��� C��.�� X∗� = 0.263 9%  

π
∗�.���

  2146,8-  N��.�� N��.��� L�.��� C��.�� X∗� = 0.4631 10%  

π
∗�.���

  2146,8-  N��.�� N��.��� L�.��� C��.�� X∗� = 0.7214 11%  

π
∗�.���

  2146,8-  N��.�� N��.��� L�.��� C��.�� X∗� = 1.513 12%  

π
∗�.���

  2146,8-  N��.�� N��.��� L�.��� C��.�� X∗� = 2.078 13%  

π
∗�.���

  2146,8-  N��.�� N��.��� L�.��� C��.�� X∗� = 2.967 14%  

π
∗�.���

  2146,8-  N��.�� N��.��� L�.��� C��.�� X∗� = 3.853 15%  

π
∗�.���

  2146,8-  N��.�� N��.��� L�.��� C��.�� X∗� = 5.222 16%  

π
∗�.���

  2146,8-  N��.�� N��.��� L�.��� C��.�� X∗� = 6.587 17%  

π
∗�.���

  2146,8-  N��.�� N��.��� L�.��� C��.�� X∗� = 8.956 18%  

F��= 4,582  (0,379) 

F��=0,271(0,726) 

F�=0,743(0,599) 

R�= 0,9539 

R��= 0,9421 

F= 323,144 

          مأخذ: یافته های تحقیق 



اقتصاد خاوران/ شماره 32 و 33 )پیایی 20 و 21(/ تابستان و پاییز 1341397

نتیجه گیری و پیشنهادات:
بخش کشاورزی جزو بخش های اقتصادی اولویت دار استان خراسان جنوبی بوده و توجه خاص به این بخش 
می تواند شرایط را جهت توسعه هرچه بیشتر استان مهیا سازد. بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی، ارزش 
دارای  اقتصادی  بخش های  سایر  میان  از  کشاورزی  بخش  که  می دهد  نشان  استان  ستانده  ارزش  و  افزوده 
باالترین سهم از تأمین ارزش افزوده استان می باشد؛ بنابراین توجه ویژه به این بخش  و افزایش سرمایه گذاری 
در آن  منجر به افزایش توانمندی اقتصادی در استان می شود )اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، 
1393(. علیرغم اقلیم نه چندان مناسب استان برای فعالیت های کشاورزی، وجود محصوالت استراتژیک مانند 
زرشک و زعفران و نیز پیشینه غنی این بخش از جمله حفر قنوات، دلیل اهمیت این بخش در توسعه استان بوده 
که به ویژه در صورت توجه به مباحث معرفی، فرآوری و بازاریابی محصوالت مزیت دار کشاورزی خواهد توانست 

موجبات کسب ارزش افزوده قابل توجهی را در اقتصاد استان فراهم آورد.
نرخ بهره )کارمزد( به عنوان یک ابزار سیاست پولي و همچنین به عنوان قیمت در بازار مالي یکي از متغیرهاي 
مهم اقتصادي است و به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده گذار 
لذا  و  است  اعتبار  برای  تقاضا  کننده  تعیین  عوامل  از  یکی  کارمزد  نرخ  اینکه  به  توجه  با  مي شود.  محسوب 
کشاورزان به جای پرداخت نرخ کارمزد پایین، بیشتر مایل به حذف و کاهش سایر هزینه های جانبی هستند؛ 
بنابراین چنانچه نرخ کارمزد واقعی و متغیر باشد، در این صورت می توان یک سری از موانع پیچیده را حذف تا 

متقاضیان واقعی شانس بیشتری در دسترسی به اعتبار مورد نیاز پیدا کنند.
در تخصیص و توزیع اعتبارات در مناطق روستایی بهتر است که با استفاده از مدل تقاضای برآورد شده، میزان 
اعتبار مورد نیاز منطقه را تخمین زده و سپس با توجه به امکانات و پتانسیل های موجود اقدام به برنامه ریزی و 
تخصیص اعتبار نمود. با توجه به اینکه کشش تقاضای اعتبار نسبت به نرخ کارمزد در مقایسه با قیمت محصول 
و قیمت نهاده پایین تر است، بهتر است که با باال بردن نرخ کارمزد، میزان عرضه اعتبارات را افزایش داده تا 

وام گیرندگان خرده پا وام بیشتری نصیبشان شود.
افزایش تسهیالت بانکی و کاهش موانع آن منجمله برداشتن ضمانت هاي سنگین از پروژه ها و به ضمانت 

گرفتن محل اجراي طرح نیز زمینه استفاده هرچه بیشتر کشاورزان از تسهیالت را فراهم خواهد نمود.
با  زیربخش آب  به  اعتبارات  و  نحوه جهت دهی تسهیالت  پیشنهاد می شود مطالعاتی درخصوص  انتها  در 
رویکرد صرفه جویی در مصرف آب )با توجه به بروز خشکسالی طوالنی مدت در استان( و همچنین به سمت 

تولید محصوالت با ارزش افزوده باال و محصوالت صادراتی ارزآور صورت پذیرد.
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بررسی رابطه مدیریت سود و خوانایی گزارش هاي ساالنه

مطالعه موردی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرامرز  خاکبازیان1   
زهره حاجیها2

