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. تجرباه کواوریای   کارد  اسا   گذاری را اثباات   سرمایه بامطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی 

بناابرای    ؛گذاری باود  اسا    سرمایه یا آنکه عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی  دید  مییافته نوان  توسعه

ال در یر کوور یا منطقاه اسا .   بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغ تأثیرگذارگذاری عامل مهم و  جذب سرمایه

نقا  عوامال    ،یاای اقتصاادی   نظریهگذاری در یر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی اس .  سرمایه

ای از عوامال   تواند تابع مجموعه گذاری می در حالی که سرمایه اند کرد گذاری را بیان  اقتصادی بر سرمایه

تواناد   ای  عوامال در یار منطقاه مای    و ... باشد.  ، قانونیمانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرینگی غیراقتصادی

جاذب  مواناع غیراقتصاادی    در تحقیاق حارار،  متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یا  کواور باشاد.    

پرسونامه و  ای  تحقیق به روش میدانی با استفاد  از ابزار شد  اس .بررسی  در استان لرستان گذاری سرمایه

مواناع  نتایج نواان داد کاه   افزار لیزرل انجام شد  اس .  یابی معادالت ساختاری با نرم به کم  روش مدل

داشته و در  لرستان گذاری در استان را در عدم جذب سرمایه تأثیربیوتری   99/0تأثیر  سیاسی امنیتی با رریب

 80/0ی و موانع بروکراتی  به ترتیب با ررایب رتبه اول جای دارد. در ای  خصوص موانع فرینگی اجتماع

و مواناع قاانونی و    53/0دوم و سوم قرار دارند. یمچنی  موانع زیرساختی باا راریب    یای رتبهدر  72/0و 

 تأثیرگاذاری و از لحاظ   بود مؤثرگذاری در استان لرستان  نیز در عدم جذب سرمایه 39/0با رریب  قضائی

 چهارم و پنجم جای دارند. یای رتبهدر 

 .گذاری، لرستان موانع غیراقتصادی، سرمایهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه .1

کندد  مااععداز ایدادی ارت دا       گذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می سرمایه

نشدا   یافتده     تجربده کشدوریای توسدعه   اندد  کدرده گدذاری را اب داز    رشد و توسعه اقتصادی و سدرمایه 

گذاری بوده اسد.  بعیدی اا مااععداز     سرمایه یا آ که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی  دید  می

تدری   تر و مناسد   قوی تأبیرگذاری دوعتی  گذاری خصوصی نس . به سرمایه اند که سرمایه نشا  داده

مهدم و  گدذاری عامدل    بندابرای  ذدذس سدرمایه    ؛(1388بر رشد اقتصدادی دارد ییوسدفی و عزیزند،اد     

  اگددر در یددر مناقدده اسدد.بددر رونددت اقتصددادی و ایجدداد اشددتکاو در یددر کشددور یددا مناقدده  تأبیرگددذار

بدر اسدا     شود  رشد اقتصادی کند یا متوقف می  گذاری در حد و اندااه الام صورز نگیرد سرمایه

بده بعدد رونددی     1990گدذاری خدارذی در ذهدا  ددی دیده      ( میدزا  سدرمایه  2015گزارش آنکتاد ی

یای ق دل بدوده اسد.     گذاری در بااه امانی به مرات  بیشتر اا دیهیشی داشته و نرخ رشد سرمایهافزا

دیدد کده ذدذس    یای بیشتر نشا  میبررسی به اوج خود رسید  2015 منتهی به یای ساوای  روند در 

یافتده در   فتاده اس.  موفقی. کشدوریای توسدعه  یافته اتفاق ا گذاری بیشتر در کشوریای توسعهسرمایه

گذاری مدیو  ب از  امنی. سیاسی و رشد اقتصادی اسد.  عددم موفقید. کشدوریای      ذذس سرمایه

گذاری به دعیل ضعف امنید. سیاسدی و افدوو    آفریقایی و برخی کشوریای آسیایی در ذذس سرمایه

کده ایدرا  نیدز ذدزن اید        1بوده اس.  در ای  بی   موفقی. کشوریای عیدو مندا   یا آ رشد اقتصادی 

یزار  64گذاری خارذی برای ای  کشوریا تنها شوریا اس. بسیار ضعیف بوده اس.  حجم سرمایهک

بوده اس.  دالیل عددم موفقید. نسد ی کشدوریای      2014یزار میلیو  دالر در ساو  12000میلیو  اا 

بدا وذدود مندابر سرشدار نفد. و گداا را بایدد در سداختار          گدذاری  سدرمایه گروه منا و ایرا  در ذذس 

ایدرا  در   ( 1396سی  اذتمداعی و اقتصدادی اید  کشدوریا ذسدتجو کدرد یخادابی و یمکدارا           سیا

اسد.  بدر اسدا  گدزارش آنکتداد       نکدرده گدذاری موفقید. دنددانی کسد       خصوص ذذس سرمایه

 6/4بدوده کده حددود     2012گذاری مستقیم خارذی در ایرا  در سداو   (  حداکثر میزا  سرمایه2015ی

گذاری خارذی اا ای  میدزا  کمتدر    سرمایه 2012پیش و پس اا  یای ساومه میلیارد دالر اس.  در ی

درصدد   75 اینکهبوده اس.  ای  میزا  کمتر اا یک درصد توعید ناخاعص داخلی کشور اس.  ضم  

                                                             
اند اا ایرا   اعجزایر  بحری   ارد   کوی.  مراکش  عما   قار  عربستا   عما   ترکیه     برخی اا کشوریای گروه منا ع ارز1

 اماراز
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گذاری خارذی نیز در بخش نف. و گاا بوده و صرف توعید و صادراز نفد.   اا یمی  مقدار سرمایه

کشدور   203در بی   ( 12: 1395ده قابل ق وو شده اس. یعلوی و یاشمی  خام و نه ایجاد اراش افزو

گذاری مستقیم خدارذی در   ذها  اا نظر ذذس سرمایه 67مورد بررسی توسط آنکتاد  ایرا  در رت ه 

را به خود اختصداص داده اسد. یعلدوی و     6کشور غرس آسیا رت ه  14و یمچنی  در بی   2015ساو 

 ( 10: 1395یاشمی  

گذاری در یر کشور مؤبر یستند  بر اسا  دیددگاه کسسدیک  انگیدزه     مختلفی بر سرمایهعوامل 

گدذاری نیدز بیشدتر اسد.      گذاری اس.  یرده سود بیشتر باشد سدرمایه  سودذویی عامل اصلی سرمایه

گذاری با نرخ بهره راباه عکس دارد  در نظریه کینز  (  به اعتقاد کینز  سرمایه152: 1372باغیا    یقره

گذاری باعث افزایش تقاضای کل و درآمد  گذاری ذزئی اا تقاضای کل بوده و افزایش سرمایه رمایهس

گذاری ناخاعص تابعی مستقیم اا تقاضای کل  (  در نظریه شتاس  سرمایه59: 1382شود یتقوی   ملی می

سدیک   (  در نظریده نووکس 192: 1380گذاری دوره ق ل اسد. یرحمدانی     و تابعی معکو  اا سرمایه

گیرد و متکیر اساسی ذه. تعیی  حجم سرمایه  گذاری ذه. تأمی  حجم سرمایه بهینه انجام می سرمایه

گدذاری را بده    توبی  نیز سدرمایه  Qبهینه  نس . اراش حقیقی سرمایه به دستمزد حقیقی اس.  تووری 

