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،  نقش ياقتصاد يها هياست. نظر يراقتصاديو غ يدر هر منطقه تابع عوامل اقتصاد يگذار هيرماس
تواند تابع  يم يگذار هيکه سرما ياند در حال ان نمودهيرا ب يگذار هيبر سرما يعوامل اقتصاد

ن يو ... باشد. ا ي، قانونيهنگ، فريتي، امنياسيمانند عوامل س يراقتصادياز عوامل غ يا مجموعه
ق يک کشور باشد. در تحقيدر داخل  يگر حتيتواند متفاوت از مناطق د يعوامل در هر منطقه م

ق به ين تحقيشده است. ا يدر استان لرستان  بررس يگذار هيجذب سرما يراقتصاديحاضر،  موانع غ
افزار  با نرم يمعادالت ساختار يابي مه و به کمک روش مدل+با استفاده از ابزار پرسشنا يدانيروش م

 تأثيرن يشتريب 33/6 تأثيرب يبا ضر يتيامن ياسيج نشان داد که موانع سيل شده است. نتايزرل تحليل
ن خصوص يدارد. در ا يدر استان لرستان داشته و در رتبه اول جا يگذار هيرا در عدم جذب سرما

دوم و  يهادر رتبه 22/6و  16/6ب يبا ضرا بيک به ترتيو موانع بروکرات ياجتماع يموانع فرهنگ
 93/6ب يبا ضر ييو قضا يو موانع قانون 29/6ب يبا ضر يرساختين موانع زيسوم قرار دارند. همچن

 يهادر رتبه يگذارتأثيربوده و از لحاظ  مؤثردر استان لرستان  يگذار هيز در عدم جذب سرماين
 دارند يچهارم و پنجم جا

 .، لرستانيتي، موانع امني، موانع اجتماعيگذار هي، سرمايراقتصاديغ موانع
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 ياديکند. مطالعات ز يفا ميا يدر رشد و توسعه اقتصاد يدينقش مهم و کل يگذار هيسرما
 ياند. تجربه کشورها را اثبات نموده يگذار هيو سرما يارتباط رشد و توسعه اقتصاد

بوده  يگذار هيآنها سرما يرشد و توسعه اقتصاد يعامل اصلهد که  يافته نشان مي توسعه
 يگذار هينسبت به سرما يخصوص يگذار هياند که سرما از مطالعات نشان داده ياست. بعض

عامل  يگذار هين جذب سرمايبنابرا .دارد يبر رشد اقتصاد يتر تر و مناسب يقو تأثير يدولت
باشد. اگر در هر  يا منطقه ميشتغال در هر کشور جاد ايو ا يگذار بر رونق اقتصاد تأثيرمهم و 

ا متوقف يکند  يرد رشد اقتصاديدر حد و اندازه الزم صورت نگ يگذار هيمنطقه سرما
دهه  يدر جهان ط يخارج يگذارهيزان سرماي( م2682شود. بر اساس گزارش آنکتاد ) يم

شتر يبه مراتب ب يزه زماندر با يگذارهيداشته و نرخ رشد سرما يشيافزا يبه بعد روند 8336
د.  يبه اوج خود رس 2682به   يمنته ين روند در سالهايقبل بوده است. ا يهااز دهه

افته ي توسعه يشتر در کشورهايب يگذارهيدهد که جذب سرمايشتر نشان ميب يهايبررس
ون ثبات، يمد يگذارهيافته در جذب سرماي توسعه يت کشورهاياتفاق افتاده است. موفق

 يکشورها يو برخ ييقايآفر يت کشورهاياست. عدم موفق يو رشد اقتصاد ياسيت سيمنا
آنها بوده  يو افول رشد اقتصاد ياسيت سيل ضعف امنيبه دل يگذارهيدر جذب سرما ييايآس

ار ين کشورها است بسيز جزء ايران نيکه ا 8عضو منا يت کشورهاين، موفقين بياست. در ا
ون از يليهزار م 06ن کشورها تنها يا يبرا يخارج يگذارهيف بوده است. حجم سرمايضع

 يکشورها يت نسبيل عدم موفقيبوده است. دال 2686ون دالر در سال يليهزار م 82666
د در ساختار يبا وجود منابع سرشار نفت و گاز را با يه گذاريران در جذب سرمايگروه منا و ا

(. 03: 8930و همکاران،  يرد )خطابن کشورها جستجو کيا يو اقتصاد ي، اجتماعياسيس
کسب ننموده است. بر اساس گزارش  يت چندانيموفق يگذار هيران در خصوص جذب سرمايا

بوده که  2682ران در سال يدر ا يم خارجيمستق يگذار هيزان سرماي(، حداکثر م2682آنکتاد )
 يخارج يگذار هيسرما 2682ش و پس از يپ يها ارد دالر است. در همه ساليليم 0/6حدود 

کشور  يد ناخالص داخليک درصد توليزان کمتر از ين ميزان کمتر بوده است. اين مياز ا
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ز در بخش نفت و گاز ين يخارج يگذار هين مقدار سرمايدرصد از هم 22ن که ياست، ضمن ا
 يجاد ارزش افزوده قابل قبول شده است )علويد و صادرات نفت خام و نه ايبوده و صرف تول

 02ران در رتبه يتوسط آنکتاد، ا يکشور مورد بررس 269ن ي(. در ب82: 8932، يو هاشم
 86ن ين در بيو همچن 2682در سال  يم خارجيمستق يگذار هيجهان از نظر جذب سرما

  (.86: 8932، يو هاشم يرا به خود اختصاص داده است )علو 0ا رتبه يکشور غرب آس

انجام شده  يگذار هيبر سرما ياقتصاد ريز در خصوص نقش عوامل غين ياديقات زيتحق
ر يکرد نقش عوامل غيبا رو يگذار هيبر جذب سرما مؤثرق حاضر، عوامل ياست. در تحق

 يکيرد. استان لرستان يگ يق در استان لرستان صورت مين تحقيشود. ا يم يبررس ياقتصاد
د از يت و توليعافته در کشور است. بر اساس آمار مربوط به جمي کمتر توسعه يها از استان

باشد  يت کل کشور در استان لرستان ميدرصد از جمع 99/2ن که يبا ا 8932تا  8936سال 
د شده است )سالنامه ين استان توليکشور در ا يد ناخالص داخليدرصد از تول 29/8اما تنها 

از  تر نييار پايبس يد مليگر، سهم استان لرستان از تولي(. به عبارت د8936-2کشور،   يآمار
ن يدر ا يگذار هياز کمبود سرما يتواند ناش يد کم، مين توليد باشد. اياست که با يمقدار

 3/86برابر  8936به سال  يساله منته 2در استان در  يکارياستان باشد. متوسط نرخ ب
است  21/88 ين بازه زمانيکل کشور در ا يکارين نرخ بيانگيکه م يدرصد است در حال

ن يانگيدر استان لرستان باالتر از م يکارين که نرخ بيجه اي(. نت8936ر، کشو ي)سالنامه آمار
سه با کل يدر استان لرستان در مقا يت اقتصادين اوصاف وضعيبوده است. با ا يکشور

