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 توانمندسازي مددجويان كميته يها  برنامهيرتأث

در قالب اعطاي تسهيالت ) ره (يامداد امام خمين

 در ي بخش خصوصگذاري يهخودكفايي، بر سرما

 ايران
ي اسالمينرام

1
  

سيد مجتبي حجازي
2

  

  

�  

  يدهچك

 هـر   يِاقتـصاد و توسـعه     رشـد    يـد  از آن، كل   ي ناش ي  يه و انباشت سرما   گذاري  هيسرما
 گذاري  يه مشكالت و عوامل بازدارنده جهت سرما      ينتر   از مهم  يكي. آيد  يكشور به شمار م   

از .  در حال توسعه، كمبود منـابع ارزان مـالي اسـت           يدر ايران به عنوان يكي از كشورها      
 از منابع موجود جهت      يكي ؤسسات و نهادهاي حمايتي    از م  يافتي اعتبارات خرد در   رو  ينا

 از يبرخ. گردد ي اقشار كم درآمد محسوب مگذاريِ يه سرمايازهاي از ن ي بخش ي مال ينتأم
 اهدافي مثل كاهش فقر     يبرا) ره (ي مؤسسات و نهادها مانند كميته امداد امام خمين        ينا

با اين  . كنند  يتالش م  فايي در قالب تسهيالت خودك     جامعه محروماقشار  و توانمندسازي   
حال ممكن است اعطاي اين نوع تسهيالت به مـددجويان ايـن نهـاد در اقتـصاد كـشور،                   

 مطالعـات  ير از سـا يـري گ  مطالعه، با بهـره يندر ا. دنبال داشته باشد   اثرات نامطلوبي را به   
                                                           

  ramin.ramin628@gmail.com كارشناس ارشد اقتصاد،  -1

 hejazy_2002@yahoo.comكارشناس ارشد مديريت ،  -2
www.SID.ir
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 ي بخـش خـصوص    گـذاري   يه سـرما  يرگرسيوني برا   خود ي، الگو ينه زم ينانجام شده در ا   
، نـرخ  ي ناخـالص داخلـ  يد، تولي بخش دولتگذاري يه از سرماي شده است كه تابع يطراح

 ي زمانيبا سر  مورد نظر،يالگو.  به مددجويان استيي خودكفايي اعطايالتتورم و تسه
 يجنتـا . بـرازش شـده اسـت      (GMM) به روش گشتاورهاي تعميم يافتـه        1387 تا   1368

 بـه   يياند كه اثر اعتبارات خودكفايي اعطا       مورد بحث، نشان داده    ي الگو ينحاصل از تخم  
و موجـب افـزايش      مثبت بوده    ي بخش خصوص  گذاري  يهمددجويان كميته امداد بر سرما    

 ير تـأث  ين همچنـ  . در سطح كالن كشوري شـده اسـت        ي بخش خصوص  گذاري  يهدر سرما 
 موجب به وجود آمـدن اثـر   ي بخش خصوص گذاري  يه بر سرما  ي بخش دولت  گذاري  يهسرما
 ي دارا ي بخـش خـصوص    گذاري  يه سرما ييرات نرخ تورم بر تغ    يير تغ ير شده و تأث   يران  برون

  . مورد انتظار است، بوده كه اين اثريعالمت منف

، گـشتاورهاي   گـذاري   يهكميته امداد، تـسهيالت خودكفـايي، سـرما       : يديواژگان كل 
 .(GMM)تعميم يافته 

  

  مقدمه -1

 نموده است، وجـود     يجاد را ا  يدي جد ايه  ي اقتصاد ايران كه امروزه مرزبند     هاي  يژگياز و 
 از  1 حمـايتي  ياز جمله اهـداف نهادهـا     .  طبقات مختلف اجتماعي است    يانمي  چندگانگ

اجتمـاعي و متعـادل نمـودن ايـن     مختلـف   طبقـات    يان بردن چندگانگي درآمدي م    ينب
 توجه نمود كه به علت      يدجهت حصول به هدف مورد نظر، با      .  درآمدي است  هاي  ينابرابر
 فراوان، سرعت رشد درآمد در طبقات كـم درآمـد      يكار ب هاي  يتمنابع انساني و ظرف   وفور  

 روبـرو   3يه با كمبود سـرما    2 طبقات اجتماعي  ين ا يول. باالتر از طبقاتي با درآمد باال است      
 بـه طبقـات كـم    5يالت و تسه4 اعتباراتيصتخص ،يه سرماين تاميها   از راه  يكي. هستند

  .درآمد است
ها و نهادهاي رفاهي      درآمدي، سازمان  هاي  ينظور مبارزه با فقر و نابرابر     در ايران، به م   

يكـي از ايـن نهادهـاي عمـده،         . متعددي در قالب راهبردهاي حمايتي ايجاد شده اسـت        
                                                           

1- Supportive institutions   
2- Social classes  
3- Capital  
4- Credits  
5- Facilities  www.SID.ir
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است كه پس از پيروزي انقالب اسالمي با هدف شناخت          ) 1ره (يكميته امداد امام خمين   
قات محروم و حمايت از آنـان بـه منظـور     مادي و معنوي افراد جامعه، طب  هاي  يتمحروم

 خدمات مالي، بهداشتي، آموزشي و خودكفـايي        يه ارا يها  فقرزدايي از طريق ايجاد برنامه    
، اجراي  باره  ين مهم كميته امداد در ا     هاي  يتيكي از فعال  . به نيازمندان تشكيل شده است    

خودكفـايي،   است كه مشتمل بر اقداماتي چون اعطـاي تـسهيالت            2 خودكفايي يها  طرح
، كاريـابي بـراي     يا   فنـي و حرفـه     يهـا    آمـوزش  يـه  كـار، ارا   ي  يلهتهيه مواد اوليـه و وسـ      
 در بـازار كـار و       يـده د   الزم براي جذب مددجويان آمـوزش      هاي  ينهمددجويان و ايجاد زم   
 كميتـه   يي اعطا يالتتسه. است)  آموزشي و توليدي   يها  كارگاه (يتأمين فضاي خودكفاي  

 يـن ا . طبقاتي بـه شـمار آمـده اسـت         يندر اقتصاد چن   عوامل مهم،  از   يكيامداد همواره   
 مددجويان  3 توانمندسازي ي كميته امداد برا   يت كننده در مأمور   يت حما يتسهيالت نقش 

  .اند  كردهيفا آنان اي زندگيو بهبود سطح استانداردها
 يارعلت داشـتن ارتباطـات گـسترده و بـس           ، به  كميته امداد  ي بهمانند تنهادهاي حماي 

ـ        يت با بخش محروم جامعـه و اطـالع از وضـع           يكدنز  ي اقتـصادي آنـان، اطالعـات تجرب
 در  يطور مؤثر    به تواند  ي كه م  آورند  يم دست   آنان به  يشتيمع  را از سطح خرد    يارزشمند

 جهــت هــا ي كــالن و قانونگــذارهــاي ياســتگزاري و سهــا يــزير  كــردن برنامــهيــيعقال
طبقـات محـروم جامعـه داراي     از طرفي .رديتوانمندسازي محرومان مورد استفاده قرار گ   