تاریخ دریافت: 1397/03/12                   تاریخ پذیرش: 1397/04/06

چکیده
گزارش های مالی، از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری به شمار می روند که از اهداف عمده آنها، فراهم 
آوردن اطالعات الزم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. هدف نهایی گزارشگری 
مالی، فراهم آوردن اطالعاتی است که به تصمیم گیری های مفید تجاری و اقتصادی بیانجامد. ارائه اطالعات 
براي تصمیم گیري صحیح  به سرمایه گذاران در بورس، به طوري که مبنایي منطقي  مفید و معیارهاي صحیح 
آنان فراهم سازد، مي تواند با ایجاد زمینه اي براي تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادي به طرح هاي سودآورتر، 
رشد و شکوفایي اقتصاد کشور را درپي داشته باشد. یکی از اطالعاتی که سرمایه گذاران بر اساس آن نسبت 
به سهام شرکت تصمیم گیری می کنند، سود است. پژوهش های متعددی در خصوص گمراه کننده بودن مقادیر 
سود صورت گرفته و روش های متنوعی برای برآورد آن ارائه شده است. اما یکی از ابعادی که تاکنون از نگاه ها 
پنهان مانده، بحث شناسایی رابطه مدیریت سود و خوانا بودن گزارش های ساالنه است. در مطالعه حاضر تالش 
شد تا با استفاده از داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 
1394 و رگرسیون چندمتغیره، به بررسی رابطه مدیریت سود و خوانایی گزارش هاي ساالنه پرداخته شود. نتایج 
بررسی ها نشان داد که بین مدیریت سود و افزایش اندک سود با خوانا بودن گزارش های ساالنه، رابطه معکوس 

معنادار وجود دارد.
.K22 ،G1 ،D53 ،D21 :JELطبقه بندی

واژگان کلیدی: بورس اوراق بهادار تهران، خوانایی گزارش هاي ساالنه، مدیریت سود.
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مقدمه
در سال های اخیر، مدیریت سود در تحقیقات دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یک عامل 
بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است که 
مبتنی بر اندازه گیری و کاربرد اقالم تعهدی اختیاری می باشد )ژو و هانگ1، 2016(. بررسی ادبیات مبتنی بر 
مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت در تخمین و اندازه گیری اقالم تعهدی اختیاری می باشد. اغلب 
تحقیقات دانشگاهی داخلی براساس نتایج تحقیق دچو2 و همکاران )1995( مبنی بر اینکه مدل تعدیل شده جونز 
از قدرت کشف بیشتری در مدیریت سود برخوردار است، از این مدل در آزمون مدیریت سود استفاده می کنند 
)حساس یگانه و همکاران، 1387(. به اعتقاد شیپر3 )1989( مدیریت سود مداخله  هدفمند در فرآیند گزارشگری 
مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است. بلکویی4 )2004(  معتقد است مدیریت سود بخشی 
از حسابداری طراحی شده است یعنی ایجاد هدف و تصویر از پیش ساخته برای انتقال اطالعات با به کارگیری 
اطالعات حسابداری است. هموارسازی سود، مدیریت سود، حسابداری ساختگی و قصورهای سیستم حسابداری 

جنبه های مختلف حسابداری طراحی شده می باشند )جلیلیان، 1391(.
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مزایا و هزینه های آن، امری گریزناپذیر به شمار می رود. این تجزیه و تحلیل، 
در بازار اوراق بهادار، عمومًا با استفاده از گزارش های مالی منتشر شده توسط شرکت های عضو بورس، صورت 
می گیرد. گزارش های مالی، از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن، فراهم 
آوردن اطالعات الزم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. مقصود کلی گزارشگری 
مالی، فراهم آوردن اطالعاتی است که به تصمیم گیری های مفید تجاری و اقتصادی بیانجامد. بي شک، ارائه 
اطالعات مفید و معیارهاي صحیح به سرمایه گذاران در بورس، به طوري که مبنایي منطقي براي تصمیم گیري 
صحیح آنان فراهم سازد، مي تواند از یکسو با حفظ استمرار حضور سرمایه گذاران در بورس به واسطه حفظ منافع 
و جلوگیري از زیان دیدن آنان، موجب رونق بیشتر بورس گردد و از سوي دیگر، با ایجاد زمینه اي براي تخصیص 
بهینه منابع محدود اقتصادي به طرح هاي سودآورتر، رشد و شکوفایي اقتصاد کشور را درپي داشته باشد. یکی 
از اطالعاتی که سرمایه گذاران بر اساس آن نسبت به خرید سهام شرکت تصمیم گیری می کنند، سود است. 
پژوهش های متعددی در خصوص گمراه کننده بودن مقادیر سود صورت گرفته و روش های متنوعی برای برآورد 
آن ارائه شده است. اما یکی از ابعادی که تاکنون از نگاه ها پنهان مانده، بحث شناسایی رابطه مدیریت سود و 
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خوانا بودن گزارش های ساالنه است. به این ترتیب، در مطالعه حاضر تالش می شود که با استفاده از داده های 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به بررسی رابطه مدیریت سود و خوانا بودن گزارش های 

ساالنه پرداخته شود.

مبانی نظری
نمایندگی  و همکاران، 2003(. مشکالت  )ژی1  نمایندگی می گردد  افزایش مشکالت  منجربه  مدیریت سود 
از آنجا نشئت می گیرند که اهداف مطلوب سودآوری مالکان و نمایندگان، دقیقًا یکسان نیست. برلی و مینز2 
)1932( برای نخستین بار موضوع جدایی مالکیت از کنترل را مطرح نمودند. مطالعات پیشین بیان کرده اند که 
سه دلیل عمده برای اینکه چرا مدیریت و سهامداران شرکت دچار تضاد می شوند، وجود دارد: )1( ریسک پذیری 
اولویت های  با سهامداران؛ )2( کوتاه بودن افق زمانی مدیریت شرکت و )3(  بیشتر مدیریت شرکت در قیاس 
سرمایه گذاری مدیریت )وافیس و تدورو3، 1998(. این امکان وجود دارد که نمایندگان، مالکان را فریب دهند و 