ن يه در ايت کمبود سرماين وضعيا يل مهم برايک دليست که ين يت قابل قبوليکشور وضع
دولت و با توجه به  يمحدود بودن منابع مالگر،  با توجه به ياستان است. از طرف د

 يخصوص يگذار  هيها به سرما در دو دهه گذشته، همه نگاه يساز يخصوص يها استيس
 يها تيرغم داشتن مز يوجود، استان لرستان عل نيمعطوف شده است. با ا يو خارج يداخل

کسب ننموده  يتيز چندان موفقين يگذار هيدر خصوص جذب سرما يو انسان يعيگوناگون طب
از مجموع  36وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال  ياست. بر اساس گزارش اتاق بازرگان

ن يزبان باالتريطرح م 23با  ي، استان خراسان رضويخارج يگذار هيطرح جذب سرما 862
گاه دوم قرار دارد. يطرح در جا 88بوده است. پس از آن استان تهران با  يگذار خارج هيسرما



 
 
 
 

 

قرار دارند.  يبعد يها گاهيب در جاي، البرز و فارس به ترتي، شرقيجان غربيآذربائ ياه استان
ستم مربوط به استان يگاه بياستان کشور نشان داده شده است که جا 26ن گزارش يدر ا

ن گزارش استان يباشد. در ا يم يخارج يگذار هيک طرح سرمايستان بلوچستان با يس
 يگذارهيچ طرح سرمايگر هيقرار نگرفته است به عبارت داستان  26ن يلرستان در زمره ا

ن که چرا ي(. ا8932، يدر استان لرستان انجام نشده است )وزارت صمت، اتاق بازرگان يخارج
ا موانع جذب يشود؟  ين استان ميها وارد ا هيگوناگون، کمتر سرما يها تيبا وجود مز

ق حاضر جهت پاسخ ياست که تحق يورمح يدر استان لرستان کدامند؟ سئوال يگذار هيسرما
 يراقتصاديا غي يتوانند اقتصاد يم يگذار هيبه آن صورت گرفته است. موانع جذب سرما

ن موانع يتمرکز دارد. ا يگذار هيجذب سرما ير اقتصاديبر موانع غ ق، صرفاًين تحقيباشند. ا
و  ي، قانونيادار، ي، ساختاريرساختي، زي، اجتماعياسي، سيتوانند فرهنگ يم يراقتصاديغ

نسبت به  يت منفيتوان به وجود ذهنيم يو... باشند. در خصوص موانع فرهنگ ييقضا
و  يو فرهنگ کار دولت يف ساکنان استان با اتباع خارجي، ارتباط ضعيخارج يه گذاريسرما
ت ي، عدم امنيالهيو قب يقوم يهانزاع ييگرافهـين دست اشاره نمود. طاياز ا يموارد
ن استان باشند. يدر ا يتواند از جمله موانع اجتماع يم ياسيو س يو روابط حزب يگذارهيسرما

استان مانند جاده، هتل، راه آهن  يرساخت هايتوان به کمبود زيم يدر مورد موانع سارختار
اشاره نمود.  يو خارج يه گذاران داخليبه سرما ين عدم شبکه اطالع رسانيو فرودگاه همچن

، عدم يو ادار يند صدور مجوز ، فساد ماليبودن فرآ يده، طوالنيچيپ يادار يبروکراس
ناکارآمد،  يامهيده، نظام بيچين و مقررات پي، قوانيدولت يهان نهادها و سازمانيب يهماهنگ

را  يگذارهيک سرمايتواند موانع بروکراتيز مين يافت اعتبار از نظام بانکيند دريفرآ يدگيچيپ
در استان لرستان و  يگذار هيمانع جذب سرما يراقتصاديوامل غل دهد. شناخت عيتشک

ن يق حاضر در ايبرخوردار بوده  و تحق ييت باالين عوامل از اهميبرآورد سهم هر کدام از ا
 راستا انجام شده است.

بازدارنده آن  يرهايو متغ يک عوامل توسعه اقتصاديرابرت مالتوس اقتصاددان مکتب کالس
، وجود ييت مال و دارايامن يکند. از نظر ويم ميتقس يراقتصاديو غ يدو دسته اقتصادرا به 



 
 
 

  

 

  

در توسعه  يو رفتار مناسب مردم نقش مهم ي، رواج درستکارين و اصول اخالقيقوان
 8396تر در دهه يشومپ ي(. در چارچوب تئور22: 8939، يجهرم ي)موسو دارند ياقتصاد
ار يو بس يدياقتصاد را بر عهده دارند نقش کل يو رهبر تيخالق و مبتکر که هدا يانسانها

، معتقد ييکايتمن روستو اقتصاددان مشهور آمريکنند. ويفا ميا يرا در توسعه اقتصاد يمهم
ست بلکه حاصل تحوالت ين يجنبه اقتصاد يصرفاً دارا ياست که رشد و توسعه اقتصاد

ن اعتقاد يبر ا يو فن يفرهنگ يه هانيدر زم ييد خاص بر نوگراياست. او ضمن تاک ياجتماع
 يدارد)موسو ياجتماع يش هايشه در گرايک جامعه ري ياست که تحوالت اقتصاد

مناسب  يفرهنگ يرا باورها ي( الزمه توسعه اقتصاد8911) يمي(.عظ869: 8939، يجهرم
 يريپذگران، نظميبر فرهنگ جامعه، احترام به حقوق د يت نگرش علميدانسته است. حاکم

 يتوسعه اقتصاد يالزم برا يفرهنگ ين باورهايتراز جمله مهم ياسيس يو آزاد يعجم
 متغيرهاي اقتصادي، متغيرهاي بر ن، عالوهي(. بنابرا819: 8911، يمي)عظ هستند

 ساختار سياسي، دارند. زيادي تأثير يسرمايه و توسعه اقتصاد تشکيل بر نيز غيراقتصادي
 تعيين توانند نقش مي  که هستند عوامل جمله از جامعه، بر حاکم فرهنگي و اجتماعي

ن، ين بيداشته باشند. در ا يگذار سرمايه امر در ها گروه و اشخاص گيري تصميم در اي کننده
 تواند سرچشمهياست که م يه اجتماعي، سرمايگذارهيگذار بر سرماتأثير يهااز مولفه يکي

باشد. سابقه سرمايه اجتماعي  ينظميو ب يمنگر مانند ناايبازدارنده د يهاتياز فعال ياريبس
ه يرا سرما يه اجتماعيگردد. او سرمايليدا جي هانيفان برم يهادر نوشته 8388به سال 
 از جامعه يگروه يت دارد. بعد از ويروزمره افراد اهم يدانست که در زندگيم ينامحسوس

ن يا 26و  06 يهادر دهه يلورمانند  يکوبز  و اقتصاددانانين جيشناسان مانند هومانس و ج
، يه اجتماعي(. به نظر پاتنام سرما296: 8916ان، يده را گسترش دادند )ولکاک و نارايا
و اعتماد است که  ياجتماع يهمچون هنجارها، شبکه ها يسازمان اجتماع يهايژگيو

: 8332سازد)پاتنام، يدن به سود متقابل و مشترک را آسان ميرس يبرا يو همکار يهماهنگ
وجه  يداند که دارايم ييهاياز هست يرا مجموعه گوناگون يه اجتماعي(. کلمن، سرما802