 خودكفـايي خـود، مجبـور بـه         يهـا    طرح ي منابع مال  ين تأم ي اندك بوده و برا    اي  يهسرما
 4ي انبـساط ياست نوع سينهستند، كه ا  حمايتي مانند كميته امدادياستقراض از نهادها

ي در سطح كالن ممكن است به دليـل عـدم تعـادل در بـازار پـول و ايجـاد بـدهي بـرا                       
  .مددجويان، اثر مناسبي را روي اقتصاد كشور ايجاد نكند

 توانمندسازي كميته امداد در قالب تسهيالت خودكفـايي         يها   برنامه كه  ينباتوجه به ا  
 از منابع موجـود،     يح استفاده صح  ينبنابرا.  در كشور است   ي منابع مال  يص از تخص  يبخش

 يريت بـوده و مـد  يـادي  زيـت  اهميا دار5گـذاري  يه به سـرما ي منابع مال يل تبد يعبارت  به
  . استيرناپذ ها اجتناب كارآمد آن

                                                           
1- Imam Khomeini Relief Foundation  
2- Self-sufficiency plans  
3- Empowerment  
4- Expansionary policiy  
5- Investment  www.SID.ir
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 كـشور   ي ناخالص داخلـ   يدبه تول نهادهاي حمايتي    اعطايي   يالت تسه يصنسبت تخص 
 يهزا بـوده و بـه توصـ         ، تـورم  يين نسبت پا  ين هم ياز طرف .  قرار دارد  ييني پا ياردر حد بس  

.  كاسـته شـود  يالت تـسه گونه ين ايزان از م1 جهت كاهش تورميد از اقتصاددانان با  يبرخ
 يـن ، ا ينبنابرا.  باشد يالت ناكارآمد اين نوع تسه    يع توز يل به دل  تواند  يپارادوكس حاضر م  

 ي توانمندسازي كميته امداد در قالب اعطـا يها   سوال كه تأثير برنامه    ين با طرح ا   يقتحق
ن دارد؟ آ  در كـشور     ي بخش خصوص  گذاري  يه را بر سرما   ي خودكفايي، چه اثرات   يالتتسه
  .دهد يمورد بررسي قرار مرا 

ادبيـات  ، بـه    )2(، بخـش    يابد  ي حاضر به ترتيب زير تدوين م      ي براي اين منظور مقاله   
را مـرور    برخي مطالعـات انجـام شـده         پردازد و   يمگذاري    يهسرماموضوع توانمندسازي و    

، )3 (در بخـش  . ، كه به نوعي با موضوع مورد بحث در اين مقاله مـرتبط هـستند              كند  يم
معرفي خواهد ،   زماني تحت بررسي   ي ها و دوره    الگوي تجربي مورد استفاده به همراه داده      

 )5(بخش  . شود  ي و تفسير م   يهدست آمده ارا    ، روش برآورد و نتايج به     )4(شد و در بخش     
  . اختصاص داردگيري يجهبه نت

  

   بر ادبيات موضوعيمرور -2

 مفهوم نظري توانمندسازي -2-1

از جملـه ايـن تعـاريف       . اند   نموده يهن تعاريف گوناگوني براي توانمندسازي ارا     نظرا  صاحب
 مردم به سطحي از توسعه فردي اسـت كـه بـه             يابي توانمندسازي، دست : عبارت است از  

توانمندسـازي اصـطالحي     و نيز    2 خود را بدهد   يها  ها امكان انتخاب بر اساس خواست       آن
 بـه   يـابي   براي تالش در جهت دست     ،ا ديگران است براي توصيفِ هموار كردن راه خود ي       

توانمندسازي به تدارك و تسلط بيشتر بر منـابع و كـسب            توان گفت     يم .ياهداف شخص 
همچنين توانمندسـازي فرآينـدي اسـت كـه طـي آن             .3شود  يمنافع براي افراد اطالق م    

هـا در      آن  كه باعث تسلط   دهند  ي انجام م  هايي  يتافراد، براي غلبه بر موانع پيشرفت، فعال      

                                                           
1- Inflation  

  .54ي زنان ايران، تهران، نشر قطره، صفحه ها چالشتوسعه و ). 1381. (طلب، ژاله يشاد -1

 شناسي زنان، ترجمه منيژه نجم عراقي، تهـران، نـشر نـي،             جامعه). 1380. (ابوت، پالما و كلر، واالس     -2

  .311صفحه 
www.SID.ir
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.  بنيـاني اسـت    هـاي   ياين واژه به مفهوم غلبـه بـر نـابرابر         . شود  يتعيين سرنوشت خود م   
توانمندسازي به اين مفهوم است كه افراد براي انجام برخي كارها توانـايي جمعـي پيـدا                 

  .1شود يكنند و اين امر به رفع تبعيض ميان افراد منجر م
گفتار افراد حاكي از اعتمـاد بـه نفـس و           توانمندسازي به اين معني است كه كردار و         

قادر به ارزيابي صحيح و شناخت واقعي خويشتن باشـند؛ بـه            افراد  اطمينان خاطر باشد؛    
 را  هـا   ي دروني خويش آگاه باشند؛ قدرت رويارويي با دشـوار         هاي  يتاستعدادها و محدود  

اختن آن  ها بكوشند؛ از اهـداف مـورد نظـر و تـوان عملـي سـ                 داشته باشند و در رفع آن     
 خـويش برخـوردار     يهـا   شناختي دقيق داشته باشند؛ از توانايي و قابليت نيل بـه هـدف            

. 2دسـت يابنـد    مـورد نظـر      يهـا   باشند و بتوانند با افزايش توانمندي خـويش بـه هـدف           
 و گـسترش دايـره      هـا   ييتوانمندسـازي عبـارت اسـت از ايجـاد، ارتقـاي توانـا            همچنين  

عي طبقـات محـروم جامعـه و برخـورداري آنـان از              راهبردي فردي و اجتمـا     يها  انتخاب
 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي تغيير وضعيت زنـدگي خـود و تـأثير بـر                 يها  فرصت

  .  فرآيندي مشاركتيمحيط پيرامون در
) 1: حساب آورد  تابعي از سه متغير مهم به   توان  يمعتقد است توانمندسازي را م     فيشر

 بـه   يدهـ   فرآينـد قـدرت   تـوان     يمرا  براين توانمندسازي   بنا. اطالعات) 3منابع  ) 2اختيار  
و اطالعـات دسترسـي داشـته       ) مالي و انـساني    (ي كه به منابع كليد    يا  محرومان به گونه  

  .3؛ تعريف نمودباشند
  

   مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه توانمندسازي-2-1-1

مربـوط بـه    ر ايـران    ي صورت گرفته در زمينـه توانمندسـازي د        ها  پژوهشتاكنون بيشتر   
همـواره رويكـردي در مـورد       ده اسـت كـه      ي علـوم اجتمـاعي و روانـشناسي بـو         ها  حوزه

 كه ياز مطالعات. توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و عوامل تأثيرگذار بر آن داشته است     
  : اشاره كرديرزموارد  به توان ي انجام شده است، مينهزماين در 