دی بدر  یدای اقتصدادی در حقیقد. نقدش عوامدل اقتصدا       دیدد  نظریده   اراش باااری سهام ارت دا  مدی  

ای اا عوامدل   تواندد تدابر مجموعده    گدذاری مدی   اندد در حداعی کده سدرمایه     گذاری را بیا  کرده سرمایه

غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی  امنیتی  فرینگی و     باشد  تحقیقاز ایادی نیز در خصدوص نقدش   

ذدذس   گذاری انجام شدده اسد.  در تحقیدت حاضدر  عوامدل مدؤبر بدر        عوامل غیراقتصادی بر سرمایه

شدود  اید  تحقیدت در اسدتا  عرسدتا        گذاری با رویکرد نقش عوامل غیراقتصادی بررسدی مدی   سرمایه

یافته در کشور اس.  بدر اسدا  آمدار      یای کمتر توسعه گیرد  استا  عرستا  یکی اا استا  صورز می

در استا  درصد اا ذمعی. کل کشور  33/2با اینکه  1395تا  1390مربو  به ذمعی. و توعید اا ساو 

درصد اا توعید ناخاعص داخلی کشور در ای  استا  توعید شده اس. یساعنامه  23/1عرستا  اس. اما تنها 

تدر اا مقدداری    به ع ارز دیگر  سهم استا  عرستا  اا توعید ملی بسیار پایی  (؛1394-5 آماری کشور 

ذاری در ای  استا  باشد  متوسط گ تواند ناشی اا کم ود سرمایه اس. که باید باشد  ای  توعید کم  می

درصد اس. در حاعی که میانگی  نرخ  9/14برابر  1394ساعه منتهی به ساو  5نرخ بیکاری در استا  در 

(  نتیجده اینکده ندرخ    1394اس. یساعنامه آماری کشور   28/11بیکاری کل کشور در ای  بااه امانی 
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وده اس.  با ای  اوصداف وضدعی. اقتصدادی در    بیکاری در استا  عرستا  باالتر اا میانگی  کشوری ب

استا  عرستا  در مقایسه با کل کشور وضعی. قابل ق وعی نیس. که یک دعیل مهم برای ای  وضعی. 

با توذه به محدود بود  منابر ماعی دوع. و با توذه  کم ود سرمایه در ای  استا  اس.  اا درف دیگر 

گذاری خصوصی داخلی و   یا به سرمایه   یمه نگاهساای در دو دیه گذشته یای خصوصی به سیاس.

یای گوناگو  د یعی و  رغم داشت  مزی. وذود  استا  عرستا  علی خارذی معاوف شده اس.  با ای 

گذاری نیز دندا  موفقیتی کس  نکرده اس.  بدر اسدا  گدزارش     انسانی در خصوص ذذس سرمایه

گذاری  درح ذذس سرمایه 107اا مجموع  94اتاق باارگانی واارز صنع.  معد  و تجارز در ساو 

گذار خارذی بوده اس.  پس اا آ   درح میزبا  باالتری  سرمایه 29خارذی  استا  خراسا  رضوی با 

یای آذربایجا  غربی  شرقی  اع را و فار  به  درح در ذایگاه دوم قرار دارد  استا  11استا  تهرا  با 

استا  کشدور نشدا  داده شدده اسد. کده       20در ای  گزارش  یای بعدی قرار دارند  ترتی  در ذایگاه

گدذاری خدارذی اسد.  در اید       ذایگاه بیستم مربو  به استا  سیستا  بلودستا  با یک درح سرمایه

گذاری  استا  قرار نگرفته اس. به ع ارز دیگر ییچ درح سرمایه 20گزارش استا  عرستا  در امره ای  

اینکه درا با وذود  ( 1395ه اس. یواارز صم.  اتاق باارگانی  خارذی در استا  عرستا  انجام نشد

گذاری در استا   شود؟ یا موانر ذذس سرمایه یا وارد ای  استا  می یای گوناگو   کمتر سرمایه مزی.

اس. که تحقیت حاضر ذه. پاسخ به آ  صورز گرفته اس.  موانر  عرستا  کدامند؟ سؤاعی محوری

د اقتصادی یا غیراقتصادی باشند  ای  تحقیت  صرفاً بر موانر غیراقتصادی توانن گذاری می ذذس سرمایه

توانندد فرینگدی  سیاسدی  اذتمداعی       گذاری تمرکز دارد  ای  مواندر غیراقتصدادی مدی    ذذس سرمایه

شود که  بنابرای  سؤاالز دیگری مارح می ایرساختی  ساختاری  اداری  قانونی و قیائی و    باشند؛

باشدند  آیدا عوامدل     گذاری در استا  عرستا  مدی  وامل غیراقتصادی مانر ذذس سرمایهکدام دسته اا ع

گذاری یستند یا عوامل سیاسی  اذتماعی  یا عوامل دیگر  سهم یرکدام اا  فرینگی مانر ذذس سرمایه

گذاری در استا  عرستا  دقدر اسد.؟ اا اید  رو  شدناخ.     ای  عوامل بر ذلوگیری اا ذذس سرمایه

 رسد  یا موضوعی مهم و ضروری به نظر می و تجزیه و تحلیل آ  گذاری ر سرمایهدقیت موان

 مبانی نظری .2

گدذاری انجدام شدده اسد.  یدر      بدر سدرمایه   مدؤبر تحقیقاز ایادی در خصوص عوامدل غیراقتصدادی   

 تأکیدد اس.  برخدی اا تحقیقداز بدر مواندر بروکراتیدک       کردهح رتحقیت  بخشی اا ی  عوامل را ما
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ای دیگدر    عدهاند کردهقلمداد  گذاری سرمایهخی دیگر عوامل سیاسی و فرینگی را موانر داشته و بر

یای اقتصدادی را در  ای دیگر ایرساخ.و عده قیائیاا تحقیقاز انجام شده نقش عوامل حقوقی و 

اند  در ای  تحقیت بر اسدا  مااععداز انجدام گرفتده  عوامدل      دانسته باایمی.گذاری  خصوص سرمایه

امنیتدی    -اذتماعی  عوامل سیاسدی  -گذاری به پنج دسته عوامل فرینگی بر سرمایه مؤبرتصادی غیراق

  اند شده تقسیم قیائی و قانونی عوامل و ایرساختی عوامل بروکراتیک عوامل 

 یاجتماع -یفرینگ عوامل .2-1

 معتقدندد  و نگرندد  مدی  خدارذی  یای سرمایه به استثمارگرایانه دیدی با توسعه حاو در کشوریای اکثر

را دارندد  یکدی اا دالیدل موفقید. کشدوریای       یدا  آ مندابر   استثمار قصد خارذی گذارا  سرمایه که

گذاری خارذی تکییر اید    آسیای ذنوس شرقی نس . به کشوریای آمریکای التی  در ذذس سرمایه

 ضعیف تعامل خارذی  گذارا  سرمایه به نس . منفی ذینی. داشت   گذاری اس. نوع نگاه به سرمایه

 شدوند  مدی  تلقدی  امینده  اید   در فرینگدی  مواندر  ااذمله یم خارذی گذارا  سرمایه و ایرانی ات اع بی 

 دیندده  حرکد.  عامدل  عندوا   بده  سرمایه اراش به ینوا ذامعه ایرا  ( 1390یی،بر کیانی و ناییدی  