کننده اعمال عيرا دارا بوده و تسر ياز ساختار اجتماع يمشترک هستند و همه آنها وجه
ه يو، سرماي(. به نظر بورد92: 8336)کلمن،  ن ساختار هستنديخاص اشخاص در داخل ا

بادوام از روابط کم و  ياست که حاصل شبکه ها ياو بالقوه يابع واقعمجموع من ياجتماع



 
 
 
 

 

 يه اجتماعي، سرما8اماي(. از نظر فوکو862: 8916و، ي)بورد باشدينه شده ميش نهاديب
است که موجب ارتقاء سطح  ياجتماع يهاستميموجود در س ياز هنجارها يامجموعه

. گردديتبادالت و ارتباطات م يهانهين هزن آمديياعضاء آن جامعه شده و موجب پا يهمکار
ها است نه افراد، متعلق به گروه يه انسانيبرخالف سرما يه اجتماعياو معتقد است که سرما

دارند که  يمعن يدهند در صورتيل ميرا تشک يه اجتماعيکه شالوده سرما ييلذا هنجارها
با شعاع اعتماد ارتباط  يه اجتماعياما، سرمايم باشند. از نظر فوکويک فرد در آن سهيش از يب

ه يتر باشد سرماگسترده يک گروه اجتماعيدارد. هر چه مقدار شعاع اعتماد در  يتنگاتنگ
ز يو اعتماد متقابل اعضاء گروه ن يزان همکاريشتر خواهد بود و به تبع آن ميز بين ياجتماع

 (. 88-82: 8923اما، يابد )فوکوييش ميافزا

ت يو توسعه است. مقوله امن يگذارهيگذار بر سرماتأثير يهاولفهگر از ميد يکيت يامن
از نظر بوزان  يت اجتماعين بار توسط بوزان به صورت منسجم مطرح شد. امنياول ياجتماع

ک گروه يعنوان آنها افراد خودشان را به يها اشاره دارد که بر مبنايژگياز و يابه مجموعه
با  يت اجتماعي، امنيکرد سنتي(. در رو16-10: 8921)بوزان،  کننديقلمداد م ياجتماع

ن ياعضاء جامعه حفظ شود بنابرا يد زندگيبا يعنيشود.  يمطرح م يمفهوم حفظ و بقاء زندگ
ات را مختل يد و استمرار حيرا تهد يم که حفظ و بقاء زندگيهست يازمند کاهش عواملين
نان خاطر و يساس آرامش و اطماح يبه معنا يت اجتماعيکرد مدرن، امنيکنند. در رويم

در  يت اجتماعيو امن يه اجتماعي(. سرما883: 8921 دنز،ي)گ فقدان اضطراب و ترس است
و  يگذارهيدر جذب سرما يمؤثردار، نقش هيو نوع نگاه جامعه به سرما يکنار عوامل فرهنگ

انه به يگرااستثمار يديدر حال توسعه با د يدارند. اکثر کشورها ياقتصاد يتوسعه اجتماع
ها  قصد استثمار منابع آن يگذاران خارج هينگرند و معتقدند که سرما يم يخارج يها هيسرما

ه ارزش يات مختلف مارکس از جمله نظري(. نظر8936، يديو ناه ياني)هژبر ک را دارند
ن تفکرات يش به کاهش نرخ سود و همچنيه گرايه و نظريه انباشت سرماي، نظرياضاف
ان يه را به زيگوناگون انباشت سرما ياياز زوا يدارهيحمله او به نظام سرما مارکس و يفلسف

نانه به يگاه بدبـن يهت نوعـن جيشان داده و از اـکار ن يرويثمار نـطبقه کارگر و است

                                                           
1- Fukuyama 



 
 
 

  

 

  

را شکل داده است. تفکرات ضد  يدارهيجاد نموده و تفکرات ضد سرمايا يدارهيسرما
 (.12-36: 8913، يگردد)نمازيه ميال سرميمانع از تشک يدارهيسرما

در جذب  يادار يو بروکراس يرساختي، عوامل زياجتماع يعالوه بر عوامل فرهنگ
 يامدهايها را به عنوان پرساختي( ز8312مانند هرشمن ) يه نقش دارد. اقتصاددانانيسرما

ود گر اثرات مثبت وجيان دـيرند به بيگيـعموم جامعه در نظر م يمثبت برا يبـجان
شامل  يارتباط يها، خطوط راه آهن، فرودگاه و شبکه هاها، جادهمانند راه ييهارساختيز

در رشد  ي( عامل مهم و اصل8332) يه ولر و موديشود. طبق نظريحال همه افراد جامعه م
 يط فرهنگياز عوامل کاهش سطح فقر و بهبود شرا يکيشرفته که يپ يکشورها ياقتصاد
باشد. آلفرو يافته ميخوب و توسعه يهارساختيز يريست بکارگز هيک کشور نيمردم 

ش ياز آنها را پ يها و خدمات ناشرساختيت زيفيه خود، توسعه و بهبود کي( در نظر2666)
(.  66: 8932و دهمرده،  ي)قادر دانديم يو رشد اقتصاد يگذارهيشرط مهم در جذب سرما

 طوريبه باشند اطالعات مي انتقال عامل دخو اقتصادي هاي ( زيرساخت8332از نظر مار )
هاي  از ويژگي تواند مي ارتباطي  هاي شبکه به امکان دستيابي و ها جاده ها، راه که توسعة

 بهبود يشود. و محسوب  انتقال اطالعات در افزايش کارايي نيز و انتقال سرمايه مهم

فرايند  انتقال تحقق رايب عاملي را و اجتماعي اقتصادي هاي زيرساخت به دسترسي شرايط
و  يداند )قادريکشورها م باالتر در اقتصادي به رشد رسيدن همچنين و تکنولوژيکي

 (.66: 8932دهمرده، 

را در  يگذارهيبر جذب سرما مؤثرق عوامل يک تحقيدر (8930و همکاران ) يخطاب
منطقه  يت کشورهايق، عدم موفقين تحقيا اند. درنموده يعضو گروه منا بررس يکشورها

ن يت و هم چنين بودن امنييو پا يو اقتصاد ياسيس يثباتيبه ب يگذارهيمنا در جذب سرما
 نسبت داده شده است. ياسيس يساختارها



 
 
 
 

 

 يهاتيق موانع و محدوديک تحقي( در 8936مفروزلو و همکاران ) يبهروز
، ياسيدهد که عوامل سيج نشان مياند. نتاودهنم يران را بررسيدر ا يخارج يگذار هيسرما

ند. ساختار مؤثر يخارج يگذار هيسرما يبر رو يدر کنار عوامل اقتصاد ييايو جغراف يساختار
نظام  يالت بانکيسهـها، ترساختي، زيقيوـو تش يتين حماي، قوانييو قضا يظام حقوقـن
 يتحت عنوان عوامل ساختار يارستم اديو س يوانساالريت و ساختار دي، حقوق مالکيامهيب

 اند. کار برده شدهق بهين تحقيدر ا يتيو حما

 به توجه با ايران را  در گذاريسرمايه توسعة بر مؤثر ( عوامل8939و همکاران ) يريبش

ت نامناسب نظام يفيمانند ک يعوامل اند.نموده بنديدسته و شناسايي شده تحقيقات انجام
ت از طرف دولت از يبه قراردادها و سلب مالک يياعتنا ي، بيساد ادارده، فيچي، مقررات پيادار