منافع شخصی خود را دنبال کنند.
در ادبیات حسابداري، ارائه تعریفی روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب هاي 
از  مدیران  که  رخ مي دهد  هنگامي  مدیریت سود   ،)1999( واهلن4  و  هیلی  بیان  به  نمي باشد.  مالي مشخص 
گزارشگري  تغییر  جهت  را  معامالت  ساختار  و  کنند  استفاده  مالي  گزارشگري  در  خود  شخصي  قضاوت هاي 
اقتصادي  از صاحبان سود درخصوص عملکرد  به قصد گمراه نمودن برخي  این عمل  نمایند.  مالي دستکاري 
شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایي است که انعقاد آن ها منوط به دستیابي به سود مشخصي مي باشد )هیلی و 
واهلن، 1999(. در همین راستا، اقالم تعهدی را بیشتر به این صورت تعریف کرده اند که گویای تفاوت بین سود 
حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به بیان دیگر، تفاوت میان زمان بندی جریان های نقدی و زمان بندی شناخت 
معامالت است )علی آبادی و نوری فرد، 1388(. اما تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقالم تعهدی را توصیف کرد، 

این است که اقالم تعهدی به معنی اقالم ایجاد شده ولی موعد نرسیده هستند )تیموری، 1386(.
از سویی دیگر، بخش قابل توجهی از اطالعات شرکت ها، از طریق یادداشت های توضیحی ارائه می گردد که 
در مواردی تا هشتاد درصد اطالعات گزارش شده را دربر می گیرد. شفافیت این بخش عمده از افشائیات اختیاری، 
امری حیاتی برای درک و تفسیر اطالعات ارائه شده در متن صورت های مالی است. در مطالعه حاضر به بررسی 
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این موضوع پرداخته می شود که مدیران درگیر در مقوله مدیریت سود، آیا از طریق استفاده از افشائیات پیچیده و 
جمالت مبهم نیز برای پنهان سازی اطالعات از سرمایه گذاران استفاده می کنند یا خیر )لو1 و همکاران، 2017(.

پیشینه تحقیق
پژوهش های داخلی

عباس زاده و همکاران )1394( پژوهشی تحت عنوان فراتحلیل حاکمیت شرکتي و مدیریت سود را اجرا نمودند. 
نتایج به دست آمده نشان داد نوع و عالمت اقالم تعهدي به منزله متغیر تعدیل کننده روابط میان اندازه هیئت 
مدیره، مالکیت نهادي و تمرکز مالکیت و مدیریت سود محسوب مي شود و همچنین مدل اقالم تعهدي و نوع 

سیستم حاکمیت شرکتي، موجب تعدیل روابط میان استقالل و اندازة هیئت مدیره و مدیریت سود مي شود.
دانش نوشری )1393( مطالعه ای را تحت عنوان بررسی تأثیر قدرت بازار محصول و رقابت در سطح صنعت بر 
مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اجرا نمود. نتایج پژوهش وی بیانگر 
ارتباطی معکوس و معنادار بین رقابت در صنعت و قدرت بازار محصول شرکت با مدیریت سود در شرکت های 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
بنی مهد و همکاران )1391( به بررسي پدیده مدیریت سود در ایران، شناسایي عوامل تأثیرگذار بر آن و ارائه 
یک الگو براي اندازه گیري مدیریت سود براساس عوامل موثر شناسایي شده در شرایط محیطي ایران، پرداختند. 
نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهایي مثل نسبت بدهي، اندازه شرکت، تغییر مدیریت، شاخص سودآوري 

)بازده دارایي ها( و شاخص مدیریت سود سال قبل، با شاخص مدیریت سود سال جاري، رابطه مستقیم دارند.
استا )1390( با تعریف سه نوع مالکیت، به بررسی رابطه ساختار مالکیت و مدیریت سود پرداخت. مالکیت نهادی 
)مانند مالکیت بانک ها، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری(، مالکیت مدیریتی )مانند شرکت های خانوادگی( و 
مالکیت شرکتی )مانند مالکان حقوقی غیردولتی(، سه نوع مالکیت مورد نظر وی می باشند. او ارتباطی منفی بین 
مدیریت سود و مالکیت نهادی و مدیریتی را نتیجه گرفت. عالوه براین، ارتباط بین مدیریت شرکتی و مدیریت 

سود نیز مثبت ارزیابی شد. 
اعتمادی و همکاران )1388( در مطالعه ای تحت عنوان بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر قدرمطلق 
اقالم تعهدي اختیاري و ضریب واکنش سود، دریافتند شرکت هایي که حسابرس آن ها، متخصص صنعت است، 
داراي سطح مطلق اقالم تعهدي اختیاري کمتر و ضریب واکنش سود باالتري هستند نسبت به شرکت هایي 
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با  که حسابرس آن ها، متخصص صنعت نمی باشد. به عبارت دیگر، حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسي 
کیفیت تري ارائه مي کنند. 

پژوهش های خارجی
آنان متقابل  اثر  همچنین  و  سود  مدیریت  و  شرکتی  حاکمیت  تأثیر  بررسی  به   )2016( هانگ  و  ژو 
است که حاکمیت شرکتی خوب می تواند  این  از  آنان حاکی  بررسی  نتایج  پرداختند.  بر چسبندگی هزینه ها 

چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد که البته میزان تأثیر آن، به شدت مدیریت سود نمی باشد.
نیجریه: در  سود  تقسیم  سیاست  بر  سود  مدیریت  "آثار  عنوان  تحت  تحقیقی  در   )2014( آدرمی1  و  اجیده 