 یدم  بدر  را اذتمداعی  عداع. که ای وسیله عنوا  به و منفی بار با را آ  و غاع اً اس. ن رده پی اقتصاد

اا  بعدد  اوعیده  یدای  در سداو  اسد.  مدا   کدرده  معندا  و تعریدف  کندد  می تر محروم را و محروما  اند می

 عمل در دوری که به ایم کرده نفی را گذاری سرمایه کل وابسته  دارا سرمایه درد ذای به انقسس 

 را گدذاری  سرمایه ذامعه ما  اس.  ه ن ود برخوردار دوع. و ذامعه یمدعی و وفاق اا گذاری سرمایه

 درنتیجده  دارد  خصمانه نگاه به آ  و بیند می دراا یک در موعد غی و انگلی داری سرمایه با یمواره

 ( 1386یری ر و یمکارا   شود می مواذه مشکل با در ایرا  سرمایه تشکیل تفکری  دنی  وذود

تواندد سردشدمه   گذاری  سرمایه اذتماعی اسد. کده مدی   بر سرمایه تأبیرگذار یای مؤعفهیکی اا 

شدود  اذتماعی موذ  می نظمی باشد  سرمایهیای باادارنده دیگر مانند ناامنی و بیبسیاری اا فعاعی.

یا و مجامر داودل انه بپردااند  توانایی کدار  که اعیا یک ذامعه به یم اعتماد کنند و به تشکیل گروه

پذیری به معنی پدذیرش صدداق.  اتکاپدذیری  قابلید. اعتمداد کدرد   ادمیندا  و        ذمعی و معاشرز

شود ای  اس. کده افدراد   ای میوظیفه اس.  آنچه موذ  تقوی. سرمایه اذتماعی در یر ذامعه حس 

در یک ذامعه تنها به فکر منافر خود ن وده و تنها در ذه. دستیابی به آ  عمل نکنند  بلکه به انجدام  

سدویزی و محمددی    بپردااندد ی یدای داودل انده و غیرداودل انده    یا و تشکلر قاع  گروهکار ذمعی د
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یای اذتماعی ای اا ینجاریای موذود در سیستم   سرمایه اذتماعی مجموعه1اا نظر فوکویاما ( 1390

یدای  آ  ذامعه شدده و موذد  پدایی  آمدد  یزینده      یساح یمکاری اعیا یاس. که موذ  ارتقا

یدای غیررسدمی   به ع ارز دیگر مجموعه معیندی اا ینجاریدا یدا اراش   ؛ شود اداز میت ادالز و ارت 

گرویی که یمکاری و تعاو  میانشدا  مجداا اسد. در آ  سدهیم یسدتند  او معتقدد        یاس. که اعیا

یا اس. نه افراد  عذا ینجاریایی که اس. که سرمایه اذتماعی برخسف سرمایه انسانی متعلت به گروه

دیند در صورتی معنی دارند که بیش اا یک فرد در آ  سهیم اذتماعی را تشکیل می شاعوده سرمایه

باشند  اا نظر فوکویاما  سرمایه اذتماعی با شعاع اعتماد ارت ا  تنگاتنگی دارد  یر دده مقددار شدعاع    

سرمایه اذتماعی نیز بیشدتر خوایدد بدود و بده ت در آ         تر باشداعتماد در یک گروه اذتماعی گسترده

 ( 11-12: 1379یابد یفوکویاما  گروه نیز افزایش می یمیزا  یمکاری و اعتماد متقابل اعیا

 امنیتی -عوامل سیاسی .2-2

 ذدو  یا  وذود ناامنی و یا آشوس یا  انقسس وقوع اما  در یا سرمایه فرار افزایش اا تاریخی شواید

 و رقابد.  برخوردیدا  خدارذی   و لدی داخ یدای  درگیدری  ای  قومی و ق یله یای تنش   سیاسی ناپایدار

 حکاید.  سداالر  مردمیای  نهاد و مردم برابر در دوع. گویی پاسخ ضعف و سیاسی یای ذناح ناساعم

 الام اقتددار  و یدا  شدده  ددار دودستگی ذامعه بر حاکم نظام کند که احسا  اگر دار دارند  سرمایه

 کده  کشدوری  بده  و شدود  مدی  خارج محیط اا سرع. به ندارد  را فشاریا یا یا ناآرامی بر تسلط برای

تدوا  امنید. اقتصدادی را بده     مدی  ( 1386آورد یری ر و یمکدارا     می روی اس.  تری مناس  میزبا 

گذارا  بدوده و  اندااکنندگا  و سرمایه صورز یک داردوس نهادی که مشوق و موذ  اعتماد پس

یسدویزی و محمددی    کندد  تعریدف کدرد    امنی. فیزیکی افراد و امنی. حقوقی معامسز را تیدمی   

1390 ) 

 گدذار  سدرمایه  آ  دداردوس  در کده  الام حقدوقی  و اذتمداعی  سیاسدی   امنیتی بستریای ایجاد

 خوایدد  اقتصادی ام  فیای ایجاد به منجر باشد داشته خود سود سرمایه و اصل برگش. به ادمینا 

 خوایندد  ترذیح باااریای خارذی به را داخلی بااار داخلی گذارا  سرمایه اوالً صورز ای  در شد 

 داد  امنی. نشا  ذه. خارذی گذارا  سرمایه به سیگناعی داخلی یای سرمایه کارگیری به بانیاً داد 

                                                             
1. Fukuyama 
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 بدرای  اقتصدادی  امنید.   معدد  اا نشدانی  داخلدی  یدای  سدرمایه  فدرار  یمچنا  که داد  خواید اقتصادی

 ( 1389اصل   خارذی اس. یترابی و محمدااده گذارا  سرمایه

 مصرف اس.  و توایر عرصه در و دیگری توعید عرصه در یکی دارد ذن ه دو اقتصادی امنی.

 توایر نظر اا حقیق.  در اس.  شده واقر مورد بحث که اس. موضوعی بیشتری  توایر  امنی. در

 فریند   امدا  ؛اسد.  افدراد  یبرا درآمد حداقل تیمی  به معنی اقتصادی امنی. که توانیم بگوییم می

 صح . گذاری سرمایه در امنی. یا توعید در امنی. خصوص در اس.  وقتی فرین  ماعکی. توعید 

 کده  معنا بدی  شود  استفاده باره ای  در ن اید توایر در امنی. مفهوم اا که باید توذه کرد  شود می

 اقتصادی در امنی. معنای به گذارا  سرمایه و توعیدکنندگا  برای سود حداقل یا تیمی  سودآوری

 عرصده  بده  تصدور تدوایعی   تعمیم حقیق. در گذاری سرمایه امنی. اا تصور ای  نیس.  توعید عرصه

 یدا  آ  تکییرناپدذیری  و و مقرراز قوانی  ب از اا ادمینا  معنای به گذاری سرمایه امنی. اس.  توعید

یدای   اس. کده فعاعید.   یایی مؤعفهتری   ب از اقتصادی اا مهم فقدا  .(1386اس. یری ر و یمکارا   

دید  ب از اقتصادی به معندی وذدود شدرایط باب داز  مامدو  و قابدل        قرار می تأبیراقتصادی را تح. 