  اند.عنوان شده يه گذارين موانع سرمايجمله مهمتر

 يران را بررسيدر ا ييربنايز يگذار هي( موانع سرما8939وفا و معمارزاده طهران )
ثبت  يقانون، موانع يقانون يها رساختيدهد که عدم توجه به ز يج نشان مياند. نتا نموده

ن موانع يتر مهم يگذار هيت سرماين، شفاف نبودن قانون و عدم امنيها، عدم ثبات قوان شرکت
 هستند. ييربنايز يگذار هيجذب سرما

د بر يرا با تاک يگذار هيبر جذب سرما مؤثر( عوامل 8939نژاد و همکاران ) ييگرا
 يج حاکياند. نتا نموده يبررس کشور 96 يها با استفاده از داده يو ساختار ينهاد يرهايمتغ

دارد. شاخص   يگذار هيمثبت بر جذب سرما تأثيرخوب  ياز آن است که  شاخص حکمران
، ياسيدولت، ثبات س يدولت، کارآمد ييمانند پاسخگو يرنده عوامليخوب در برگ يحکمران

 است.  يو مال يعدم فساد ادار ين و مقررات اضافينبود قوان

موانع  يبند تيو اولو ييق به شناسايک تحقي( در 8938) ينيمعمارزاده طهران و ام
، عوامل يتي، عوامل حمايق عوامل اقتصادين تحقياند. در ا ران پرداختهيدر ا يگذار هيسرما

بر جذب  مؤثربه عنوان عوامل  يو مقررات يو عوامل قانون يو اجتماع ي، فرهنگيساختار
 اند.   در نظر گرفته شده يگذار هيسرما



 
 
 

  

 

  

ت يد بر نقش امنيبا تاک يگذار هيموانع سرما ي( به بررس8910ر و همکاران )رهب 
ف ي، بزرگ بودن دولت، عدم تعري، موانع اجتماعي، موانع فرهنگياسياند. موانع سپرداخته

نابرابر به  يها و رقابت  به اطالعات الزم و وجود رانت يت، عدم دسترسيمناسب قانون و امن
 اند. شده يمعرف يگذار هيجذب سرما يراقتصاديعنوان موانع غ

اند.  ه پرداختهيجريدر ن يگذار هيت بر سرمايامن تأثير يبه بررس(2680و همکاران ) 8ياوالفم
ت استفاده يت به عنوان شاخص امنين مطالعه از مخارج ساالنه دولت جهت دفاع و امنيدر ا

شده است. 

را  يدر کشور رومان يگذارهيک بر جذب سرماينقش عوامل بروکرات(2682) 2نتهيلور
در  يگذارهياز موانع عمده سرما يکيچده يپ يق بروکراسين تحقينموده است. در ا يبررس

 ي، مدت زمان انتظار برايدولت يت در نهادهايعنوان شده است. فقدان شفاف يکشور رومان
 يهاشاخص ک مشکل خاص، فساد و رفتار نامناسب کارکنان دولت از جملهيحل 

 اند. شده يق معرفين تحقيده در ايچيپ يبروکراس

در مناطق  يگذارهيها را بر جذب سرمارساختيز تأثير( 2686و همکاران ) ينديتريف
 يهارساختيز يکه دارا يدهد مناطقيج نشان مياند. نتانموده  يبررس يمختلف اندونز

 اند.جذب نموده يشتريب يگذارهيهستند سرما يتريقو

در کنار عوامل  ييو قضا ياسي، سيعوامل اجتماع تأثير( 2686و همکاران ) 9سيالکس
ج ياند. نتانموده ين بررسيالت يکايآمر يدر کشورها يخصوص يگذارهيرا بر سرما ياقتصاد

که به لحاظ  ييهاطيدر مح يگذارهيبر سرما يعوامل اقتصاد تأثيردهد که ينشان م
 شتر است.يتر باشند بمناسب ييقضا و ي، اجتماعياسيس يهاشاخص

                                                           
1- Olufemi 

2- Laurentiu 

3- Alexis 



 
 
 
 

 

کشور  06در  يگذار هيت را بر جذب سرمايحاکم تأثير( 2686و همکاران ) 8کيورن
دولت،  ييان، پاسخگويب يق از شش شاخص آزادين تحقياند. در ا نموده يبررس ييقايآفر

امل به عنوان عو ياسين و ثبات سيت قواني، شفافينظارت يها ت دستگاهيفي، کيفساد ادار
 در نظر گرفته شده است. يدر کنار عوامل اقتصاد يگذار هيبر سرما مؤثر  يراقتصاديغ

 يم خارجيمستق يگذار هيبر سرما ياثر دموکراس يبه بررس(2688) 2نيدو و ليآس
، شاخص يگذار هيبر سرما مؤثر يق عالوه بر عوامل اقتصادين تحقياند. در اپرداخته

 يها عنوان شاخصاحزاب به يها تيو فعال ياسيس ، حقوقيو مدن ياسيس يها يآزاد
 اند.  لحاظ شده يگذار هيبر جذب سرما مؤثر يدموکراس

ن يشود. روش انجام ا يمحسوب م يقات کاربرديق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقيتحق
ق يها از طر انس است. دادهيل کوواريوه تحليبه ش يهمبستگ يها ق، از نوع پژوهشيتحق

بوده که  يا نهيد. پرسشنامه از نوع بسته چندگزيگرد يابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آور
 يدر نظر گرفته شد. جامعه آمار يا نهيکرت پنج گزيف ليپرسشنامه بر اساس ط يها نهيگز

ت، علوم يريمختلف اقتصاد، مد يها در حوزه يد و نخبگان دانشگاهيق شامل اساتيتحق
به  يگذار هيدر حوزه سرما ييران اجرايحقوق و کارشناسان و مد ،يشناس، جامعهياسيس

اند،  نموده يگذار هين استان سرمايا در گذشته در ايکه در حال حاضر و  يگذاران هيعالوه سرما
د و نخبگان يخوشه اسات 9در دسترس از  يريگ به صورت نمونه يريگ باشد. روش نمونهيم

و  يگذاران داخل هيو سرما يگذار هيدر حوزه سرما ييران اجراي، کارشناسان و مديدانشگاه
 يزار درونيعنوان متغبه يگذارهيق، سرمايدر استان لرستان انجام گرفت. در مدل تحق يخارج

، موانع ييو قضا ي، موانع حقوقيتيامن ياسي، موانع سياجتماع يبوده و موانع فرهنگ وابسته
 يانجيم يرهايمتغ يا به عبارتيمستقل  يزادرون يرهايک متغيو موانع بروکرات يرساختيز
ر که يپذر مشاهدهيمتغ 98مستقل و  يزار درونيمتغ 2وابسته،  ير درونزايک متغيباشند. يم

شناخت  يبرا يدييتأ يل عامليپرسشنامه هستند وجود دارد. از تحل يهاهيهمان گو

                                                           
1- Wernick 

2- Asiedu & Lien 



 
 
 

  

 

  