شواهد تجربی"، به بررسی ارتباط بالقوه بین مدیریت سود و سود تقسیمی در نیجریه پرداختند. آنان پس از 
انجام تجزیه و تحلیل های آماری نتیجه گرفتند که ارتباطی معکوس و معنادار بین دو متغیر مذکور برقرار است.  
جفری2 )2014( در تحقیق خود رابطه بین مدیریت سود و ریسک سقوط سهام را مورد مطالعه قرار داد. نتایج 
مطالعه وی نشان داد که عدم شفافیت اطالعات مالی با افشای اطالعات کمتر در ارتباط است. همچنین مشخص 
شد که شرکت هایی که دارای صورت های مالی غیر شفاف هستند، بیشتر در معرض ریسک سقوط سهام قرار 

می گیرند.
فانگ و گودوین3 )2013( به بررسی ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری و نسبت بدهی 
کوتاه مدت در شرکت های امریکایی پرداختند. نتایج بررسی های آنان مشخص نمود که بدهی کوتاه مدت دارای 

نقش نظارتی بوده و تأثیری معکوس بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری دارد.
داتا4 و همکاران )2013( تحقیقی را تحت عنوان قدرت بازار محصول، ساختار صنعت و مدیریت سود شرکت، 
اجرا نمودند. بررسی های آنان رابطه ای معکوس بین قدرت بازار محصوالت و مدیریت سود را نشان داد، به این 
معنا که هرچه شرکتی دارای قدرت بیشتری در قیمت گذاری محصوالتش باشد، کمتر درگیر مدیریت سود خواهد 
شد. همچنین آن ها نتیجه گرفتند که بین افزایش رقابت در صنعت و افزایش مدیریت سود، ارتباطی مستقیم 

برقرار است و شرکت های فعال در صنایع رقابتی تر، بیشتر به مدیریت سود می پردازند.
بر اقالم  با عنوان مدیریت لحظات: نقش مدیریت سود مبتنی  را  رویچادوری5 و همکاران )2012( تحقیقی 
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تعهدی در برابر مدیریت سود واقعی در ارزشیابی عرضه ثانویه سهام، اجرا نمودند. نتایج بررسی های آنان نشان 
داد که مدیریت سود، ارتباط نزدیک تر و قابل پیش بینی تری با تضعیف عملکرد پس از عرضه ثانویه سهام در 

بازار دارد، زمانی که این مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی اجرا شده باشد. 

روش  تحقیق
از آنجا که نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در تصمیمات مدیران، سرمایه گذاران، تحلیل گران و فعاالن 
بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مورد استفاده قرار گیرد، از نوع پژوهش های کاربردی به 
شمار می رود. همچنین از جنبه نحوه استنباط درخصوص فرضیه های پژوهش، در گروه پژوهش های توصیفی-
همبستگی قرار می گیرد، زیرا جهت کشف روابط بین متغیرهای پژوهش، از تکنیک های رگرسیون و همبستگی 
از طریق  از آنجا که  از نظر استداللی، استدالل استقرایی است. همچنین،  این ترتیب،  استفاده گردیده که به 

آزمایش داده های موجود، نتیجه گیری خواهیم کرد، این پژوهش در گروه تئوری های اثباتی قرار می گیرد.

فرضیه هاي پژوهش
باتوجه به توضیحات ارائه شده در بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه های زیر مطرح می شوند:

بین مدیریت سود و خوانا بودن گزارش های ساالنه رابطه معنادار وجود دارد.. 1
بین افزایش اندک سود و خوانا بودن گزارش های ساالنه رابطه معنادار وجود دارد.. 2

برازش مدل
• به منظور آزمون فرضیه اول مطالعه حاضر از مدل زیر استفاده می شود )لو و همکاران، 2017(:	

Readabilityi,t = β0 + β1 EMi,t + β2-5 Controlsi,t + ɛi,t   

• به منظور آزمون فرضیه دوم مطالعه حاضر از مدل زیر استفاده می شود )لو و همکاران، 2017(:	
Readabilityi,t = β0 + β1 PMIEi,t + β2-5 Controlsi,t + ɛi,t   

که در آن ها:
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متغیر وابسته:
Readabilityi,t: خوانا بودن گزارش های ساالنه شرکت i در سال t که برابر است با حاصل جمع نسبت 

تعداد کل واژگان به تعداد کل جمالت و نسبت جمالت پیچیده به تعداد کل جمالت در یادداشت های توضیحی 
صورت های مالی شرکت. گفتنی است منظور از جمالت پیچیده، جمالتی است که بیش از سه سیالب دارند.

متغیرهای مستقل:
EMi,t: مدیریت سود شرکت i در سال t که برای محاسبه آن از رویکرد تعدیل شده جونز1 استفاده می گردد. 

در این روش، اقالم تعهدی اختیاری طی دو مرحله برآورد می شوند. در ابتدا، متغیر کل اقالم تعهدی )که تفاوت 
بین سودعملیاتی و جریان نقد عملیاتی است( در رگرسیونی متشکل از متغیرهای کلیدی که انتظار می رود بر آن 

تأثیر گذارند، قرار می گیرد؛ به صورت زیر:
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 :TAi,t-1 ؛t در سال i کل اقالم تعهدی )سود عملیاتی منهای جریان نقد عملیاتی( شرکت :TACi,t که در آن
کل دارایی های شرکت i در سال t-1؛ SALESi,t∆: تغییرات درآمد فروش شرکت i در سال t که برابر است 
 i تغییرات حساب های دریافتنی شرکت :∆RECi,t ؛t-1 منهای درآمد فروش در سال t با درآمد فروش در سال
 :PPEi,t و t-1 منهای  حساب های دریافتنی در سال t که برابر است با حساب های دریافتنی در سال t در سال

اموال، ماشین آالت و تجهیزات شرکت i در سال t می باشد.
پس از تخمین مدل فوق در سطح کلیت داده ها و محاسبه مقادیر B1 ،B0 و B2، از ضرایب برآورد شده برای 

محاسبه اقالم تعهدی اختیاری )DA( به شکل زیر استفاده  می گردد.
از قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای مدیریت سود استفاده می شود.