خود را به ددور مامدو  در    یای دوری که شهروندا  سرمایه  تصادی اس.  بهبینی برای فعاعی  اق پیش

ط عددم ب داز اصدوالً تشدکیل     دور مامو  سود خود را برداشد. کنندد  در شدرای     ذریا  انداخته و به

ای و  یدای غیرموعدد  واسداه    یدای ذامعده بده سدم. فعاعید.      رو اسد. و سدرمایه  ه بد  سرمایه با مانر رو

 دوعد.  توسدط  یدایی کده   اسدترات،ی  و یا سیاس.(  1391یابند یسعیدی و میعادی   اودبااده سوق می

ی داشدته  پایددار  و نس ی ب از دبای  شوند می ترذمه و مقرراز قانو  به مواردی در و شوند می اتخاذ

 مددز   و میدا   مدز کوتاه مدو  یای برنامه اذرای و ارایابی عدم اقتصادی  استرات،ی   فقدا باشند

 سیاسدی   مسدائل  ای در سدلیقه  برخوردیدای  و دارانده  ذاند   یدای  نص  و عزو و یا مدیری. تعویض

یری در و   را نداشته باشد الام و پایداری ب از کشور اقتصاد که اس. شده س   اذتماعی و فرینگی

 ( 1386یمکارا   

 اسد.   مدؤبر  گذاری سرمایه بیمه یای نرخ و گذاری یای سرمایه یزینه تنظیم در ریسک شاخص

 اسد.   بداال  نیدز  بیمده  یدای  ندرخ  و گذاری سرمایه یای یزینه وذود دارد  باال ریسک که کشوری در

 ( 1386شود یری در و یمکدارا      می کمتر کشوریا گونه ای  در گذاری سرمایه  نهایی باادیی بنابرای 

کنندد  یکدی اا اید  ابزاریدا      یا  کشوریا اا ابزاریای مختلفدی اسدتفاده مدی    در راستای رفر ای  نگرانی
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گذار خارذی اس.  در بسدیاری اا کشدوریا  قدوانی  بیمده بدی  ات داع        اذرای قوانی  بیمه برای سرمایه

و در صورز بروا حوادث و خاراز بدا پرداخد. خسدارز     شود داخلی و خارذی ت عیض قائل نمی

 ( 1390سعیدی و میعادی  ی کند یا را ذ را  می عادالنه  ایا  آ 

 عوامل زیرساختی .2-3

 بده  مزید.  دیگر غیرمایر کار نیروی وذود ذها   در خدماز و کاالیا توعید فرایند شد  پیچیده با

 دیدده  آمدواش  کدار  نیدروی  اا کده  یستند گذاری موفت سرمایهذذس  در منادقی عذا ؛رود نمی شمار

 محرکدی  بده عندوا    دیدده  آمدواش  کدار  نیروی و نیز قیم. اراا  نیروی کار وذود باشند  برخوردار

دید  می کایش را توعید یای یزینه کار نیروی اراانی ایرا ؛کند می عمل گذاری سرمایه ذذس ذه.

 به یمی  دعیدل  آورد  می فرایم را نوی  فناوری انتقاو و کارگیری به امینه دیده آمواش کار نیروی و

 و آمواشدی  یدای  ایرسداخ.  به دود  بده   گذاری سرمایهذذس  راستای در توسعه  حاو در کشوریای

یعلدوی و یاشدمی     اندد  کدرده تدسش   کدار  نیدروی  آمدواش  و تربی. و دانش گسترش بر وی،ه تأکید

گذاری اا دو ذن ه بایدد بررسدی شدود      یا بر ذذس سرمایه ایرساخ. تأبیر  1اا نظر کرنل ( 14: 1395

یا  خاو   یا  ذاده یا معروف اس. شامل راه یا که به خدماز ذهانی ایرساخ. نوع اوو ایرساخ.

یای بخش اشتکاو  یا به ایرساخ.   نوع دوم ایرساخ.اس.یای اینترنتی  تلف  باب. و یمراه و ش که

یدای اذتمداعی مانندد     اا دریت توسعه و به دود ایرسداخ.   یا ایرساخ. و کاریابی معروف اس.  ای 

یای شکلی شود یقدادری   تواند منجر به افزایش فرص. یای یمگانی می و سسم. و آمواش بهداش.

 ( 1392و دیمرده  

 یدای  ایرسداخ.  اوالً شدد   خوایندد  اقتصدادی  رشدد  افدزایش  باعدث  دو ذهد.  اا یا ایرساخ.

 بده  امکا  دستیابی و یا ذاده یا  راه توسعه که دوری به یستند؛ادسعاز  وانتقا عامل خود اقتصادی

انتقداو   در کدارایی افدزایش   نیدز  و سدرمایه  انتقداو  یدای مهدم   وی،گدی  اا تواندد  مدی  ارت ادی  یای ش که

 کامدل  دور به ادسعاز که کند می عمل ای گونه به سیستم ای  حقیق. در شود  محسوس ادسعاز

 نیز را تکنوعوژیکی انتقاو نوعی به تواند خود می ای  و دارند نیاا یا آ  به که برسد کسانی به دس.

 در باشدند  مند بهره باالتری و تکنوعوژیکی ادسعاتی گسترش انتقاو اا داشته باشد  منادقی که بر در

                                                             
1. Kernel 
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 به دود تدوا    می درمجموع بنابرای  ؛کنند می عمل تر باال موفت اقتصادی رشد و گذاری ذذس سرمایه

فرایندد   انتقداو  تحقدت  بدرای  عداملی  را و اذتمداعی  اقتصدادی  یدای  ایرسداخ.  بده  دسترسدی  شدرایط 

  بده نقدل اا   1997  1دانس. یمدار  کشوریا باالتر در اقتصادی رشد به رسید  یمچنی  و تکنوعوژیکی

و  پدوعی  مداعی   باارگدانی   ادسعداز  بایدد  گدذاری   سدرمایه  ایجداد  بدرای  ( 1392قادری و دیمدرده   

 نده  ای  راباده   در بگیرد  قرار اندرکارا  دس. و مردم اختیار در دقیت و روش  صورز به اقتصادی

 اختیدار  در بده آسدانی   و شدوند  روا بده  بایدد  بلکده   باشدند  صدحیح  و دقیت باید آمار و ادسعاز تنها

 ادسعاز م تنی فصلی  اوعیه  ادسعاز ادسعاز شامل ادسعاز انواع به بااار گیرند  قرار متقاضیا 

 و فعاعید.  بتواندد  تدا  اسد.  نیاامندد  یای مختلف اظهارنامه و ای دوره ادسعاز اقتصادی  تکییراز بر

سداا   امینده  امکانداز  اید   دیدد   بروا را الام یای و واکنش کند یماین  آ  با را خود یای حرک.

 ( 1386را   شد یری ر و یمکا خواید گذاری سرمایه رشد درنتیجه و بااار کارایی افزایش

 عوامل بروکراتی  .2-4

 نهادیدای  و گدذاری  قدانو   نهادیدای  تشکیل که اس. ای  مال  بر ناظر توعید موانر تاریخی بررسی

اسد.    گذاری داشدته  سرمایه در مهمی نقش بروکراسی اا پرییز و دستگاه اداری کیفی. و اقتصادی

 و اذتمداعی  روابدط  در خصدوص  منسدجم  اقتصادی نهادیای تشکیل عدم و اقتصادی نهادیای تعدد

 اقتصدادی  توسدعه  برای الام تکییراز که دید می نشا  ایرا  مورد در   آ  بر م تنی گرفته شکل نظام

 در اقتصاد بخش با ارت ا  در که نهادیایی و تشکیسز حاضر  حاو اس.  در نگرفته شکل ایرا  در

انجام  برآوردیای بر اسا  که دوری به نیستند  یکپارده و منسجم  مجموعه کنند  فعاعی. می کشور

 ریدزی   نظیدر برنامده   اقتصدادی  امدور  در فعاعید.  اا مختلفدی  درذداز  بدا  دوعتی نهاد 50 اا بیش شده

 ( 1386یری ر و یمکارا   درگیرند  ادسعاز و آمار توعید و اذرا نظارز 

بخش  سویی صاح  اا دارد  خویش اختیار در را اقتصادی کاریای اا بسیاری مسووعی. دوع.