کرد يبا رو يساختار معادالت ر از روشيب مسين ضرايد و تخمشمکنون استفاده  يرهايمتغ
ف يتعر 8 شماره زرل انجام گرفت.  در جدوليافزار ل مرتبه دوم در قالب نرم يل عامليتحل
 پرسشنامه آمده است. يه هايرها بر اساس گويمتغ ياتيعمل

 

 (8936)يديو ناه يانيهژبرک Cul1 يخارج گذاران هيسرما به بتنس يمنف تيذهن 8
 (8910رهبر و همکاران ) Cul2 يدار هيوجود تفکرات ضد سرما 2
 محقق Cul3 ينيکارآفر يبه جا  يکار دولت يوجود فرهنگ جستجو 9
 (8923اما )يفوکو Cul4 نان در جامعهيعدم حس اعتماد و اطم 6
 (8936) يو محمد يزيسوئ Cul5 يعدم فرهنگ کار جمع 2
 (8911) يميعظ Cul6 به قانون يبنديعدم فرهنگ پا 0
 محقق Cul7 يو تعصبات قوم ييگرا فهيوجود فرهنگ طا 2

 

 (8936) يعاديو م يديسع Pol1 گذاران هيسرما يو مال يت جانيعدم امن 1
 (8910رهبر و همکاران ) Pol2 م در برابر مرد يدولت ينهادها ييضعف پاسخگو 3
 (8910رهبر و همکاران ) Pol3 ياسيس يها رقابت ناسالم جناح 86
 (8910رهبر و همکاران ) Pol4 يا لهيقومي و قب هاي تنش 88
 (8910رهبر و همکاران ) Pol5 جانبدارانه هاي نصب و عزل و ها مديريت تعويض 82
 (8936) يعاديو م يديسع Pol6 ياسيو س يعدم ثبات اقتصاد 89

 (8932و دهمرده ) يقادر Inf1 مانند راه، جاده، فرودگاه و  يکيزيف يها رساختيکمبود ز 86
 (8932)يو هاشم يعلو Inf2 يانسان يروين يعدم مهارت کاف 82
 (8932و دهمرده ) يقادر Inf3 گذاران هيگسترده به سرما يرسان عدم شبکه اطالع 80
 (8910رهبر و همکاران ) Inf4  يگذاران به اطالعات و آمار اقتصاد هيسرما يعدم دسترس 82
 محقق Inf5 ييايو جغراف يعيگذاران از منابع طب هيعدم شناخت سرما 81

 

 (8936) يعاديو م يديسع Bur1  يگذار هيند صدور مجوز سرمايبودن فرآ يطوالن 83
 (8910رهبر و همکاران ) Bur2  يدولت ين نهادهايب يبزرگ بودن دولت و عدم هماهنگ 26



 
 
 
 

 
 (8910رهبر و همکاران ) Bur3 در استان يگذار هيو نقشه جامع سرما يفقدان استراتژ 28
 ينيمعمارزاده تهران و ام Bur4 يگذار هياز سرما مؤثر يقيو تشو يتيعدم نظام جامع حما 22

(8938) 
 (2682نته )يلور Bur5 يدولت يها ت در نهادها و سازمانيشفاففقدان  29
 (8910رهبر و همکاران ) Bur6 يستم بانکيافت اعتبار از سيند دريفرآ يدگيچيپ 26
 ينيمعمارزاده تهران و ام Bur7 گذاران هيت از سرمايناکارامد جهت حما يا مهينظام ب 22

(8938) 

 

 (2686س و همکاران )يآلکس Leg1 يو ادار يستم ماليرانت و فساد در س وجود 20
 (2686ک و همکاران )يورن Leg2 ن و مقرراتيت در قوانيعدم شفاف 22
 (8939و همکاران ) يريبش Leg3 گذاران توسط دولت هيت سرمايسلب مالک 21
 (8936) يعاديو م يديسع Leg4 کطرفه توسط دولتينقض قرارداها به صورت  23
 (2688ن )يدو و ليآس Leg5 ن و مقرراتيعدم ثبات در  قوان 96
ت از يحما يبرا ين و مقررات مترقيعدم وجود قوان 98

 يو خارج يداخل يگذارهيسرما

Leg6 محقق 

پرسشنامه، از نظرات کارشناسان و خبرگان در حوزه اقتصاد  ييمحتوا ييروا يجهت بررس
د کارشناسان و خبرگان ييأکه پرسشنامه مورد ت يا به گونهد ياستفاده گرد يگذار هيو سرما

کرونباخ استفاده شد. با  يب آلفايابزار پرسشنامه از ضر ييايپا يقرار گرفت. جهت بررس
 ييايبوده و پا 2/6شتر از ياست که ب 122/6کرونباخ  يمقدار آلفا 2 شماره توجه به جدول
کند. يد مييأپرسشنامه را ت
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انجام گرفت. بر  يدييتا يل عامليها به کمک روش تحليه و تحليدر مرحله اول، تجز
، ياجتماع يرمجموعه موانع فرهنگيزدر Cul2 و  Cul1 يرهايدست آمده متغج بهياساس نتا

رمجموعه موانع يدر ز Bur1ر يو متغ يتيامن ياسيرمجموعه موانع سيدر ز Pol1ر يمتغ



 
 
 

  

 

  

ن ين جهت ايبودند. از ا 30/8کمتر از  tو آماره  9/6کمتر از  يبار عامل يک دارايبروکرات
ن از مدل حذف شدند. مدل ينداشته و بنابرا يگذار هيدر جذب سرما يمعنادار تأثيررها يمتغ

ر پنهان انجام شد. مدل يمتغ 2مانده  در يها( باقهير آشکار )گويمتغ 22با  يت ساختارمعادال
زرل برآورد شد. يمرتبه دوم با استفاده از نرم افزار ل يديتائ يل عامليق تحلياز طر يساختار

ه يشود کل يطور که مشاهده م آمده است. همان 9برازش مدل در جدول  ييکوين يها شاخص
 کنند. يد ميبرازش مدل را تائ يها، درست شاخص

 د برازش مدليتائ 62/8 2کوچکتر از  دو بهنجار يخ

NFI د برازش مدليتائ 32/6 کيو کوچکتر از  3/6شتر از يب 

CFI د برازش مدليتائ 32/6 کيتر از و کوچک 3/6شتر از يب 

AGFI د برازش مدليتائ 30/6 کيو کوچکتر از  3/6شتر از يب 

GFI د برازش مدليتائ 33/6 کيو کوچکتر از  3/6شتر از يب 

RMSEA  د برازش مدليتائ 623/6 8/6کوچکتر از 

طور واضح ک صفحه بهيبوده و امکان گزارش مدل در   از آنجا که حجم مدل بزرگ
گانه به  ک شده بر اساس موانع پنجيج به صورت تفکينجا گزارش نتايود ندارد لذا در اوج

 ر ارائه شده است.يشرح ز

در استان لرستان  يگذار هيگانه بر سرما هر کدام از موانع پنج تأثيرب يضر (6)در جدول 
داشته و از  30/8تر از بزرگ tرها آماره يه متغيشود کل يه م طور که مشاهد آمده است. همان