قرار  شرکت-سال هایی  طبقه بندی،  این  در  که   t سال  در   i شرکت  سود  اندک  و  مثبت  تغییر   :PMIEi,t

می گیرند که نسبت تغییرات در سود خالص به دارایی های آنان بین صفر تا یک درصد باشد.

1. Jones
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متغیرهای کنترل:
Earningsi,t: سودآوری شرکت i در سال t که برابر است با نسبت سود خالص به دارایی ها؛

Assetsi,t: اندازه شرکت i در سال t که برابر است با لگاریتم طبیعی دارایی ها؛

Dividendsi,t: سود تقسیمی شرکت i در سال t که برابر است با نسبت کل سود تقسیمی به دارایی ها؛

Leveragei,t: اهرم مالی شرکت i در سال t که برابر است با نسبت بدهی ها به دارایی ها.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 
1394 می باشد. نمونه مورد استفاده نیز از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب شد، به این 

ترتیب که نمونه، متشکل از کلیه شرکت های موجود در جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند:
در طول دوره پژوهش، تغییر در دوره مالی نداشته باشند؛. 1
جزو شرکت های فعال در حوزه فعالیت های مالی، از جمله شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه ها و . 2

موسسات مالی نباشند؛ به دلیل این که این موسسات از لحاظ ماهیت فعالیت، متفاوت بوده و درآمد اصلی 
آن ها حاصل از سرمایه گذاری است و وابسته به فعالیت سایر شرکت ها هستند، لذا ماهیتًا با سایر شرکت ها 

متفاوت می باشند و بنابراین، از نمونه مورد بررسی حذف خواهند شد؛
داده های مورد نیاز جهت متغیرهای تحقیق، در طول دوره زمانی 1390 الی 1394، موجود باشند؛. 3
دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد تا بتوان داده ها را در کنار یکدیگر و در صورت نیاز، به . 4

صورت پانلی به کار برد. باتوجه به شرایط مذکور، تعداد 122 شرکت برگزیده شدند.



147 بررسی رابطه مدیریت سود و خوانایی گزارش های ساالنه ...

یافته هاي تحقیق 
آمار توصیفی

پراکندگی(  )معیارهای  کمینه  و  بیشینه  معیار،  انحراف  مرکزی(،  )معیارهای  میانه  میانگین،  قسمت،  این  در 
متغیرهای مورد استفاده محاسبه و در جدول )1( آورده شده است.

جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

انحراف معیارکمینهبیشینهمیانهمیانگینمتغیرهای پژوهش

0/9480/9381/3530/550/158خوانا بودن گزارش های ساالنه )معیار معکوس(

50/097-10×0/1010/0730/5394/92مدیریت سود

0/0710/0001/0000/0000/257تغییر مثبت و اندک سود
0/2890/12-0/1080/0890/56سودآوری

13/91513/76619/10610/1661/483اندازه شرکت
0/0680/0210/4760/0000/094سود تقسیمی
0/5850/5980/9860/0650/2اهرم مالی

میانگین، اصلی ترین و مهم ترین شاخص مرکزی به شمار می آید که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع 
است و میانه نیز نقطه ای است که یک نمونه را به دو قسمت مساوی تقسیم می نماید. همان طورکه در جدول 
)1( مشاهده می شود، مقدار میانگین متغیر خوانا بودن گزارش های ساالنه )معیار معکوس(، 0/948 و مقدار میانه 
آن 0/938 است. به طور کلی، معیارهای پراکندگی، معیارهایی هستند که پراکندگی مشاهدات را حول میانگین 
بررسی و مقایسه می نمایند. یکی از مهم ترین معیارهای پراکندگی، انحراف معیار می باشد. با توجه به جدول 
فوق، این معیار برای متغیر خوانا بودن گزارش های ساالنه )معیار معکوس(، 0/158 است. گفتنی است بیشترین 
مقدار متغیر خوانا بودن گزارش های ساالنه )معیار معکوس( برابر با 1/353 و کمترین مقدار آن برابر با 0/55 

است. ویژگی های سایر متغیرها نیز در جدول )1( مشهود است.
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آمار استنباطی
نتیجه آزمون فرضیه اول مطالعه حاضر با استفاده از مدل اثرات ثابت در جدول )2( ارائه شده است.

جدول 2. نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

سطح معناداریآماره tخطای استانداردضرایبمتغیر

1/0570/147/5490/000مقدار ثابت
0/0060/0013/9580/000مدیریت سود

0/1150/0128/9690/000سودآوری
2/7840/005-0/0070/002-اندازه شرکت
1/0490/294-0/020/019-سود تقسیمی
0/7940/1216/5550/000اهرم مالی

F 0/689ضریب تعیین14/342آماره
F 0/646ضریب تعیین تعدیل شده0/000سطح معناداری آماره

56/276آماره آزمون هاسمن325/015آماره آزمون چاو
0/000سطح معناداری آزمون هاسمن0/000سطح معناداری آزمون چاو