 کده  آمدده  وذدود  احسدا  بده   اید   خصوصی بخش در اس.  عذا آ  کننده مصرف منابر اا بزرگی

و  دارد قدرار  او مقابدل  اسد. در  وسدیر  اقتددار  و اختیداراز  صداح   که قدرتمند رقی  یک یمواره

گذاری   سیاس. شد  ضعیف س   دوع.  بود  بزرگ کند  رقاب. ناساعم صورز به او با تواند می

                                                             
1. Marr 
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 شدود  می س   ضعف ای  شود  می فساد افزایش و مؤبر عدم اعماو نظارز حکومتی  وظایف ایفای

نتواندد   او و باشدد  نامشدخص  و مد هم  گذار سرمایه برای کشور در گذاری آینده سرمایه انداا دشمکه 

سدرخوردگی  یکی اا مدواردی کده موذد      ( 1386کند یری ر و یمکارا    اتخاذ تصمیماز درستی

شود مقرراز اداری پیچیدده و ددی کدرد  مراحدل اداری ایداد دده در ینگدام ورود         گذار می سرمایه

 ( 1390یسعیدی و میعادی  یه و ده ینگام اذرای برنامه اس. سرما

 یئعوامل قانونی و قضا .2-5

از ترذمده  شوند و در مواردی به قانو  و مقرر یایی که توسط دوع. اتخاذ می یا و استرات،ی سیاس.

و  تأمدل یدای اقتصدادی    گدذاری  قدانو   متأسدفانه   داشته باشدند باید یک ب از نس ی برخوردار شود  می

یدای مقاعدی بده دور نیسدتند و      یای سیاسی و بحرا  و فعل و انفعاو را نداشته دق. و کارشناسی الام

و اقتصدادی  یمه ذوان  و ابعداد مختلدف فرینگدی  اذتمداعی      آنکهشرایط خاصی بدو   تأبیرتح. 

یدای یمگندی دن داو     شود سیاسد.  در قوانینی که تنظیم می درنتیجهگیرند   دیده شود  انجام می مسوله

کندد  اا سدوی دیگدر      نایماینگی بی  اذزای مختلف اقتصدادی را ایجداد مدی    مسولهشود و یمی   نمی

بددتری  ضدربه را بدر امنید. اقتصدادی       یدا  بخشدنامه و  یا نامه آیی تکییراز مکرر در قوانی  و مقرراز  

اذرایدی   یدای  دسدتگاه کند  گرده برخی اا ای  تکییراز در ابدر تصدمیماز خدارج اا     کشور وارد می

گیدر دده کسدی بدوده اسد.  بدرای        کند که تصدمیم  گذار تفاوتی نمی شوند  اما برای سرمایه اتخاذ می

باشد حداقل قوانی  و مقدرراز باارگدانی     گذار امانی امنی. وذود دارد که او ادمینا  داشته سرمایه

یکدی اا مدواردی کده در     ( 1386کنند یری ر و یمکارا    تکییر نمی ساعه پنجارای و     در یک دوره 

کند بحث ماعکی. و پای ندی دوعد. بده تعهدداز     می متأبرگذاری را  سرمایه مقرراز  وحواه قوانی  

گدذاری کدامسً مسداعد باشدد امدا       و فنی برای سدرمایه  اقتصادی  ماعی یای انگیزهحتی اگر خود اس.  

گذاری با خاراتی اا ق یل سل  ماعکی. عدم امنی. ذانی و ماعی  ریسک انتقاو پدوو  نقدض    سرمایه

 ( 1386ری ر و یمکارا   ی کردگذاری نخواید  قراردادیا و غیره مواذه باشد  وی اقدام به سرمایه

شدایر در سداح ذهدا  اسد. کده اا دیربداا و یمدزاد بدا          یای خواری یکی اا پدیده فساد و رشوه

یا نشا  داده اسد. کده    داری وذود داشته اس.  بررسی یای دوع. و حکوم. پیدایش نخستی  شکل

فساد یکی اا ترمزیای مهم رشد اقتصادی اس.  فساد اغل  به عندوا  پیامدد محدیط نهدادی نامناسد       

. خاصی برخوردار اس.  مفاسدد اقتصدادی باعدث    یای اقتصادی اا ایمی تصور و نقش آ  بر فعاعی.
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یا  افزایش یزینه معامسز رسمی  گسترش قلمدرو اقتصداد ایرامیندی و     ناامنی اقتصادی  فرار سرمایه

 درنتیجده گذاری شدده و   شود  ای  موارد  مانر به ود فیای سرمایه اتسف منابر و مانر رقاب. ساعم می

تواندد بده اشدکاو مختلفدی      (  فسداد مدی  1395و خداپرس.  کردی ی دیند گذاری را کایش می سرمایه

توا  به اختس  بودذه خدماز دوعتی  پرداخ. رشدوه بدرای دریافد.     ظایر شود که اا آ  ذمله می

خواری در قراردادیای دوعتی  رشوه و ران. در مجوایای  خواری و ران. مجوا کس  و کار  رشوه

یکدردی و   کدرد بدانکی و پرداخد. ماعیداز اشداره     وارداز و صادراز  فساد در دریافد. تسدهیسز   

 ( 1395خداپرس.  

 پیوینه تحقیق .3

 مطالعات داخلی .3-1

گدذاری را در کشدوریای   بدر ذدذس سدرمایه    مؤبردر یک تحقیت عوامل  (1396خاابی و یمکارا  ی

بود     بر اسا  نتایج ای  تحقیت  نرخ رشد اقتصادی  نرخ تورم و باااند کردهعیو گروه منا بررسی 

گذاری دارد  در ای  تحقیت  عدم منفی بر ذذس سرمایه تأبیرمث . و شاخص حکمرانی  تأبیرتجاری 

ب اتی سیاسدی و اقتصدادی و پدایی  بدود      گذاری به بیسرمایه موفقی. کشوریای مناقه منا در ذذس

 ساختاریای سیاسی نس . داده شده اس.  یمچنی امنی. و 

گدذاری   یدای سدرمایه  ( در یک تحقیدت مواندر و محددودی.   1394یبهروای مفرواعو و یمکارا  

گدذاری   ددرح سدرمایه   300  ای  تحقیدت بده صدورز میددانی در     اند کردهخارذی در ایرا  را بررسی 

دیدد کده عوامدل سیاسدی  سداختاری و ذکرافیدایی در کندار        خارذی انجام شده اس.  نتایج نشا  می

  در ای  تحقیت  عدم ب از سیاسدی بده عندوا     مؤبرندی گذاری خارذ عوامل اقتصادی بر روی سرمایه

  قدوانی  حمدایتی و   قیدائی شاخص عوامل سیاسی در نظر گرفته شده اس.  ساختار نظدام حقدوقی و   

سداالری و   ای  حقدوق ماعکید. و سداختار دیدوا     یا  تسهیسز بانکی نظدام بیمده  تشویقی  ایرساخ.