با  يتيامن ياسيدر استان دارند. موانع س يگذار هيبر عدم جذب سرما يدار يمعن تأثيررو  نيا
و  ياجتماع يدارد. موانع فرهنگ يرا داشته و در رتبه اول جا تأثيرن يشتريب 33/6ب يضر

موانع دوم و سوم قرار دارند.  يهادر رتبه 22/6و  16/6ب يب با ضرايک به ترتيموانع بروکرات
چهارم و  يهادر رتبه 93/6و  29/6ر يب مسيز با ضراين ييو قضا يو موانع قانون يرساختيز

 دارند. يپنجم جا
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 درصد 2 يدار در سطح خطا يمعن 96/2 33/6 يتيامن ياسيموانع س
 درصد 2 يدار در سطح خطا يمعن 09/9 16/6 ياجتماع يموانع فرهنگ

 درصد 2 يدار در سطح خطا يمعن 20/9 22/6 کيموانع بروکرات

 درصد 2 يدار در سطح خطا يمعن 28/2 29/6 يرساختيموانع ز

 درصد 2 يدار در سطح خطا يمعن 82/2 93/6 ييو قضا يموانع قانون

ن موانع ينشان داده شده است. در ب يتيامن ياسيموانع س يلبار عام (،)2در جدول 
ب  با بار يبه ترت Pol6 و  Pol5 يرهايمربوط به متغ ين بار عامليشتريب يتيامن ياسيس

ن ياند. بنابرا اول و دوم  را به خود اختصاص داده يها باشد  و رتبهيم 02/6و  01/6 يعامل
ر  يو متغ« اي سليقه برخوردهاي و جانبدارانه هاي نصب و عزل و ها مديريت تعويض»ر يمتغ
م سهم را در عدم يشتريب يتيو امن ياسين موانع سيدر ب« يو اقتصاد ياسيعدم ثبات س»

 ييضعف پاسخگو»ر ين خصوص متغياند. در ا در استان لرستان داشته يگذار هيجذب سرما
 يها قابت ناسالم جناحر»ر يو متغ« ساالر مردم يدر برابر مردم و نهادها يدولت ينهادها

 يتيو امن ياسيسوم و چهارم  موانع س يدر رتبه ها 22/6و  22/6 يعامل يبا بارها« ياسيس
ن موانع ين سهم را در بيکمتر« يا لهيقومي و قب هاي تنش»ر يقرار دارند. متغ يگذار هيسرما

 در استان داشته است. يگذار هيدر عدم جذب سرما يتيامن ياسيس

t 

Pol5 19/6 01/6 اي سليقه برخوردهاي و جانبدارانه هاي نصب و عزل و ها مديريت تعويض 
Pol6 18/6 02/6 ياسيو س يعدم ثبات اقتصاد 
Pol2 22/6 ساالر مردم يدر برابر مردم و نهادها يدولت ينهادها ييضعف پاسخگو - 
Pol3 22/6 22/6 ياسيس يها رقابت ناسالم جناح 
Pol4 92/9 68/6 يا لهيقومي و قب هاي تنش 

عدم فرهنگ کار »ر يآمده است. متغ ياجتماع يموانع فرهنگ يبار عامل (0)در جدول 
در عدم   ياجتماع ين موانع فرهنگين سهم را در بيشتريب 20/6 يبا بار عامل« يجمع



 
 
 

  

 

  

عدم فرهنگ » يرهاين خصوص متغيدر استان لرستان داشته است. در ا يگذار هياسرم
 يعامل يب با بارهايبه ترت« نان در جامعهيعدم حس اعتماد و اطم»و « به قانون يبنديپا

و  ييگرا فهيوجود فرهنگ طا» يرهايدوم و سوم قرار دارند. متغ يهادر رتبه 22/6و  23/6
 يبا بارها« ينيکارآفر يبه جا  يکار دولت يجستجو وجود فرهنگ»و « يتعصبات قوم

گر يد يرهايچهارم و پنجم قرار داشته و نسبت به متغ يهادر رتبه 69/6و  62/6 يعامل
 اند. داشته يگذار هيدر عدم جذب سرما ينقش کمتر
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Cul5 26/9 20/6 يعدم فرهنگ کار جمع 
Cul6 62/9 23/6 به قانون يبنديعدم فرهنگ پا 
Cul4 91/9 22/6 نان در جامعهيعدم حس اعتماد و اطم 
Cul7 62/9 62/6 يو تعصبات قوم ييگرا فهيوجود فرهنگ طا 
Cul3 69/6 ينيکارآفر يبه جا  يکار دولت يوجود فرهنگ جستجو - 

در استان لرستان نشان  يگذارهيک را در عدم جذب سرمايسهم موانع بروکرات (2)جدول 
ت در نهادها و يفقدان شفاف»ر يشود که متغيج مشخص ميدهد. با مراجعه به نتا يم

ن نقش را در عدم يشتريک بين موانع بروکراتيدر ب 26/6 يبا بار عامل« يدولت يها سازمان
و  يتيعدم نظام جامع حما»ر ين، متغيته است. همچندر استان لرستان داش يگذار هيسرما
نظام » يرهايدر رتبه دوم قرار دارد. متغ 08/6 يبا بار عامل« يگذار هياز سرما مؤثر يقيتشو

ن يب يبزرگ بودن دولت و عدم هماهنگ»و « گذاران هيت از سرمايناکارامد جهت حما يا مهيب
سوم و  يهادر رتبه 66/6و  60/6 يعامل يب با بارهايبه ترت« مختلف يدولت ينهادها

در استان   يگذار هيدر عدم سرما ير قبلينسبت به دو متغ يچهارم قرار دارند و سهم کمتر
 يگذار هيو نقشه جامع سرما يفقدان استراتژ» يرهايک، متغين موانع بروکراتياند. در ب داشته

و  66/6 يعامل يبا بارها « يستم بانکيافت اعتبار از سيند دريفرآ يدگيچيپ»و « در استان
 دارند. يپنجم و ششم جا يهاداشته و در رتبه يگذار هين نقش را در عدم سرمايکمتر 93/6
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Bur5 00/9 26/6 يدولت يها ت در نهادها و سازمانيفقدان شفاف 
Bur4 61/9 08/6 يگذار هياز سرما مؤثر يقيو تشو يتيعدم نظام جامع حما 
Bur7 62/9 60/6 گذاران هيت از سرمايناکارامد جهت حما يا مهينظام ب 
Bur2 66/6 مختلف يدولت ين نهادهايب يبزرگ بودن دولت و عدم هماهنگ - 
Bur3 16/2 66/6 در استان يگذار هيو نقشه جامع سرما يفقدان استراتژ 
Bur6 26/2 93/6 يستم بانکيافت اعتبار از سيند دريفرآ يدگيچيپ 

در  يگذار هيبر عدم سرما  يرساختيموانع ز يرهايمتغ يگذارتأثيرزان يم (1)جدول 
گسترده  يرسان عدم شبکه اطالع»ر يشود که متغ يدهد. مشاهده م ياستان لرستان را نشان م

 يها رساختيکمبود ز»ر ين سهم و متغيشتريب 18/6 يبا بار عامل« گذاران هيبه سرما
اند.  در استان داشته يگذار هين سهم را در عدم جذب سرمايکمتر99/6 يبا بار عامل« يکيزيف