1/843مقدار دوربین- واتسوناستفاده از روش EGLS و رفع آثار ناهمسانی واریانس احتمالی

با توجه به نتایج جدول )2(، از آنجا که آماره t متغیر مدیریت سود بزرگتر از 1/965+ بوده و سطح معناداری 
آن کوچکتر از 0/05 است، ارتباطی معنادار و مستقیم بین مدیریت سود و معیار معکوس خوانا بودن گزارش های 
بین  معکوس  ارتباطی  بنابراین،  است.  برقرار  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  ساالنه 
بر  اول مطالعه حاضر مبنی  لذا فرضیه  بودن گزارش های ساالنه وجود خواهد داشت و  مدیریت سود و خوانا 
این که "بین مدیریت سود و خوانابودن گزارش های ساالنه رابطه معنادار وجود دارد"، مورد تأیید قرار می گیرد. 
گفتنی است متغیرهای سودآوری و اهرم مالی دارای رابطه مستقیم و معنادار با متغیر وابسته هستند و متغیر اندازه 
شرکت، رابطه معکوس و معنادار با متغیر وابسته دارد. آماره دوربین- واتسون مدل نیز 1/843 است که بین 1/5 و 
2/5 قرار دارد. ضمنًا سطح معناداری آماره F نیز برابر 0/000 است که پایین تر از 0/05 بوده و نشان از معناداری 
مدل دارد. دیگر نکته قابل توجه در جدول شماره دو، ضریب تعیین تعدیل شده مدل است. مقدار ضریب تعیین 
تعدیل شده مدل مورد استفاده حدود 64 درصد می باشد که نشان می دهد حدود 64 درصد از تغییرات متغیر وابسته 
به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. الزم به ذکر است که استفاده از روش حداقل مربعات 
تعمیم یافته برآوردی و همچنین تصحیح وایت دیاگونال، منجر به رفع اثرات ناهمسانی واریانس احتمالی گردیده 

است. نتیجه آزمون فرضیه دوم مطالعه حاضر با استفاده از مدل اثرات تصادفی در جدول )3( ارائه شده است.
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جدول 3. نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

سطح معناداریآماره tخطای استانداردضرایبمتغیر

1/0650/1397/6520/000مقدار ثابت
0/0050/0013/1720/001تغییر مثبت و اندک سود

0/130/01210/680/000سودآوری
2/9560/003-0/0070/002-اندازه شرکت
1/420/156-0/0270/019-سود تقسیمی
0/8010/1216/6160/000اهرم مالی

F 0/655ضریب تعیین12/442آماره
F 0/613ضریب تعیین تعدیل شده0/000سطح معناداری آماره

8/365آماره آزمون هاسمن241/828آماره آزمون چاو

سطح معناداری آزمون 0/000سطح معناداری آزمون چاو
0/137هاسمن

1/991مقدار دوربین- واتسوناستفاده از روش EGLS و رفع آثار ناهمسانی واریانس احتمالی

با توجه به نتایج جدول )3(، از آنجا که آماره t متغیر تغییر مثبت و اندک سود بزرگتر از 1/965+ بوده و سطح 
معناداری آن کوچکتر از 0/05 است، ارتباطی معنادار و مستقیم بین تغییر مثبت و اندک سود و معیار معکوس 
خوانا بودن گزارش های ساالنه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است. بنابراین، 
ارتباطی معکوس بین تغییر مثبت و اندک سود و خوانا بودن گزارش های ساالنه وجود خواهد داشت و لذا فرضیه 
دوم مطالعه حاضر مبنی بر این که »بین افزایش اندک سود و خوانا بودن گزارش های ساالنه رابطه معنادار وجود 

دارد«، مورد تأیید قرار می گیرد.
گفتنی است متغیرهای سودآوری و اهرم مالی دارای رابطه مستقیم و معنادار با متغیر وابسته هستند و متغیر 
اندازه شرکت، رابطه معکوس و معنادار با متغیر وابسته دارد. آماره دوربین- واتسون مدل نیز معادل 1/991 است 
که بین 1/5 و 2/5 قرار دارد. ضمنًا سطح معناداری آماره F نیز برابر 0/000 است که پایین تر از 0/05 بوده و 
نشان از معناداری مدل دارد. دیگر نکته قابل توجه در جدول )3(، ضریب تعیین تعدیل شده مدل است؛ مقدار 
این ضریب در مدل مورد استفاده حدود 61 درصد می باشد که نشان می دهد حدود 61 درصد از تغییرات متغیر 
وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. الزم به ذکر است که استفاده از روش حداقل 
مربعات تعمیم یافته برآوردی و همچنین تصحیح وایت دیاگونال، منجر به رفع اثرات ناهمسانی واریانس احتمالی 

گردیده است.



اقتصاد خاوران/ شماره 32 و 33 )پیایی 20 و 21(/ تابستان و پاییز 1501397

نتیجه گیری و پیشنهادات
می گیرند  نشئت  آنجا  از  نمایندگی  مشکالت  می گردد.  نمایندگی  مشکالت  افزایش  به  منجر  سود  مدیریت 
که اهداف مطلوب سودآوری مالکان و نمایندگان، دقیقًا یکسان نیست. از سویی دیگر، بخش قابل توجهی از 
اطالعات شرکت ها، از طریق یادداشت های توضیحی ارائه می گردد که در مواردی تا هشتاد درصد اطالعات 
گزارش شده را دربر می گیرد. شفافیت این بخش عمده از افشائیات اختیاری، امری حیاتی برای درک و تفسیر 
اطالعات ارائه شده در متن صورت های مالی است. در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته شد که 
برای  نیز  مبهم  جمالت  و  پیچیده  افشائیات  از  استفاده  طریق  از  آیا  سود،  مدیریت  مقوله  در  درگیر  مدیران 
پنهان سازی اطالعات از سرمایه گذاران استفاده می کنند یا خیر. به این منظور از داده های 122 شرکت پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج 
بررسی ها نشان داد بین مدیریت سود و خوانا بودن گزارش های ساالنه و همچنین بین افزایش اندک سود و 
خوانا بودن گزارش های ساالنه رابطه معنادار وجود دارد. بي شک، ارائه اطالعات مفید و معیارهاي صحیح به 
سرمایه گذاران در بورس، به طوري که مبنایي منطقي براي تصمیم گیري صحیح آنان فراهم سازد، مي تواند از 
آنان،  از زیان دیدن  با حفظ استمرار حضور سرمایه گذاران در بورس به واسطه حفظ منافع و جلوگیري  یکسو 
موجب رونق بیشتر بورس گردد و از سوي دیگر، با ایجاد زمینه اي براي تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادي 
به طرح هاي سودآورتر، رشد و شکوفایي اقتصاد کشور را درپي داشته باشد. یکی از اطالعاتی که سرمایه گذاران 
بر اساس آن نسبت به سهام شرکت تصمیم گیری می کنند، سود است. لذا هرچه شرکت تالش بیشتری برای 
شفافیت و کاهش مدیریت سود به عمل آید، تمایل بیشتری به خوانایی یادداشت های توضیحی وجود خواهد 
داشت و هرچه بیشتر از مدیریت سود استفاده شود، گزارش های ناخوانای بیشتری ارائه خواهد شد. این نتیجه را 