                                                           
نقش زنان در ). 1372(، دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري و صندوق كودكان سازمان ملل متحد -1

 .14توسعه، تهران، روشنگران، صفحه 
 ،74امه تعاون، شماره نقش زندان در توسعه پايدار، توانمندسازي زنان، ماهن). 1376. (فرخي، طاهره -2

  .76صفحه 
3- Fisher, K. (1993). Leading Self-directed Work Teams: A Guide to Developing New 
Leadership Skills, McGraw Hill, New York. www.SID.ir
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 زنان براي مـشاركت در توسـعه بـا روش پيمايـشي     ي توانمندسازي مطالعهكتابي در   
 شـهر اصـفهان،     گانـه   دهي سـاكن در منـاطق        سـاله  50 تا   20 زن   380ي   دربارهتحليلي  
 افزايش سطح تحـصيالت، دسترسـي بـه منـابع مـالي، بهبـود وضـعيت                 چون  همعواملي  

ي سالمت، برخورداري از حق مالكيت قانوني، رفع تبعيض از بـازار كـار و حـذف باورهـا                  
همچنـين طباطبـايي در     . 1سنتي را عواملي مؤثر در توانمندسـازي زنـان دانـسته اسـت            

ي با عنـوان توانمندسـازي زنـان سرپرسـت خـانوار از طريـق مـشاوره گروهـي،                   ا  مطالعه
، )فـردي و شـغلي    ( يسـاز   آگـاه ي  هـا   آمـوزش ي و كارآفريني به بررسـي اثـرات         ساز  آگاه

هـاي كـارآفريني زنـان سرپرسـت        يشگراي و   كارآفريني و مشاوره گروهي بر توانمندساز     
خانوارِ تحت حمايت بهزيستي، كميته امداد و يك سازمان غيـر دولتـي زنـان بـا عنـوان                   

 58 تـا    18 نفر از زنان تحت حمايت       193ي شامل   ا  نمونه در شهر تهران با      ))كانون مهر ((
 بـر   مـذكور  يهـا   برنامـه دهد كه     يمنتايج حاصل از پژوهش او نشان       . ساله پرداخته است  

 .2توانمندسازي زنان سرپرست خانوار مؤثر بوده است

هاي حمايتي و توانمندسازي      ياستسدر مطالعه ديگري شكوري با بررسي رابطه بين         
ي خودكفايي كميته امداد در مورد زنان سرپرست خانوار تحت پوشـش را             ها  برنامهزنان؛  

گيري   يجهنتبررسي قرار داده و     با استفاده از روش پژوهش پيمايشي در شهر تهران مورد           
ي مذكور نقش قابل تـوجهي در بـاال بـردن           ها  برنامهيه شده در قالب     ارانمود كه خدمات    

خوداتكايي جمعيت نمونه نداشته و فقط محدود به توانمندي آن دسته معـدود از زنـاني                
 و  ندا  نمودهبوده كه از خدمات خاصي مانند وام خود اشتغالي و خدمات آموزشي استفاده              

ي با عنوان عوامل مـؤثر بـر        ا  مطالعهعالوه بر اين رهنورد در      . 3اند  داشتهزمينه مساعدتري   
. توانمندسازي زنان به بررسـي سـطح توانمنـدي زنـان و عوامـل مـؤثر بـر آن پرداخـت                    

هاي پژوهش نشانگر آن بوده است كه سطح توانمندي زنـان در حـد متوسـط قـرار              يافته

                                                           
. 3توانمندسازي زنان براي مشاركت در توسعه، مجله پژوهش زنان، دوره ). 1382. (كتابي، محمود -1

 .7شماره 

ي ساز آگاهتوانمندسازي زنان سرپرست خانوار از طريق مشاوره گروهي، ). 1384. (باطبايي، شهنازط -2

 .4، شماره 1 خانواده پژوهي، دوره نامه فصلو كارآفريني، 

هاي حمايتي و توانمندسازي زنان، مجله ادبيات و علوم انساني  ياستس). 1387. (شكوري، علي -3

  .61دانشگاه تهران، شماره 
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يل عاملي نيز، معـرف عوامـل تأثيرگـذاري بـه ماننـد نگـرش،               دارد و نتايج حاصل از تحل     
  .1باشد يمي بين گروهي و روابط اطالعاتي ها ارزشساختار گروهي، 

  

 گذاري يهمفهوم نظري سرما -2-2

 گـذاري   يهسـرما .  را شـامل شـود     هـا   يـت  از فعال  يعي دامنه وس  تواند  يم گذاري  يهواژه سرما 
 خـود از  يط باشد و هر فرد با توجه بـه شـرا       پذيري  يسك درجات مختلف ر   ي دارا تواند  يم

 يـه  ارا ي و متفاوت  ي كل يف تعار گذاري  يه سرما يبرا.  استفاده كند  گذاري  يه سرما يماتتصم
 يي آن دسته از مخارج نهـا      گذاري  يهسرما:  عبارت است از   يف تعار ينجمله ا  از. شده است 

 و خـدمات اقتـصاد    كاالهـا يـد  توليت ظرفيش افزايادر اقتصاد است كه به حفظ و تداوم         
 بـه انتظـار كـسب       يههرگونه كاربرد سرما  :  عبارت است از   گذاري  يه سرما يزو ن  2انجامد  يم

  .3شود ي ماي يه سرمايره حفظ ذخيا يش كه صرف افزاي مخارجيادرآمد و 

، ابزار و   آالت  ين ماش ي عبارت است از، اضافه كردن به موجود       يزيكي ف يهانباشت سرما 
 از يـشتر  سـال ب يان در پايه سرماياگر موجود.  در طول زمان   يرهها و غ    ، ساختمان يلوسا

 ي ابتدا از است كه    اي  يه كننده سرما  يان اختالف ب  ين سال باشد، ا   ي آن در ابتدا   يموجود
 عبارت گذاري يه سرماينهمچن. 4 استگذاري يه عمل سرماين ايگر، نام ديما سال اندوخته

 ي در زمـان آتـ     ي مـدت  ي كـه بـرا    يـي دارا چند نـوع     يا يك به   ي وجوه مال  يل تبد :است از 
 اي  يه سـرما  ي است كه در آن كاالهـا      ي فراگرد گذاري  يه سرما يز و ن  5 خواهد شد  ينگهدار

 كه  يت شكل مالك  يكمبادله پول در برابر     . 6رود  يكار م    به يگر كاال و خدمات د    يد تول يبرا

                                                           
 .1، شماره 6عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان، مجله پژوهش زنان، دوره ). 1387. (اله فرجرهنورد،  -1

 .175صفحه اقتصاد كالن، ). 1378. (يمور، تيرحمان -2

 .دادگر و محمدرضا منجذب، اقتصاد كالن... ا يدترجمه ). 1375. (ي، استنليشر و فيگردرنوبوش، رود -3

 .120 زاده، نشر گسترده، ي، گذشته، حال، ترجمه محمود نبيتوسعه اقتصاد). 1366. (ي دتيچارد، ريلگ -4

، رضا و نوربخش، عسگر، نشر ي، ترجمه و اقتباس، تهرانگذاري يه سرمايريتمد). 1943. (جونزپي چارلز،  -5