 يعدم دسترس» 22/6 يبا بار عامل« يانسان يروين يعدم مهارت کاف» يرهايمتغ
 يعدم شناخت کاف» و 20/6 يبا بار عامل« الزم يگذاران به اطالعات و آمار اقتصاد هيسرما
دوم تا  يهاب رتبهيبه ترت 29/6 يبا بار عامل« ييايو جغراف يعيگذاران از منابع طب هيسرما

 اند.داشته يگذار هيچهارم را در عدم جذب سرما
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Inf3 12/2 18/6 گذاران هيگسترده به سرما يسانر عدم شبکه اطالع 
Inf2 03/2 22/6 يانسان يروين يعدم مهارت کاف 
Inf4 03/2 20/6 الزم يگذاران به اطالعات و آمار اقتصاد هيسرما يعدم دسترس 
Inf5 06/2 29/6 ييايو جغراف يعيگذاران از منابع طب هيسرما يعدم شناخت کاف 
Inf1 99/6 مانند راه، جاده، فرودگاه و هتل يکيزيف يها رساختيکمبود ز - 

 3در استان در جدول  يگذار هيدر عدم جذب سرما ييو قضا يزان سهم موانع قانونيم
نقض قرارداها به صورت » يرهايشود متغ يطور که مشاهده م نشان داده شده است. همان

با « وسط دولتگذاران ت هيت سرمايسلب مالک»و  22/6 يبا بار عامل« کطرفه توسط دولتي



 
 
 

  

 

  

وجود رانت » ر ين خصوص متغياول و دوم را دارند. در ا يها ب رتبهيبه ترت 29/6 يبار عامل
ن سهم يدر رتبه اخر قرار داشته و کمتر 98/6 يبا بار عامل« يو ادار يستم ماليو فساد در س

 در استان لرستان داشته است.  يگذار هيرا در عدم سرما
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Leg4  26/2 22/6 کطرفه توسط دولتينقض قرارداها به صورت 
Leg3 22/2 29/6 گذاران توسط دولت هيت سرمايسلب مالک 
Leg5 02/2 06/6 ن و مقرراتيعدم ثبات در  قوان 
Leg6 28/2 28/6 يگذارهيت از سرمايحما يبرا ين و مقررات مترقيعدم وجود قوان 
Leg2 69/2 60/6 ن و مقرراتيت در قوانيعدم شفاف 
Leg1 98/6 يو ادار يستم ماليوجود رانت و فساد در س - 

را در عدم جذب  تأثيرن يشتريب 33/6ب يبا ضر يتيامن ياسيج نشان داد که موانع سينتا
دنز يه بوزان و گيجه با نظرين نتيدارد. ا يان داشته و در رتبه اول جادر است يگذار هيسرما

کند. موانع يد مييأ( را ت8910ق رهبر و همکاران)يج تحقين نتايسازگار است و همچن
دوم و  يهادر رتبه 22/6و  16/6ب يب با ضرايک به ترتيو موانع بروکرات ياجتماع يفرهنگ

( 8938) ق معمارزاده طهران و همکارانيکه با تحق قرار دارند يگذارهيسوم موانع سرما
ب يبا ضر ييو قضا يو موانع قانون 29/6ب يبا ضر يرساختين موانع زيدارد. همچن يهمحوان

در  يگذارتأثيرثر بود و از لحاظ ؤدر استان لرستان م يگذار هيز در عدم جذب سرماين 93/6
جه را ين نتيز اي( ن8939) و معمارزاده ق وفايج تحقيدارند. نتا يچهارم و پنجم جا يهارتبه

 گردد. ير ارائه ميبه شرح ز يشنهاداتيج به دست آمده پيکند. با توجه به نتايد مييأت

ن نقش را نسبت به يشتريب يتيامن ياسيطور که گفته شد موانع سشنهاد اول: همانيپ
 يتيامن ياسيانع سن مويدر استان داشته است. در ب يگذار هير موانع در عدم جذب سرمايسا
در رتبه اول « اي سليقه برخوردهاي و جانبدارانه هاي نصب و عزل و ها مديريت تعويض»
ها، ادارات، ران کل سازمانيربط مانند استاندار، مدين ذن رو به مسئواليدارد. از ا يجا



 
 
 
 

 

 ستهيداشته و اصل شا يشترين خصوص دقت نظر بيشود که در ا يشنهاد مي... پفرمانداران و
ند. يز نمايپره ياقهيسل يها در نظر گرفته و از برخوردهارا در عزل و نصب يساالر

« ياسيس يها رقابت ناسالم جناح»در رتبه دوم و « ياسيو س يعدم ثبات اقتصاد» يرهايمتغ
 ياسيس يهااحزاب و گروه ياسيس يها تيشتر به فعالين موارد بيدر رتبه چهارم قرار دارند. ا

گردد  يشنهاد ميپ ياسالم يندگان مردم در مجلس شوراين رو، به نماي. از اگردد يمرتبط م
سالم به  يک فضايها را در  احزاب و گروه ياسيس يها تيتر، فعال ن مناسبين قوانيتا با تدو

 ند.يت نمايدور از تنش هدا

 رتبه دوم را در عدم جذب ياجتماع يج حاصل، موانع فرهنگيبا توجه به نتاشنهاد دوم:يپ
در رتبه اول موانع « يعدم فرهنگ کار جمع»ر يرا در استان لرستان دارد. متغ يگذار هيسرما

ن ژه به مسئواليواستان و به ين فرهنگن رو به مسئواليقرار دارد. از ا ياجتماع يفرهنگ
ن موضوع، يمرتبط با ا يها ه برنامهيشود با ته يشنهاد مياستان لرستان پ يمايصدا و س

« به قانون يبنديعدم فرهنگ پا» يرهايند. متغيت نمايرا در استان تقو يوهفرهنگ کار گر
قرار  يگذار هيدر رتبه دوم و سوم موانع سرما« نان در جامعهيعدم حس اعتماد و اطم»و 

ژه صدا و يو به و يفرهنگ ياست که برعهده نهادها يساز ازمند فرهنگين موارد نيدارند. ا
جاد اعتماد يو ا يمدار قانون يبا محتوا ييرو، ساخت برنامه هان يباشد. از ا ياستان م يمايس

 گردد.  يشنهاد مين پدر جامعه به مسئوال

ن يقرار دارد. در ا يگذار هيک در رتبه سوم موانع جذب سرمايشنهاد سوم: موانع بروکراتيپ
ز دارد. ا يدر رتبه اول جا« يدولت يها ت در نهادها و سازمانيفقدان شفاف»ر يخصوص متغ

ن و ين قوانيگردد با تدو يه ميتوص يگذار هيگذاران و مسئوالن حوزه سرما ن رو به قانونيا
به صورت شفاف اقدام نموده و در خصوص بستن  يگذار هيجذب سرما يها ن نامهيآئ

ر ين متغيچنند. هميت را اعمال نمايت شفافينها يها به بخش خصوص يقراردادها و واگذار
ن يدر رتبه دوم قرار دارد. بنابرا« يگذار هياز سرما مؤثر يقيو تشو يتيعدم نظام جامع حما»