 اند کار برده شدهتی در ای  تحقیت بهسیستم اداری تح. عنوا  عوامل ساختاری و حمای

 بدا  ایدرا  را  در گذاریسرمایه توسعه بر مؤبر ( در یک تحقیت  عوامل1393بشیری و یمکارا  ی

 و شناسدایی  شداخص  19 راستا  ای  در  اند کرده بندیدسته و شناسایی شده تحقیقاز انجام به توذه

 عوامدل سداختاری  عوامدل د یعدی و دوعد.     کلی شامل عوامل اقتصادی  عوامل سیاسی   عامل 5 در

-یای داخلدی  خادر درگیدری   اند  عوامل سیاسی شامل ب از سیاسی  خار بروا تنششده بندید قه
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یدای حمدل و نقدل     ایرسداخ.    عوامدل ایرسداختی نیدز   یسدتند یای خارذی و توسعه روابط سیاسی 

شدود  در  اد را شدامل مدی  یدای اقلیمدی و وذدود مندادت آا    یای فنداوری ادسعداز  ذاذبده   ایرساخ.

. قدانو  و مقدرراز  فسداد اداری     ایرمجموعه دوع. نیز عواملی مانند کیفید. نظدام اداری  حاکمید   

 اند اعتنایی به قراردادیا و سل  ماعکی. توسط دوع. قرار گرفته بی

ر   داندد  کدرده گذاری ایربنایی در ایدرا  را بررسدی    ( موانر سرمایه1393وفا و معمارااده دهرا  ی

ای عیکرز استفاده شده اس.  ذامعه آماری تحقیت اا  ای  تحقیت اا ابزار پرسشنامه و دیف پنج گزینه

گذاری و کارشناسا  ای  حواه تشکیل شده اس.  نتایج ای  تحقیت نشا   اساتید حواه ماعی و سرمایه

از قدوانی    یدا  عددم ب د    یای قانونی  موانر قانونی ب د. شدرک.   دید که عدم توذه به ایرساخ. می

گدذاری ایربندایی    تدری  مواندر ذدذس سدرمایه     گدذاری مهدم   شفاف ن ود  قانو  و عدم امنی. سدرمایه 

 یستند 

بدر متکیریدای    تأکیدد گدذاری را بدا    بر ذدذس سدرمایه   مؤبر( عوامل 1393ن،اد و یمکارا  ی گرایی

و بدا اسدتفاده اا    1یافتده  تعمدیم   اید  تحقیدت بده روش گشدتاوریای     اند کردهنهادی و ساختاری بررسی 

 تدأبیر شداخص حکمراندی خدوس     کشور انجام شده اس.  نتایج حاکی اا آ  اسد. کده   30یای  داده

عواملی مانندد پاسدخگویی    دربرگیرندهدارد  شاخص حکمرانی خوس  گذاری مث . بر ذذس سرمایه

 اس.  دوع.  کارآمدی دوع.  ب از سیاسی  ن ود قوانی  و مقرراز اضافی عدم فساد اداری و ماعی

بندددی موانددر   ( در یددک تحقیددت بدده شناسددایی و اوعویدد.    1391معمددارااده دهددرا  و امینددی ی  

انددد  در ایدد  تحقیددت عوامددل اقتصددادی  عوامددل حمددایتی  عوامددل   گددذاری در ایددرا  پرداختدده سددرمایه

بددر ذددذس  مددؤبرسدداختاری  فرینگددی و اذتمدداعی و عوامددل قددانونی و مقرراتددی بدده عنددوا  عوامددل   

  گدذاری  اندد  عوامدل حمدایتی شدامل سده شداخص بیمده سدرمایه         نظدر گرفتده شدده    گذاری در سرمایه

یای ارت ادی اس.  برای بررسی عوامل ساختاری  فرینگی و اذتمداعی   یای دوع. و فناوری حمای.

اذتمداعی   –یای فرینگی سه شاخص احسا  عدم امنی. فردی  بحرا  سیاسی ذامعه و کم ود امینه

مل قدانونی و مقرراتدی نیدز شدامل شدش شداخص عددم ب داز قدوانی  و          عوا در نظر گرفته شده اس. 

کننده بااگش. اصل و فرع سرمایه  قوانی  کار  افشای ادسعاز حسابداری   مقرراز  قوانی  تیمی 

  اس.گذار  قوانی  ماعیاتی و میزا  حمای. اا حقوق سرمایه

                                                             
1. Generalized Method of Moments 
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  اید   اندد  کردهگذاری خارذی را در ایرا  بررسی  ( موانر ذذس سرمایه1390سعیدی و میعادی ی

گذاری خارذی  سرمایه 35تحقیت با استفاده اا پرسشنامه انجام شده اس.  ذامعه آماری تحقیت شامل 

یای شروع کس  و کار  اخذ مجوایای الام  ب . امدواو      بر اسا  نتایج ای  تحقیت  شاخصاس.

بدر   مدؤبر عوامدل   ااذملده شدد  قراردادیدا    االذرا الامدارا  ذزن  پرداخ. ماعیاز و  حمای. اا سهام

  یستند گذاری ذذس سرمایه

متکیریدای توعیدد ناخداعص     تدأبیر با استفاده اا روش تجزیه واریانس   (1388یوسفی و عزیزن،اد ی

نید.  حقدوق ماعکید.  قدوانی  و     گذاری دوعتی  نرخ تورم و نقش نهادیدایی مانندد ام   داخلی  سرمایه

  اندد  کدرده گدذاری خصوصدی در ایدرا  بررسدی      مقرراز  فساد اداری و امنی. اذتماعی را بر سرمایه

مث د. بدر    تدأبیر یدا   دیدد در حداعی کده توعیدد ناخداعص داخلدی و ایرسداخ.        نتیجه تحقیدت نشدا  مدی   

ی خصوصدی در ایدرا     گدذار  عوامل باادارنددگی سدرمایه   تری  مهمگذاری خصوصی دارند   سرمایه

گذاری  حقوق ماعکی.  فساد اداری و راند.     ن ود  امنی. سرمایهقیائیمربو  به مسائل حقوقی و 

 اس. 

آ  را بر رشدد اقتصدادی در ایدرا  بررسدی      تأبیرگذاری و  موانر سرمایه (1386ری ر و یمکارا  ی

ام شدده اسد.  بده اید  منظدور      گدذاری انجد   بدر نقدش امنید. بدر سدرمایه      تأکید  ای  تحقیت با اند کرده

اندد  مواندر سیاسدی  مواندر      دارند شناسدایی شدده   تأبیرگذاری در ایرا   متکیریایی که بر امنی. سرمایه

فرینگی  موانر اذتماعی  بزرگ بود  دوع.  عدم تعریف مناس  قانو  و امنی.  عدم دسترسدی بده   

گذاری    موانر غیراقتصادی ذذس سرمایهیای نابرابر به عنوا یا و رقاب. ادسعاز الام و وذود ران.

 اند  معرفی شده

 مطالعات خارجی .3-2

اندد  اید  تحقیدت بدا      گدذاری پرداختده   امنید. بدر سدرمایه    تأبیر به بررسی (2016و یمکارا  ی 1اوالفمی

اس.  در ای  مااععه اا مخارج ساالنه دوع. ذه. دفاع و  امانی انجام شده یای سری  دادهاستفاده اا 

داری بدر   معندی  تدأبیر دید که امنید.   به عنوا  شاخص امنی. استفاده شده اس.  نتایج نشا  می امنی.