 .1382نگاه دانش، 

 .ينشر نتهران،  اقتصادكالن، هاي ياستس و ها يهنظر). 1375. (يدون، فريتفضل -6
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 كـه   يگـري  د هـاي  يت و مالك  1 اسناد قرضه  يد بادوام و مثمر باشد، مانند خر      رود  يانتظار م 
  .2 سازديد عاي بخشيت بماند و درآمد رضاياصل آن باق

، اما به اعتقاد    شود  ي نم ي تلق ي اگر چه تنها عامل رشد و توسعه اقتصاد        گذاري  يهسرما
 در اشـكال    يهسرما.  است فرآيند ين در ا  ي از عوامل محور   يكي اقتصاددانان توسعه    يتمام

متبلـور  )  در گـردش   يهسـرما  (ي مـال  يهرما و سـ   ي انـسان  يه، سرما يزيكي ف يهمختلف سرما 
، ساختمان يل بنگاه از قب  يك ثابت   هاي  يي به دارا  يزيكي ف يهدر سطح خرد، سرما   . شود  يم

.  كـشور اسـت    يـك  يـر  اخ هـايِ   ي و در سطح كالن، موجـود      شود  ي گفته م  آالت  ينو ماش 
گاه و   بن يك در   يد تول يشتر ب يت وجود ظرف  ي به معن  يزيكي ف يه از سرما  يشتر ب يبرخوردار

  . جامعه استيك يا
 مطرح شـده  ينز قبل از كيادي تا حد ز  ي اقتصاد يات در ادب  گذاري  يهاصل شتاب سرما  

 مطالعات مربوط به ينتر معروف.  استگذاري يه سرماي در تئور ي نقش مهم  ياست و دارا  
 گـذاري   يه سـرما  يزان م يندر واقع رابطه ب   . ، انجام گرفته است   3اصل شتاب توسط كالرك   

 كـه اصـل   ييهـا  فـرض . ينـد  را اصل شتاب گوي درآمد مل يا يد در تول  ييررخ تغ خالص و ن  
  : آن استوار است، عبارتند ازيهشتاب بر پا

 حالـت   يك در   يگزيني جا گذاري  يه در سطح اشتغال كامل قرار دارد و سرما        يدتول -1
 . استيه سرماي از موجودي، نسبت ثابتيستاا

 . استيت نهاي باي يه سرمايكشش عرضه كاالها -2

 از نـوع    يـد ، تـابع تول   يگـر به عبـارت د   .  است ي، مقدار ثابت  يد به تول  يهنسبت سرما  -3
د يـ  از تول  ي نسبت ثابت   يه مطلوب سرما  يدر الگو شتاب موجود   .  است يفلئونت

)y (  ،يعنياست: 

          )1     (                                                           ytK = k   
 ي واقعـ  ي، برابـر بـا موجـود      4يه مطلوب سرما  ي فوق همواره موجود   يدر واقع در الگو   

 و  گيـرد   ي به طـور كامـل صـورت مـ         يل بوده و تبد   يك برابر با    يل تبد يب ضر يعني. است

                                                           
1- Bonds  

 .396، يفرهنگ علوم اقتصاد). 1383. (فرهنگ، منوچهر -1
3- Clark  
4- Desired Capital Stock  www.SID.ir
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 يه سـرما  ي متناسب در موجـود    ييرموجب تغ ي   درآمد مل  يا كل   ي در تقاضا  ييرهرگونه تغ 
  :يعنيخواهد شد، 

 )2     (                                                               tt kyK *  
 رفتـار   پـذيري   يح و توضـ   يـت  نداشـتن قابل   يل، به دل  گذاري  يه شتاب ساده سرما   يالگو

 ي آن الگـو يجـا   قرار گرفته و بهيل، مورد اصالح و تعد ي تجرب يها   در آزمون  گذار  يهسرما
 اصـل   يم تعمـ  ي بـرگن بـرا    يناز جملـه تـ    . ، مطرح شد  يگذار  يه سرما يرپذ  شتاب انعطاف 

  : مطرح كرديررا زيشتاب، الگو
)3                                              (                    q)Δ�xΔ�m�i(f  I=  

 يمـت  ق ييـرات ، تغ )m(، نـرخ سـود      )i( از نـرخ بهـره       ي تابع گذاري  يهسرماالگو   ايندر  
 شتاب  يدر الگو . است) Δ(q ي مصرف ي كاالها يد تول ييرات تغ و) xΔ (اي  يه سرما يكاالها

 ي موجود ين از فاصله ب   ي دوره فقط قسمت   يك بر خالف الگو شتاب ساده، در        يرپذ  انعطاف
 ي واقعـ  ي موجـود  يدن رسـ  ي برا ين، و بنابرا  شود  ي مطلوب پر م   ي و موجود  يه سرما يواقع

  :يعني، يم دارياز به چند دوره نيه مطلوب سرماي به موجوديهسرما

)4 (                  10)( 1
*

1   ttttt KKKKI 

  .شود ي كم ميه و مطلوب سرماي واقعي موجودين، فاصله بλ هر دوره به نسبت يط
  

  گذاري يه سرماينه بر مطالعات انجام شده در زميمرور -2-2-1

 ير ز  به موارد  توان  ي درحال توسعه م   ي مطالعات انجام شده در كشورها     ينتر  از جمله مهم  
  :اشاره كرد
انـد،     در حال توسعه انجـام داده      ي كشورها ي كه برا  يا  در مطالعه  2 و شاو  1ينونمك ك 

 يعنـي انـد،      پـول فـرض كـرده      ي واقع ي مثبت از موجود   ي را تابع  ي خصوص گذاري  يهسرما
 از  ي بـه منـابع مـال      يـابي   دسـت  يت محدود يلدل   كشورها به  ين در ا  گذاران  يه سرما كه  ينا

 بازار  يق از طر  ي به منابع مال   ي دسترس يت محدود يز بازار پول و ن    ييعطا ا يالت تسه يقطر
، گذاري  يه بازارها قبل از اقدام به سرما      گونه  ين گسترش محدود ا   يلدل  بهو   و سهام    يهسرما
  .دهند ي قرار ميابي انباشت شده مورد ارزي نقدي خود را نسبت به موجوديتوضع

                                                           
1- MC Kinon  
2- Shaw  www.SID.ir
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 در حال ي در كشورهاي خصوصگذاري يهسرما ي به بررس يا   در مطالعه  يالنوا و و  ينگر
 كــشور در حــال توســعه عوامــل مــؤثر بــر 23هــا بــا انتخــاب  آن. انــد توســعه پرداختــه

  :اند  نمودهگيري يجه نتير برآورد شده به صورت زي را در الگوي خصوصگذاري يهسرما
 با مانـده پـول      ي درحال توسعه رابطه مثبت    ي در كشورها  ي خصوص گذاري  يهسرما -1