می توان منطبق بر نتایج لو و همکاران )2017( دانست.
باتوجه به نتایج به دست آمده، به سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور توصیه می شود که به مقوله مدیریت 
سود مبتنی بر اقالم تعهدی و تغییرات اندک و مثبت سود در شرکت ها توجه ویژه داشته باشند، چرا که با خوانایی 
یادداشت های توضیحی و استفاده از جمالت واضح و شفاف، رابطه معکوس دارد و در مجموع می تواند عدم 
تمایل مدیریت شرکت به شفافیت اطالعاتی را نشان دهد. این موضوع در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری کاربرد 
گسترده خواهد داشت و در نتیجه، عدم خرید سهام شرکت هایی که گرایش به مدیریت سود دارند یا تغییرات 
اندک و مثبت در سود خود را تجربه کرده اند یا اقدام به فروش سهام این قبیل شرکت ها، البته با توجه به سایر 
معیارها و شاخص های موجود در مبانی عملی سرمایه گذاری، می تواند پیشنهاد این تحقیق به سرمایه گذاران باشد.
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نیز پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی، مدل های مورد استفاده در مطالعه  به سایر محققان و پژوهشگران 
حاضر را با استفاده از سایر شاخص های اندازه گیری مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و همچنین خوانایی 

گزارش های مالی، مورد آزمون مجدد قرار دهند و نتایج را مقایسه نمایند. 
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Investigating the Impact of Real Estate Loans on the Relationship between 
Capital Structure and Risk Taking in the Banking Industry of Iran

Mohammad Khodaei Valazagred

Saeid Khodaei

Behzad Abbasi Molan

Abstract:
Forthis purpose, three assumptions were formulated and tested. The statistical 
population includes all banks accepted in Tehran Stock Exchange in the period 
between 2007 and 2016 and the statistical sample includes 15 banks. Combined 
data regression is used to analyze the data.The results of the research showed 
that there is a negative and significant relationship between the capital structure 
of banks and Risk taking. There is also a positive and meaningful relationship 
between Real estate loans and risk Taking. Also, the results showed that real estate 
loans negative and significant effect on the relationship between capital structure 
and risk Taking.
JEL Classification: G24, G32, H81
Keywords: Real Estate Loans, Capital Structure, Risk Taking
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Investigating the Relationship between the Relative Advantage of 
Agriculturd Sector’s Value Added and Development of this Sector in South 

Khorasan Province
Nosrat Malekirad

Mahdi Shaban

Abstract
The purpose of this study was to calculate the investment return rate by research 
and development of the agricultural sector of South Khorasan Province in 1394. 
To achieve the goal, simple linear regression analysis and Pearson correlation 
analysis are used. All the assumptions for using regression analysis were also 
analyzed using T-test. The final analysis is carried out using the statistical software 
SPSS18 and eviwes8. The results show that there is a positive and significant 
relationship between the relative value of agricultural sector in South Khorasan 
province because of the results of regression models and the significance test , 
There is a positive and significant relationship between the relative advantage of 
the value added of the agricultural sector and the development of this sector in 
South Khorasan province. That is, with the increase of relative advantages in the 
agricultural sector, research and development in this sector also increases, but 
given the smaller angle coefficient of one, the percentage of agricultural sector 
development changes is less than the percentage change in the relative advantage 
index.
JEL Classification: D24, Q16, O13
Key Words: human capital accumulation, investment return, research and 
development, productivity of production factors, value added
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Spatial Analysis of Sustainable Development Indicators in Border Areas
(Case Study; Border Townships of South Khorasan Province)

Sadegh Karami

Mohammad Lashkary

Abstract
Having border areas of facilities and development indicators is one of the important 
prerequisites for the realization of spatial justice. The economic sovereignty of 
countries, as far as they can, move towards the development of the convergence 
and equitable distribution of indicators in different areas, especially the borders, 
has proved its efficiency and effectiveness. In contrast, the gap between different 
development indicators across different regions of a country is different and 
unfair, the gaps in the state-nation are becoming more in-depth. Considering the 
importance of development in the border regions, the present study has tried to 
analyze the spatial analysis of socio-economic indicators in 4 border townships of 
Nehbandan, Zirkouh, Darmian and Sarbishe in South Khorasan province. AHP 
and TOPSIS methods have been used to rank and Rate the border townships of 
the province in terms of the extent of having an index of research. The results show 
that none of the border townships of South Khorasan province have a favorable 
situation in terms of indicators. Thus, the townships of Zirkouh, Sarbishe and 
Nehbandan are identified as deprived townships and the township of Darmian as 
half-deprived.
JEL Classification: R12, R58, O18
Key Words: border, development, hierarchical analysis, Southern Khorasan, 
space justice
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Analyzing Variables Affected on Creation of Entrepreneurial Economy 
Companies in East of Iran (Case of: Birjand County) 