ق يت و تشويرا در جهت حما ينيگردد قوان يشنهاد ميگذاران پ ژه قانونيون و بهبه مسئوال
 يهاارانهي يا اعطايو  ياتيمال يمانند بخشودگ ينيند. قوانيمصوب نما يگذار هيسرما

 باشد. رمؤثن خصوص يتواند در ا يم يصادرات



 
 
 

  

 

  

 يگذار هيدر عدم جذب سرما تأثيررتبه چهارم را از لحاظ  يرساختيشنهاد چهارم: موانع زيپ
  در رتبه« گذاران هيگسترده به سرما يرسان عدم شبکه اطالع»ر يدر استان لرستان دارد. متغ

رمجموعه يدر ز يگذار هين جهت به سازمان جذب سرمايقرار دارد. از ا يرساختياول موانع ز
ژه يوبه عموم و به يرسانسامانه اطالع ياندازگردد با راه يشنهاد ميلرستان پ ياستاندار

 يهادر شبکه يرساناطالع يها کانال ياندازن راهيچنو هم يو خارج يگذاران داخل هيسرما
استان که  ييايو جغراف يعيطب يهاتيها و مزتياطالعات الزم را در خصوص ظرف ،ياجتماع

ن يچنگذاران قرار دهند. هم هيژه سرمايوار عموم و بهيهستند، را در اخت يگذار هيامستعد سرم
در استان  يگذار هيرا با موضوع سرما يشيگردد ساالنه هما يشنهاد ميلرستان پ يبه استاندار

با  ييش و آشناين همايجهت شرکت در ا يو خارج يگذاران داخل هيبرگزار نموده و از سرما
دعوت به عمل آورد.  يگذار هيرماجذب س يت هايمز

در  يگذار هير موانع عدم جذب سرماينسبت به سا ييو قضا يمونع قانونشنهاد پنجم:يپ
نقض قرارداها به صورت »ييو قضا ين موانع قانونياستان در رتبه پنجم قرار دارد. در ب

در رتبه « گذاران توسط دولت هيت سرمايسلب مالک»در رتبه اول و « کطرفه توسط دولتي
وان محاسبات و يو د يمربوطه مانند سازمان بازرس يها ن رو به سازمانيدارد. از ا يدوم جا
 يگذاران بخش خصوص هيدولت با سرما يبر قراردادها يشتريشود نظارت بيه مي... توص

 يگذار هيحوزه سرما گذاران ن به قانونيچنداشته و مانع نقض قراردادها توسط دولت گردند. هم
ن مناسب دولت را مکلف به انجام تعهدات خود در قبال يب قوانيگردد با تصويشنهاد ميپ

ت بخش يطور خاص مالکمصوب گردد که به ينين قوانيند. همچنيگذاران نما هيسرما
 د. يرا محفوظ نما يو خارج يگذاران داخل هيژه سرمايوو به يخصوص

 



 
 
 
 

 

بر  مؤثرعوامل  يبند و رتبه يي( شناسا8939م )ي، ابراهيباقر فالحدرضا؛ يپور، حم ينوسادات؛ علي، ميريبش -
 .AHP . ،2(0)ران بر اساس روش يدر ا يگذار هيتوسعه سرما

. . ياجتماع يهاهي( شکل سرما8916ر )يو، پيبورد -
 رازه.يتهران، نشر ش

. تهران، چاپ اول، ي. ترجمه پوهشکده مطالعات راهبرد( 8921) يبوزان، بار -
 .يپژوهشکده مطالعات راهبرد

 يداخل يها تيموانع و محدود ي( بررس8926، مسعود )ييرزايرضا؛ مي، عليمفروزلو، واقف؛ سلطان يبهروز -
 .(26)29، ران. يدر ا يخارج يگذار هيسرما

 .سالم انتشارات دل افروز. تهران، محمدتقي . ترجمه    (8916) رابرت پاتنام، -

 يگذارهيبر جذب سرما مؤثرمور؛ معمارنژاد، عباس. عوامل ي، تي، اکبر؛ محمديجاني، ساناز؛ کميخطاب -
 .(92)88، (. 8930در منطقه منا ) يم خارجيمستق

آن بر رشد  تأثيرو  يگذار هيموانع سرما (8910) ، شاهپوريد؛ محمديخامنه، فرش يرهبر، فرهاد؛ مظفر -
 .18، شماره ران. يدر ا ياقتصاد

 (.8932( و )8936استان لرستان ) يسالنامه آمار -

 (.8932( و )8936کشور ) يسالنامه آمار -

دگاه يران از ديدر ا يخارج يگذار هيموانع عمده سرما يس( برر8936، زهرا )يعادي؛ مي، عليديعس - 
 (.2)88، . يگذاران خارج هيسرما

. يگذار هيت سرماين امنيمأدر ت يه اجتماعي(. نقش سرما8936برز )ي، فري، محسن؛ محمديزيسوئ -
 ،2(9.) 

 ، چاپ نهم.ي. نشر ن( 8911) نيس، حيميعظ -

( 8932) دمسلمي، سيدعباس؛ هاشمي، سيعلو -
 .823293ران، شماره گزارش ياتاق ا يتخصص يها ونيسيرخانه کمي. دب

، تهران، يعباس توسل. ترجمه غالم( 8923س )يرانساما، فيفوکو -
 ان، چاپ اول.يرانيانتشارات جامعه ا



 
 
 

  

 

  

 گذاريهيسرما جذب بر ياجتماع و اقتصادي هايرساختيز تأثير( 8932) ن؛ دهمرده، نظريميقادري،س  -

    .ايآس ربغ و شرق منتخب کشورهاي در اقتصادي رشد و يم خارجيمستق

 . 1شماره ،-

بر جذب  مؤثر(. عوامل 8939سادات )نيرضا؛ استاد رمضان، آذي، علياصل يقي، غالمرضا؛ دقنژادييگرا -
 (.23)1، . يو ساختار ينهاد يرهايد بر متغيکأبا ت يخارج يگذار هيسرما

ان. يد. ترجمه ناصر موفقيدر عصر جد يت شخصي. تجدد و تشخص، جامعه و هو(8921) يدنز، آنتونيگ -
 .يتهران، نشر ن

در  يخارج يگذار هيموانع سرما يبندتيو اولو ييشناسا (8938) ، الههينيمعمارزاده طهران، غالمرضا؛ ام -
 .(0و2)9، ران. يا

 ام نور.ي. تهران، انتشارات دانشگاه پ( 8939گانه )ي، يجهرم يموسو -

 انتشار، چاپ پنجم. ي، شرکت سهامتهران( 8913ن )ي، حسينماز -

در کشور.  ييربنايز يگذار هيموانع توسعه سرما ي( بررس8939وفا، مهرداد؛ معمارزاده طهران، غالمرضا )  -
 ،2(2.) 

 و ارز نرخ گذاري،هيسرما تيامن کار، رويين وري بهره اثر (8936محمدرضا ) دي،يناه ز؛يکامب ،يانيهژبرک -
 .يثبات يب و ثبات طيشرا در رانيا در يخارج ميمستق گذاريهيجذب سرما بر تجاري طيشرا

 .80 شماره ، 

( 8932) ي، اتاق بازرگانياقتصاد يهايوزارت صنعت، معدن و تجارت؛ معاونت بررس -
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