 .  داشته استيداخل يقيحق

 . داشته استي خصوصگذاري يه سرانه رابطه مثبت با سرمايقي حقيدنرخ رشد تول -2

 . داشته استي خصوصگذاري يه رابطه معكوس با نرخ سرماينرخ تورم داخل -3

 .1 درآمد سرانه استيم، تابع مستقي خصوصگذاران يه سرماهاي يتفعال -4

 حمــايتي بــر ي نهادهــاييعطــا اعتبــارات اير تــأثي كــه بــه بررســيتــاكنون پژوهــش
ها مربوط به      پژوهش يشتر صورت نگرفته است و ب     يران بپردازد، در اقتصاد ا    گذاري  يهسرما
 از مـوارد اعتبـارات      ي بوده است كـه در برخـ       ي بخش خصوص  گذاري  يه تابع سرما  يبررس

 كه  ياز مطالعات . كار رفته است     در برآورد الگو به    يحي توض يرعنوان متغ    به يز ن يشبكه بانك 
  : اشاره كردير به مطالعات زتوان ي انجام شده است، ميران در اگذاري يه سرماينهدر زم

 بـر  ي مثبـت حجـم اعتبـارات بـانك    ي  بـه رابطـه  يران اقتصاد ا  ي كارشناس در مطالعه  
 برآورد شـده،    يدر الگو .  است يده رس 1338-1356 يها   سال در ي خصوص گذاري  يهسرما
 و  ي، حجـم اعتبـارات بـانك      ي دولتـ  گذاري  يه از سرما  ي تابع ي بخش خصوص  گذاري  يهسرما

 و  گـذاري   يه بـا عنـوان سـرما      يا   در مطالعـه   يكاله و نيز    2 دوره قبل است   يه سرما يرهذخ
 ي بـرا  ي بخـش خـصوص    گذاري  يه سرما ي را برا  يي الگو SURانتظارات با استفاده از روش      

 آن است كه   يانگر حاصل از برآورد الگو ب     يج كرده است كه نتا    ي طراح 1338-1375دوره  
 مـورد  ي  در دورهي بخش خصوص  گذاري  يه بر سرما  داري  ي معن ير تأث يحجم اعتبارات بانك  
 گـذاري   يه از سـرما   ي با عنوان برآورد   يا   در مطالعه  يعسلهمچنين  . 3مطالعه داشته است  

 گـذاري   يه سـرما  ي بـرا  يتمي لگـار  يي الگـو  1338-1371 يها   در سال  يران در ا  يخصوص
صـورت     بخش بـه   ين ا گذاري  يهرآورد نموده است كه در آن، سرما       ب يران ا يبخش خصوص 

 ينـه ، نـرخ هز   ي بخـش دولتـ    گـذاري   يه، سرما يه سرما يره، خالص ذخ  ي از درآمد مل   يتابع
 يجنتـا .  در نظـر گرفتـه شـده اسـت    ي به بخش خصوصياستقراض و حجم اعتبارات بانك  

                                                           
1- Green, J. and Villanueva, D.(1990). Private Investment in Developing Countries, IMF 
Working Paper.  
2- Khan,M,&C.Reinhart. (1990). Private Investment & Economic Growth in Developing 
Countries.   

 .66، 46، 12، شماره ي بازرگانيها مجله پژوهش.  و انتظاراتگذاري يهسرما). 1378. (يروزه، فيكاله -3
www.SID.ir
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 بـر   ي با وقفه زمان   يبانك اعتبارات   ي منف ير از تأث  ي مورد بحث حاك   يحاصل از برآورد الگو   
 .1 استي بخش خصوصگذاري يهسرما

ــهيطــالب ــوان تجزيا  در مطالع ــا عن ــه ب ــل و تحلي ــاي متغي ــي اســميره ــر ي واقع  ب
 بـا بـرآورد     1338-1371 يهـا    سـال  در يـران  در اقتصاد ا   ي بخش خصوص  گذاري  يهسرما
 ي مـال  يهـا   يـان  جر ير تـأث  ين بـ  ي قو يا  كه رابطه است   يافته دست   يجه نت ين، به ا  ييالگو

 بخـش   يـن  ا گـذاري   يه و سـرما   ي به بخش خـصوص    يي اعطا ي بانك يقي اعتبارات حق  يعني
 بـر   ي اعتبارات بـانك   ير باعنوان تاث  يا   در مطالعه  ي بانوس يشكشعالوه بر اين    . 2وجود دارد 

 ي صنعت و معدن و كشاورزيها  بر بخشيد، با تاكيراند در اقتصاد اي و تولگذاري يهسرما
 يهـا    سـال  در گـذاري   يه و سـرما   ي بـانك  يـستم  س يي اعطا يالت تسه يانبه رابطه مثبت م   

 ثابـت  يه سـرما يل تشكبار يك،  ي و ي برآورد ي است، كه در دو الگو     يده رس 1374-1353
 وابـسته،  يرهـاي  مذكور به عنوان متغ   يها   رشد ارزش افزوده بخش    يگربدون نفت، و بار د    

 ي ناخـالص داخلـ    يد در تول  يير، تغ ين، نرخ تورم و همچن    يي اعطا يالت در مانده تسه   ييرتغ
 مربـوط بـه دوره      ير ثابت ناخالص بدون نفت كه دو مورد اخ        يه سرما يلبدون نفت و تشك   

 در مطالعـه    يچراغـ  .3 مستقل در نظر گرفته شده است      يرهايقبل هستند، به عنوان متغ    
 ين قـوان  يفـيِ  تكل گذاري  يه سرما يها   در قالب تبصره   يي اعطا يالت اثر تسه  ي بررس هخود ب 

، با استفاده از    1359-1375ي  ها   سال در ي بخش خصوص  گذاري  يه برسرما يجه سنوات بود
 و برآورد الگو پرداخته اسـت كـه   ي، به طراح3SLS)  (يا روش حداقل مربعات سه مرحله

 در ي بخـش خـصوص  گـذاري  يه بـا سـرما  يالت تـسه ي اعطـا ين رابطه مثبـت بـ  يجهبه نت 
  .).4 استيده رسيبررسمورد  يها سال

 گـذاري  يههـا و سـرما    بانكيالت عنوان تسهبا پژوهشي در ي و قو فر  يميسلهمچنين  
 گـذاري   يه سرما 1338-1378 يها   سال ي با استفاده از اصل شتاب برا      يران در ا  يخصوص

                                                           
، مجله سـازمان برنامـه و بودجـه، شـماره     يران در اي خصوصگذاري يه از سرما يبرآورد. ي، مهد يعسل -1

10. 