Horieh Moradi

Hamed Abbasi

Alireza Moradi

Abstract
The purpose of this paper is study and analysis the variables affected on creation of 
entrepreneurial economy companies in East areas of Iran. This study is functional 
and descriptive – analytical, and it geographical area is the Birjand county of 
south Khorasan province. Based on the experimental models, we measured the 
growth rate of the variables affected on creation in entrepreneurial economy 
companies of Birjand county (The indicators such as human capital, economic, 
demographic and entrepreneurship) in years courses of (2006-2016) based 
models of Karlino and Mills (1987), Astynz (1982) and Dlr (2001) is used. The 
required data has been collected from the statistical yearbook of south Khorasan. 
Data analysis using the software SPSS20 was performed. Results showed that 
despite the growth of 5.83 percent per capita income in the period under review, 
the growth of economic activities and establishment of commercial companies in 
the network space economy of Birjand county is the growth of economic in the 
context of agricultural and service activities and decline in industrial activities. 
Also, analysis of variables affected show on human capital variables (economic 
activity in the working population), economic capital (the youth unemployment 
rate is 15-25 years old) and demographic capital (population over 65 years old) 
respectively has the greatest effect in the creation of entrepreneurial economy 
companies in Birjand county.
JEL Classification: L26, L32, O18, P25
Key Words: Birjand, Economic enterprises, Economic development, 
Entrepreneurship.
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Investigating the Impact of Tourism Industry on Economic Growth in 

Provinces of Iran by Combined Data Approach

Mohammad Reza Gholami

Amir Dardras Moghadam

Abstract

The tourism industry is an important economic activity in many countries 

around the world, which has a positive impact on the economic growth and 

development of countries, especially developing countries. The industry is one 

of the growing industries in developing countries, with its potential economic 

and economic impact on the economies of the country, including production, 

consumption, investment and employment. Due to its tourist attractions, Iran has 

many potential and potential in attracting tourists. Considering the importance 

of the issue expressed in this research, the impact of the tourism industry in the 

provinces of Iran (elected by the provinces) on economic growth in Iran has 

been investigated using the Panel Vector Autoregressive (PVAR) method during 

the period 2010-2014. The results of this study showed that tourism per capita 

entering the country has a positive and significant effect on Iran’s economic growth 

and investment, exports and unemployment have affected tourism. During this 

period, foreign investment is more effective than other economic variables .

JEL Classification: L83 ،O47.

Key words: Tourism, Economic Growth, Investment, Panel Vector Autoregressive
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Analysis and survey of the relationship between bank interest rate and 
agricultural sector credit demand (Case Study of South Khorasan Province)

Amin Khadem

Hossein Sharafi

Jafar Khorashadizadeh

Abstract
The input of capital has a significant role in increasing the level of production 
of economic sectors, including agriculture, In Iran, because of the constraints 
on financial markets and capital, banking resources (facilities) are one of the 
important factors in equipping capital in agriculture. In this study, the total 
function of agricultural credit demand was estimated using the product-price 
unit profit function. Then, estimating farmers’ saving function and reducing it 
from the total demand, the farmers’ credit rating function was estimated. The 
sampling method is a multistage random that a sample of 247 users from Birjand, 
Qayin, Tabas and Nehbandan cities were selected and the required information 
was collected by completing the questionnaire.
The results show that the demand function derived from the product-price unit 
profit function is relative to the Descending and convex variable costs and relative 
to amount from input is fixed upside. In other words, the second derivative of the 
demand function obtained for the validity toward justified variable costs positive 
And into other variables with the exception of the price of the product is negative. 
Also, demand for credit is lower elastic compared to the wage-rate, while it has 
been more elastic in relation to the price of the product and the input. As a result, 
whatever the fee rate be lower, the demand for more credit will be .On the other 
hand, with the increase of the fee rate, the elasticity of the demand for credit 
versus the unit price of the input decreases, and the direction of the sensitivity of 
the demand for credit to the price of the product, the price of the input is variable. 
Therefore, given that the amount of credit received by smallholders is less and, 
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in contrast to the large farmers, they are enjoying cheaper credits, if the supply 
of credits increases by increasing the rate of pay, it will be in the interest of the 
peasant farmers to borrow money, since the low rate of pay cannot help small 
farmers.
JEL Classification: E44, E58, H81, Q1.
Key Words: Agricultural sector credits, Bank interest rate, South Khorasan 
Province. 
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Investigate the Relationship between Profit Management and Readability of 
Annual Reports

Case Study of Companies Acquired in Tehran Stock Exchange
Faramarz Khakbazian

Zohreh Hajiha

Abstract
Financial reports are one of the most important products of the accounting system. 
Its main goals are to provide the necessary information to assess the performance 
and profitability of the enterprise. The ultimate goal of financial reporting is to 
provide information that leads to business and economic decision-making. 
Providing useful information and proper criteria to investors in the stock exchange, 
so as to provide a rational basis for their proper decision-making, can provide 
the basis for optimal allocation of limited economic resources to more profitable 
plans, growth And boost the economy of the country. One of the information that 
investors make on the basis of which they decide on the company’s stock is profit. 
Several studies have been carried out on the misleading amounts of profit and 
various methods have been proposed for its estimation. But one dimension that 
has hitherto been hidden is the discussion of identifying the relationship between 
profit management and the readability of annual reports. In the present study, we 
tried to study the relationship between earnings management and readability of 
annual reports using the data of 122 companies listed in Tehran Stock Exchange 
during the period of 2011-2011. The results of the survey showed that there is a 
significant negative relationship between earnings management and low profit 
growth by reading annual reports.
JEL Classification: D21, D53, G1, K22
Key Words: Profit Management, Readability of Annual Reports, Tehran Stock 
Exchange