 گذاری در نیجریه داشته اس.  ذذس سرمایه

                                                             
1. Olufemi 
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گذاری در کشور رومدانی را بررسدی   نقش عوامل بروکراتیک بر ذذس سرمایه (2015ی 1عورینته

گدذاری در کشدور رومدانی    یکی اا موانر عمده سرمایه پیچیدهاس.  در ای  تحقیت بروکراسی  کرده

انتظار برای حل یک مشکل خداص    اما  مدزعنوا  شده اس.  فقدا  شفافی. در نهادیای دوعتی  

یای بروکراسی پیچیده در ای  تحقیدت معرفدی    شاخص ااذملهفساد و رفتار نامناس  کارکنا  دوع. 

ب اتی سیاسی  ماعیاز باال و یای کافی  بیعدم ایرساخ.اند  عسوه بر ای   عوامل دیگری مانند شده

  اند شدهدر مدو عحاظ  گذاری در رومانیعدم ب از قوانی  و مقرراز به عنوا  سایر موانر سرمایه

گدذاری در مندادت مختلدف    یا را بر ذذس سدرمایه ایرساخ. تأبیر (2014و یمکارا  ی فیتریندی

اسدتا  کشدور انددونزی انجدام شدده       30به روش پانل دیتا بدرای    ای  تحقیت اند کرده اندونزی بررسی

یا به عنوا  متکیریای ذاده یا واس.  ظرفی. توایر آس  ظرفی. توایر برق  امکاناز مخابراتی  راه

یدایی کده دارای   اسدتا   دیدد کده  اندد  نتدایج نشدا  مدی    یا در نظر گرفته شدده دینده ایرساخ.تشکیل

  اند کردهگذاری بیشتری ذذس سرمایه تری یستندیای قویایرساخ.

در کنار عوامدل اقتصدادی    قیائیعوامل اذتماعی  سیاسی و  تأبیر( 2014و یمکارا  ی 2اعکسیس

  اید  تحقیدت بده روش    اندد  کردهگذاری خصوصی در کشوریای آمریکای التی  بررسی را بر سرمایه

-عوامدل اقتصدادی بدر سدرمایه     تأبیرکه دید کشور انجام شده اس.  نتایج نشا  می 20پانل دیتا برای 

بیشدتر    تدر باشدند  مناس  قیائییای سیاسی  اذتماعی و یایی که به عحاظ شاخصگذاری در محیط

تدری وذدود دارد میدزا     قدوی  قیدائی اس.  نتایج حاکی اا آ  اس. که در کشوریایی کده سیسدتم   

دنی  به ود نهادیدای    یمدرصد بیشتر اس. 29/2گذاری خصوصی نس . به کشوریای دیگر سرمایه

گدذاری را  تواند میدزا  سدرمایه  یای سیاسی و مدنی میسیاسی  کنترو فساد و دسترسی بهتر به آاادی

 درصد افزایش دید  84/1

کشدور آفریقدایی    64گذاری در  حاکمی. را بر ذذس سرمایه تأبیر( 2014و یمکارا  ی 3ورنیک

  در ای  تحقیدت اا شدش شداخص آاادی بیدا   پاسدخگویی دوعد.  فسداد  کیفید.         اند کردهبررسی 

بددر  مددؤبر یددای نظددارتی  شددفافی. قددوانی  و ب دداز سیاسددی بدده عنددوا  عوامددل غیراقتصددادی   دسددتگاه

 گذاری در کنار عوامل اقتصادی در نظر گرفته شده اس.  سرمایه

                                                             
1. Laurentiu 
2. Alexis 
3. Wernick 
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  ی پرداختده اندد  خدارذ  میگذاری مستق بر سرمایه یابر دموکراس یبه بررس (2011ی 1آسیدو و عی 

یای سیاسی و مدنی   گذاری  شاخص آاادی بر سرمایه مؤبردر ای  تحقیت عسوه بر عوامل اقتصادی 

گدذاری   بر ذذس سدرمایه  مؤبریای دموکراسی  یای احزاس به عنوا  شاخص حقوق سیاسی و فعاعی.

ب داتی   فسداد  بروکراسدی پیچیدده  بدی     ااذملده ری اند  در کنار ای  عوامل متکیریدای دیگد   عحاظ شده

 اند  گذاری در مدو آورده شده بر سرمایه تأبیرگذارقوانی  و مقرراز نیز به عنوا  عوامل مهم و 

 گذاری موانع غیراقتصادی جذب سرمایه .4

گذاری در استا  عرستا   ذذس سرمایه غیراقتصادیاا آنجا که یدف اا تحقیت حاضر شناسایی موانر 

پدنج دسدته    گویده در  31به م انی نظری و مااععاز ق لی داخلی و خدارذی  تعدداد    توذه باس.  عذا ا

موانر ایرساختی  موانر بروکراتیک و موانر قانونی  امنیتی  –اذتماعی  موانر سیاسی -موانر فرینگی

  شداستخراج  (1یبه شرح ذدوو  قیائیو 

 تانگذاری در استان لرس موانع جذب سرمایه .1جدول 

 منبع نماد عنوان ردیف

 اجتماعی -موانع فرینگی

 (1390و ناییدی ی کیانی ی،بر Cultural1 خارذی گذارا  سرمایه به نس . منفی ذینی. 1

 (1386ری ر و یمکارا  ی Cultural2 داری وذود تفکراز ضد سرمایه 2

 محقت Cultural3 به ذای کارآفرینی وذود فرین  ذستجوی کار دوعتی 3

 (1379فوکویاما ی Cultural4 عدم حس اعتماد و ادمینا  در ذامعه 4

 (1390سوئیزی و محمدی ی Cultural5 عدم فرین  کار ذمعی 5

 (1388عظیمی ی Cultural6 عدم فرین  پای ندی به قانو  6

 محقت Cultural7 گرایی و تعص از قومی وذود فرین  دایفه 7

 موانع سیاسی و امنیتی

 (1390سعیدی و میعادی ی Political1 گذارا  ذانی و ماعی سرمایهعدم امنی.  1

  

                                                             
1. Asiedu & Lien 
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 گذاری در استان لرستان موانع جذب سرمایه .1جدول ادامه 

 منبع نماد عنوان ردیف

 (1386ری ر و یمکارا  ی Political2 ساالر ضعف پاسخگویی نهادیای دوعتی در برابر مردم و نهادیای مردم 2

 (1386ری ر و یمکارا  ی Political3 یای سیاسی ذناحرقاب. ناساعم  3

 (1386ری ر و یمکارا  ی Political4 ای قومی و ق یله یای تنش 4

 (1386ری ر و یمکارا  ی Political5 ای سلیقه برخوردیای و ذان دارانه یای نص  و عزو و یا مدیری. تعویض 5

 (1390میعادی یسعیدی و  Political6 عدم ب از اقتصادی و سیاسی 6

 موانع زیرساختی

 (1392قادری و دیمرده ی Infrastr1 یای فیزیکی مانند راه  ذاده  فرودگاه و یتل کم ود ایرساخ. 1

 (1395ی یاشمیعلوی و  Infrastr2 عدم مهارز کافی نیروی انسانی 2

 (1392یقادری و دیمرده  Infrastr3 گذارا  رسانی گسترده به سرمایه عدم ش که ادسع 3

 (1386ری ر و یمکارا  ی Infrastr4 گذارا  به ادسعاز و آمار اقتصادی الام عدم دسترسی سرمایه 4