، ي خـصوص يگـذار  هي بر سـرما ي و واقع ي اسم يرهاي متغ لي و تحل  هيتجز). 1378. ( رضا دي، حم يبطال -2
 . مدرس، تهرانتي ارشد، دانشگاه تربي نامه كارشناسانيپا

 بـا   يـران  در اقتصاد ا   يد و تول  گذاري  يه اعتبارات بر سرما   ير تأث يبررس). 1378. (ينا، روب ي بانوس يشكش -3
 ي، بانـك مركـز  ي و اداري اقتـصاد يها ، مجموعه پژوهشيدن و كشاورز  صنعت و مع   يها   بر بخش  يدتأك

 .، تهراني اسالميجمهور

 يفـي  تكل گـذاري   يه سـرما  يهـا    در قالـب تبـصره     يي اعطا يالت اثر تسه  يبررس). 1378. (، داود يچراغ -4
 .يي، دانشگاه عالمه طباطباي و رشد اقتصادگذاري يه بر سرماي بودجه سنواتينقوان
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، نرخ تورم،   ي ناخالص داخل  يد، تول ي بخش دولت  گذاري  يه از سرما  ي را تابع  يبخش خصوص 
 ين حاصل از تخمـ    يجنتا. دانند  ي م يص به بخش خصو   ي شبكه بانك  ييوام و اعتبارات اعطا   

 گـذاري   يه بر سـرما   داري  ي معن ير تأث ي آن است كه اعتبارات بانك     يانگر مورد بحث ب   يالگو
هـا     بانـك  يئي اعطا يالت تسه ير تاث يبررسي به   احمد عالوه بر اين     .1 دارد يبخش خصوص 
ت و  صـنع  يهـا    در بخـش   گذاري  يه بر رشد سرما   يرتكليفي و غ  يفي تكل يالتدر قالب تسه  

 مثبـت حجـم كـل       يرتـاث نتـايج حاصـل از تحقيـق،        . پرداختـه اسـت    يمعدن و كشاورز  
ــسه ــرمايالتت ــذاري يه برس ــشاورز گ ــش ك ــدن ر ي دربخ ــنعت و مع ــشان داده  ا و ص ن
 از الگوهـا نـوع اصـل شـتاب          يمـذكور، گروهـ     ذكر است كـه در مطالعـات       يانشا.2است

 يت گوناگون موفق  يها  ا با درجه   الگوه ين و انواع مختلف ا    دهد  ي را به دست م    يرپذ  انعطاف
  .كار رفته است  در حال توسعه بهي كشورهايبرا

  

  :انتخاب الگو -3

و ) 1981 (3 و ونگ  ي، برگرفته از الگو وا    شود  ي از آن استفاده م    يق تحق ين كه در ا   ييالگو
  بـوده و    سـطح كـالن     الگـو، در   يـن  ا يريكارگ  به. يراستپذ   شتاب انعطاف  يبر اساس الگو  

 است و كشور ايران محور كار       يصورت كالن كشور     موجود درالگو، به   يرهايتبع آن متغ    به
 :گردد ي ميهارازير  الگو به صورت ينبنابرا. باشد يم

 )5 (tttttttt URKELIGIPGDPGDPIP   65423221  

  : و وابسته الگو عبارتند ازيحي توضيرهايكه متغ

tIP:در سال ي بخش خصوصگذاري يه سرما t،  

tGDP:بازار در سال يمت به قي ناخالص داخليد تول t،  

1tGDP:در سال ي وقفه زمانيك بازار با يمت به قي ناخالص داخليد تول t،  

1tIP:در سال ي وقفه زمانيك با ي بخش خصوصگذاري يه سرما t ،  

tIG:در سال ي بخش دولتگذاري يه سرما t،  

                                                           
، يران در اي خصوصگذاري يهها و سرما  بانكيالتتسه). 1381. (، مسعودي و قويمصطف، فر يميسل -1

 .135- 170، 13، شماره يران اي اقتصاديها نامه پژوهش فصل

 و يفي تكليالتها در قالب تسه  بانكيي اعطايالت تسهير تاثيبررس). 1385. (، نعمتياحمد -2
 .يي، دانشگاه عالمه طباطبايو معدن و كشاورز  صنعتيها  بخشگذاري يه بر رشد سرمايرتكليفيغ

3- Wai and Wong  www.SID.ir
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tKEL:در سال امداد يته كميي خودكفايي اعطايالت تسه t ،  

tR :      نرخ تورم در سال t  يف مصرف كننده تعر   يمت در شاخص ق   ييرصورت تغ   ، كه به 
  .شود يم

 يرهـاي  متغ ير جداگانه از تـاث    يريتفستوان    يم 2  تا 1 يب ضرا ين با تخم  ينبنابرا
 مورد نظر، اعتبارات ير كه متغيطور  داد، بهيه اراي بخش خصوصگذاري يهموجود بر سرما
  . كميته امداد استييخودكفايي اعطا

  

   مورد استفادهياه داده -3-1

، ي بخش خـصوص گذاري يه، سرماي ناخالص داخل  يد مربوط به تول   يها   مطالعه داده  يندر ا 
 مربـوط بـه   يهـا   و نـرخ تـورم از آمـار بانـك مركـزي و داده     ي بخش دولتگذاري  يهسرما

 يـل صـورت فا    نامـه آمـاري آن نهـاد بـه           كميته امداد از سال    يياعتبارات خودكفايي اعطا  
.  منتقـل شـده اسـت      2)5( انجام محاسبات به نـرم افـزار ايويـوز           ي برا  استخراج و  1اكسل

 مـورد   يتمصورت لگـار    ها به   ، داده ي از مشكالت آمار   يري بهتر و جلوگ   ي منظور استفاده   به
صـورت     مورد استفاده در الگـو، بـه       يرهاي مربوط به متغ   يها  اند و داده    استفاده قرار گرفته  

، )1( مطـابق جـدول   يجامعـه آمـار  . هـستند  1387 تـا  1368 يها  سالدرسري زماني   
  . الگو استيرهاي كالن مربوط به متغيشامل آمارها

  ها  آنيف و تعريرهامتغ): 1(جدول 
  منبع  ير متغيفتعر  يرمتغ

LGDP ــر   ي ناخالص داخليد توليعيِ طبيتملگار ــار س ــاي يآم ــزي  ه ــك مرك ــاني، بان  زم
  ي اسالمي ايرانرجمهو

LIP  بخــش اريگــذ يه ســرمايعــيِ طبيتملگــار 
  يخصوص

ــر  ــار س ــاي يآم ــزي  ه ــك مرك ــاني، بان  زم
 ي اسالمي ايرانرجمهو

LIG  بخــش گــذاري يه ســرمايعــيِ طبيتملگــار 
   يدولت

ــر  ــار س ــاي يآم ــزي  ه ــك مرك ــاني، بان  زم
 ي اسالمي ايرانرجمهو

LKEL ــار ــيِ طبيتملگ ــايي  يع ــارات خودكف  اعتب
   كميته امداديياعطا

 ينامه آماري كميته امـداد امـام خمينـ          سال
  ).1368-1387) (ره(

LR  ــر    نرخ تورميعيِ طبيتملگار ــار س ــاي يآم ــزي  ه ــك مرك ــاني، بان  زم
  ي اسالمي ايرانرجمهو

  يق تحقهاي يافته: منبع

                                                           
1- Excel  
2- Eevews5  www.SID.ir
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  برآورد الگو -4

 1يي مانـا  يل دل ينهم  به. ها صورت گرفته است      داده يل، تحل يب از برآورد نمودن ضرا    يشپ
 مـورد   يرهـاي  كه در صورت نامانـا بـودن متغ        يراز.  قرار گرفته است   ي مورد بررس  يرهاغمت

 ين بـ  ي رابطـه بـا مفهـوم      يچ كـه هـ    ي حـال  يناستفاده در برآورد الگو، ممكن است در عـ        
 باال باشد و موجـب  ياردست آمده بس     به يين تع يب الگو وجود نداشته باشد، ضر     يرهايمتغ

. 2 كشانده شـود   يرها متغ ين ارتباط ب  يزان در مورد م   ي غلط يها  شود تا محقق به استنباط    
 همواره مصداق   4ي جعل يونله رگرس ا، مس 3 زماني هاي  ي سر يها   در داده  كه  ينبا توجه به ا   

 صـحت و    ين تضم ي زماني برا  هاي  ي در سر  5 واحد يشه آزمون ر  ي كاربردها ينبنابرا. دارد
 ي آمـار  يهـا    كه آزمـون   رددگ  ي موجب م  يرهانامانا بودن متغ  . 6 است ي ضرور يجاعتبار نتا 

 كاذب يونرگرس  به نام  ي ممكن است مشكل   ي از طرف  يز واقع شده و ن    يدمتعارف مورد ترد  
 

  . واحد استفاده شده استيشه از آزمون ريي مانايين تعي منظور براينا به. يدبروز نما

 يشه بر وجود ري، مبن(H0)  صفريه، فرض شود  يمشاهده م ) 2(طور كه در جدول       همان
 پنج درصـد    داري  ي در سطح معن   8 پرون -، و فيليپس  7 فولر - ديكي يها  د توسط روش  واح

 ي يجـه نت.  مانا هـستند يرها متغي مختلف تماميها  با توجه به آزمون  ينبنابرا. اند  رد شده 
گونـه كـه نـشان داده         همـان . قابل مشاهده است  ) 3(در جدول شماره    ) 5 (يبرآورد الگو 

 وجـود   كـه   يـن با توجه به ا   .  است ي بخش خصوص  گذاري يه وابسته سرما  يرشده است، متغ  
 9يـا  پو ي الگوهـا  ين تخمـ  ي، مشكل اساس  يحي توض يرهاي با وقفه در متغ    ي  وابسته يرمتغ

GMM(10(كار رفته، روش گشتاورهاي تعميم يافته         روش به . است
 ين تخمـ  يبـرا . اسـت  

 در الگو مشخص    كارگرفته   به ي ابزار يرهاي روش، الزم است ابتدا متغ     ين ا ي  يلهالگو به وس  
.  اسـت  ي وقفه زمان  يك الگو با    يحي توض يرهاي انتخاب شده، متغ   ي ابزار يرهايمتغ. شوند

                                                           
1- Stationarity  

 رسا، ي، مؤسسه خدمات فرهنگي در اقتصاد سنجيجمع  واحد و هميشهر). 1378. (، محمدينوفرست -2
  .1صفحه 

3- Time series  
4-Spurious regression  
5- Unit root test  

 يقي تلفيها  در حال توسعه؛ كاربرد الگو جاذبه با دادهي كشورهايكپارچگي). 1384. (، كاظمريياو -6
  .36، شماره ي، فصل نامه پژوهشنامه بازرگانيي و همگراGMMبه روش 

7- DF: Dickey-Fuller  
8- PP: Phillips - Perron  
9- Dynamic Panel Data Models  
10- Generalized Methods of Moments   www.SID.ir
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 يـد  باشـند، با   تـر   ينـان  قابل اطم  يداري از نقطه نظر پا    يا پو ي در الگوها  يج كه نتا  ين ا يبرا
 در روش گشتاورهاي تعميم يافته ممكن يراز.  بزرگ باشديتعداد مشاهدات به اندازه كاف

 بـا   يج نتـا  ير، تفـس  يـاد  تـورش ز   يـل دل   كه تعداد مشاهدات كوچك است، به      يمواقعاست  
 سـال اسـت     20 به مدت    1368-1387ها، از سال       داده ي زمان يسر. 1مشكل مواجه شود  

 به صورت يزتعداد كل مشاهدات ن.  تعداد مشاهدات وجود دارديت كفاياديكه تا حدود ز
 الگـو   ين تخمـ  ي بـرا  GMM زن  ين تخمـ  ، از )3(در جـدول     . مشاهده اسـت   178نامتوازن  

 را  ين تخمـ  يـداري  كـاهش تـورش نمونـه، پا       يق از طر  زن  ين تخم ينا .استفاده شده است  
 نام بـرده شـده      يحي توض يرهاي متغ يبِ ضرا داري  ي سطح معن  يدر بررس . دهد  ي م يشافزا

 شـود  يمالحظه مـ .  جدول صورت گرفته است   tمحاسبه شده با     t يها   آماره يسهكه با مقا  
 ي در بررسـ   ينهمچنـ .  رد شـده اسـت     يب بـودن ضـرا    معنـي   ي بر ب  ي، مبن (H0) ي  هيفرض

، از پـنج  (H0) ي يه مقدار احتمال رد فرضـ كه ين، با توجه به ا(H0) ي يه فرض ييداحتمال تا 
.  صـفر اسـت    يب ضرا ي، برا (H0) ي  يه فرض ييد حداقل تا  يتر است، و از طرف      درصد كوچك 

 رد  يحي توضـ  يرهاي متغ ي تمام ي برا يببودن ضرا  بر صفر    ي، مبن (H0) ي  يه فرض ينبنابرا
 .شده است

  يرها متغي واحد رويشه آزمون ريجنتا): 2(جدول 

 مقدار احتمال آماره آزمون نوع آزمون ريمتغ

DF 4,966786-  0,0022 

LIP 
PP 7,213815-  0,0000 

DF 6,947521-  0,0001 

LIG 
PP 14,42683-  0,0000 

DF 3,892873-  0,0113 

LR 
PP 6,019488-  0,0000 

DF 5,819775-  0,0002 

LKEL 
PP 10,07631-  0,0000 

DF 3,528314-  0,0212 
LGDP 

PP 3,528314-  0,0223 

  يق تحقهاي يافته: منبع   

                                                           
1- Bond, S.R. Hoeffler, A. & Temple, j. (2001). GMM Estimation of Empirical Growth Model. 
Working Paper no. 2001-w21.University of Oxford. 
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 يـر  متغ ييـرات  درصـد تغ   R2  ،75 يين تع يب ضر يبا توجه به مقدار به دست آمده برا       
 يجعـالوه نتـا     به.  داده شده است   يح توض يون، توسط رگرس  ي بخش خصوص  گذاري  يهسرما

 درصـد،  05/0 در سطح J ي آمارهيدست آمده برا    كه با توجه به مقدار به      دهند  ينشان م 
 اخـالل رد     و  و جـز   ي ابزار يرهاي متغ يان م ي بر عدم همبستگ   يمبن،  (H0)  صفر ي  يهفرض

  :يراز. شود ينم

J =178 *(0,031083) = 5,532774 < )5(2
05.0  11,0705=      )6(  

  . انتخاب شده استي به درستي ابزاريرهاي متغينبنابرا

 آزمون والد كـه از      يجبر اساس نتا  . ، آورده شده است   )4( در جدول    1 آزمون والد  يجنتا

  جزي منهايحي توضيرهاي معادلِ تعداد متغيبا درجات آزاد 2يع توزيز و نيشرآماره ف
 داري  ي در سطح معن   يب بر صفر بودن تمام ضرا     ي صفر مبن  يهابت برخوردار است، فرض    ث و
 . استييد مورد تأي برآورديب اعتبار ضرايجه درصد رد شده است، و در نت5

 
   برآورد شدهيي نهايالگو): 3(جدول 

 يرمتغ يبضر  يارانحراف مع tآماره   مقدار احتمال

0,0000  44,58805  0,005924 0,264159  LGDP  

0,0000  28,94582  0,028408  0,822293  LIP(-1)  

0,0002  5,904623-  0,016481  0,097316-  LGDP(-1)  

0,0000  23,26620-  0,000387  0,008997-  LIG  

0,0009  4,829416 0,001170  0,005653  LKEL 

0,0001  6,929242-  0,006258  0,043362- LR(-1)  

R-squared    0,753165                                  J-statistic       0,031083 

  يق تحقهاي يافته: منبع  

   برآورد شدهيب ضرايآزمون والد بر رو): 4(جدول 

Probability  Df Value Test statistic  

0,0000  )9،6(  5179199 F-Statistic  

0,0000  6  31075194  Chi –Square  

  يق تحقهاي يافته: منبع

                                                           
1- Wald test  www.SID.ir
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 درصـد   يك يازا   كه به  شود  ي، مالحظه م  )3( گزارش شده در جدول      يجبا توجه به نتا   
 0,005معـادل    ي بخش خـصوص   گذاري  يه خودكفايي، سرما  يي اعطا يالت در تسه  يشافزا

 گـذاري   يه خودكفايي بر سـرما    يي اعطا يالت تسه يردر واقع تاث  .  است يافتهدرصد افزايش   
ــورد بررســي  در دورهيبخــش خــصوص ــوده اســت و موجــب  ي م ــزايش در  مثبــت ب اف

 ي كـه بـر اسـاس الگـو        ييبا توجه به برآوردها    . شده است  ي بخش خصوص  گذاري  يهسرما
 بخـش   گـذاري   يه در سـرما   يش درصـد افـزا    يـك  يازا  مورد استفاده انجام گرفته است، به     

  .يم شاهد هستي بخش خصوصگذاري يه درصد كاهش را در سرما0,009 ،يدولت

 ييـرات  نرخ تورم بر تغ    يير تغ يرد كه تأث  نشان دادن   گزارش شده مذكور   يجهمچنين نتا 
 كـه   ي اسـت، بـه طـور      ي عالمت مورد انتظـار منفـ      ي دارا ي بخش خصوص  گذاري  يهسرما

 0,043 يـزان  به م  ي بخش خصوص  گذاري  يه در نرخ تورم، سرما    يش درصد افزا  يك يازا  به
 .يابد يدرصد كاهش م

  

  گيري يجهنت -5

به طور  .  كرد ي بررس يب ضرا ينها و تخم    ه داد يل با توجه به تحل    توان  ي پژوهش را م   يجنتا
اند كه اثر برنامه توانمندسازي مددجويان كميته امـداد در             نشان داده  ي برآورد يج نتا يكل

 در كشور ايران مثبت ي بخش خصوصگذاري يه بر سرما يي خودكفا يالتقالب اعطاي تسه  
  . شده استي بخش خصوصگذاري يهو موجب افزايش در سرمااست 

  مورد استفاده انجام گرفته است،     ي كه بر اساس الگو    ييوجه به برآوردها   با ت  ينهمچن
 در اقتـصاد ايـران      ي بخـش خـصوص    گـذاري   يه بر سـرما   ي بخش دولت  گذاري  يه سرما يرتاث

ـ          ي عـوارض جـانب    رسـد   يبـه نظـر مـ     .  شـده اسـت    يموجب به وجود آمدن اثر بـرون ران
ه است، كـه باعـث كـاهش بهـر     انجام نشده  يربنايي در امور ز   يشتر ب ي دولت گذاري  يهسرما

و   اسـت  يـده  گرد يو عدم سودآور  )  مبادله هاي  ينه و هز  يد تول هاي  ينه افزايش هز  يا(ي  ور
ــدر نت ــرمايج ــذاري يهه س ــصوصگ ــش خ ــتي بخ ــاهش داده اس ــ.  را ك ــر دياز طرف  يگ
 شده اسـت كـه      ي بخش خصوص  يدات تول ي موجب كاهش تقاضا برا    ي دولت گذاريِ  يهسرما

  . استيده گردي بخش خصوصگذاري يه امر موجب كاهش سرماينا
 ي دارا ي بخـش خـصوص    گـذاري   يه سـرما  ييـرات  نرخ تورم بر تغ    ير متغ ير تاث ينهمچن

 هـاي  ينـه  هزيش متأثر از افـزا ها يمت قي سطح عموم يشدر واقع افزا  .  است يعالمت منف 
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 رود  ي در حال توسعه از جمله ايران همواره انتظـار مـ           ي در كشورها  يراز.  بوده است  يدتول
  . داشته باشدگذاري يه بر سرماي منفير اقتصاد، تاثثباتي يخ تورم به عنوان عامل بنر

 ي خاصـ  يـت  اهم ي دارا يـد  تول يهـا    از نهاده  يكي به عنوان    يه سرما هن ك يبا توجه به ا   
 ي، خود از انباشت قبلـ     يد تول يند بكارگرفته شده در فرآ    يه است كه سرما   يهي، بد باشد  يم

، يه انباشت سـرما   ين تأم يها   راه ينتر   از عمده  يكي كه   يوربه ط .  شده است  يجاد ا يهسرما
اعتبـارات خودكفـايي    بهمانندتسهيالتي  يص تخصيب ترتينبه ا.  است يالت تسه يافتدر

 )يهسـرما (د يـ  توليها  از نهادهيكي وارد شده، و    يد تول يند در فرآ  گذاري  يهبه صورت سرما  
 و اعتبارات خودكفايي    يالتت تسه  تحقيق، پرداخ  هاي  يافته كه بر طبق     كند  ي م يترا تقو 

.  در ايران است   ي بخش خصوص  ي گذار يه اثرات مثبت بر سرما    يتوسط كميته امداد؛ دارا   
 خودكفـايي پرداختـي از طـرف آن نهـاد جهـت تحقـق               يالت تـسه  يـزان  م يـد  با ينبنابرا

  .يابد توانمندسازي مددجويان افزايش يها برنامه
وسط نهادهاي حمايتي به مانند كميتـه        از تسهيالت ت   يهمواره پرداخت سطح معقول   

 از  ي برخـ  ي  يـده به عق . گردد  يامداد به اقشار محروم جامعه، موجب توانمندسازي آنان م        
 يـق  انـدك خـود از طر      يانـدازها    پـس  يـل  بـا تكم   توانند  ياقتصاددانان، طبقات محروم م   

 ي و رشد و توسعه اقتـصاد      گذاري  يهاستقراض از نهادهاي حمايتي موجب گسترش سرما      
 تواند  ي جامعه م  پذير  يب توسط اقشار آس   يافتيبنابراين تسهيالت در  . در سطح كالن شوند   

 يجـه  نت يـن ا. داشته باشد كشور   ي اقتصاد ي  و توسعه  گذاري  يهاثراتي مثبت در رشد سرما    
 . شده استييد در ديگر كشورهاي در حال توسعه تايز نيتوسط مطالعات تجرب
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