 محقت Infrastr5 گذارا  اا منابر د یعی و ذکرافیایی عدم شناخ. کافی سرمایه 5

 موانع بروکراتی 

 (1390میعادی یسعیدی و  Bureauc1 گذاری صدور مجوا سرمایه فراینددوالنی بود   1

 (1386ری ر و یمکارا  ی Bureauc2 بزرگ بود  دوع. و عدم یماینگی بی  نهادیای دوعتی مختلف 2

 (1386ری ر و یمکارا  ی Bureauc3 گذاری در استا  فقدا  استرات،ی و نقشه ذامر سرمایه 3

 (1391تهرا  و امینی ی معمارااده Bureauc4 گذاری اا سرمایه مؤبرعدم نظام ذامر حمایتی و تشویقی  4

 (2015عورینته ی Bureauc5 یای دوعتی فقدا  شفافی. در نهادیا و سااما  5

 (1386ری ر و یمکارا  ی Bureauc6 دریاف. اعت ار اا سیستم بانکی فرایندپیچیدگی  6

 (1391یمعمارااده تهرا  و امینی  Bureauc7 گذارا  ذه. حمای. اا سرمایه ناکارآمدای  نظام بیمه 7

 موانع قانونی و قضائی

 (2014آعکسیس و یمکارا  ی Legal1 وذود ران. و فساد در سیستم ماعی و اداری 1

 (2014ورنیک و یمکارا  ی Legal2 عدم شفافی. در قوانی  و مقرراز 2

 (1393بشیری و یمکارا  ی Legal3 گذارا  توسط دوع. سل  ماعکی. سرمایه 3

 (1390سعیدی و میعادی ی Legal4 توسط دوع. درفه یکبه صورز  قراردادیانقض  4

 (2011آسیدو و عی  ی Legal5 قوانی  و مقرراز عدم ب از در 5

 محقت Legal6 داخلی و خارذی گذاری سرمایهعدم وذود قوانی  و مقرراز مترقی برای حمای. اا  6
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 مواد و روش .5

تحقیت حاضر اا عحاظ یدف  اا نوع تحقیقاز کداربردی محسدوس و بدا توذده بده نحدوه گدردآوری        

یدای   شود  اا میا  روش بندی می غیرآامایشی( د قهی توصیفییای  داده  ای  تحقیت در امره پ،ویش

بده شدیوه    یم سدتگی  یدای  روش انجام ای  تحقیدت  اا ندوع پد،ویش   یای توصیفی   گوناگو  پ،ویش

یا در ای  تحقیت به صورز میدانی انجام شده اس. کده در   آوری داده ذمر تحلیل کوواریانس اس. 

 ای دندگزینده   پرسشنامه اا نوع بسدته  شد آوری ذمریا اا دریت ابزار پرسشنامه محقت ساخته  آ  داده

اد  ایداد  متوسدط    ای شامل خیلی اید  یای پرسشنامه بر اسا  دیف عیکرز پنج گزینه بوده که گزینه

در نظر گرفته شد  روایی محتوایی پرسشنامه با توذه به نظراز کارشناسدا  و اسداتید    کم خیلیکم و 

یدای مختلدف    ید شد  ذامعه آماری تحقیت شامل اسداتید و نخ گدا  دانشدگایی در حدواه    یدانشگاه تا

اذرایدی در حدواه      حقدوق و کارشناسدا  و مددیرا    شناسدی  ذامعده اقتصاد  مدیری.  علوم سیاسدی   

گددذارانی کدده در حدداو حاضددر و یددا در گذشددته در ایدد  اسددتا      گددذاری بدده عددسوه سددرمایه  سددرمایه

خوشده   3گیدری در دسدتر  اا    گیدری بده صدورز نمونده       روش نمونهاس.  اند کردهگذاری  سرمایه

گدذارا    هگذاری و سرمای اساتید و نخ گا  دانشگایی  کارشناسا  و مدیرا  اذرایی در حواه سرمایه

پرسشنامه تهیه شده یدم بده صدورز اعکترونیکدی اا      داخلی و خارذی در استا  عرستا  انجام گرف. 

دریت فیای مجاای و ایمیل و یم به صورز کاغذی اا دریت مراذعه مستقیم  بی  ذامعه آماری بده  

ام گرف.  پرسشنامه کار تجزیه و تحلیل انج 140  با برگش. شدگیری در دستر  توایر  روش نمونه

و تخمدی  ضدرای     شددر ای  تحقیت اا تحلیل عاملی تأییدی برای شناخ. متکیریای مکنو  استفاده 

انجدام   2عیزرو افزار در قاع  نرم با رویکرد تحلیل عاملی مرت ه دوم 1ساختاری معادالز روشاا مسیر 

و یکدی اا  یدای ذدیدد آمداری     اا روش SEMگرف.  مدو معادالز ساختاری یدا بده ددور اختصدار     

یدای تجزیده و تحلیدل دنددمتکیره اسد. کده بده آ  تحلیدل سداختاری کواریدانس و            تدری  روش  قوی

شود کده   یای تجزیه و تحلیل گفته می گویند  تحلیل دند متکیره به یک سری روش اعگوساای نیز می

یدابی   دند متکیر مستقل با دند متکیر وابسته اس.  در مدو اما  یمتجزیه و تحلیل  یا آ وی،گی اصلی 

یدای   ندام دارندد اا دریدت گویده     3پدذیر معادالز ساختاری  بعیی اا متکیریدا کده متکیریدای مشدایده    

                                                             
1. Structural Equation Model 
2. LISREL 
3. Observed Variables 
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گیدری مددو اسد.  برخدی      شوند ای  بخش مربو  به انددااه  گیری می پرسشنامه به دور مستقیم اندااه

یدای پرسشدنامه یدا     شدوند اا ترکید  گویده    گفتده مدی   1و  یا پنهدا  دیگر اا متکیریا که متکیریای مکن

شود ای  بخش مربو  به تحلیل مسدیر   سنجیده می یا آ آمده و روابط بی   دس. بهمتکیریای آشکار 

 مدو اس. تا مدو نهایی ترسیم شود 

اای وابسته اس. و مواندر فرینگدی اذتمداعی     گذاری یک متکیر درو در تحقیت حاضر  سرمایه

-  موانر ایرساختی و موانر بروکراتیک متکیریدای درو  قیائیموانر سیاسی امنیتی  موانر حقوقی و 

-پذیر مییای پرسشنامه نیز متکیریای مشایدهاای مستقل یا به ع ارتی متکیریای میانجی یستند  گویه

پدذیر  متکیر مشدایده  31اای مستقل و  متکیر درو  5وابسته   اای درو باشند  در ای  تحقیت یک متکیر 

 وذود دارد 

 یا داد تجزیه و تحلیل  .6

 آمار توصیفی .6-1

بدر   دیندگا  پاسختوایر فراوانی  (2یدر ابتدا آمار توصیفی ذمعی. نمونه ارائه شده اس.  در ذدوو 

دارای مددر    نددگا  دی پاسدخ درصدد   20شود کده   حس  ساح تحصیسز آمده اس.  مشایده می

  یستنددرصد دارای مدر  دکترا  43ارشد و  کارشناسی درصد 37کارشناسی  

 بر حسب سطح تحصیالت دیندگان پاسختوزیع فراوانی  .2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت

 20 28 کارشناسی

 1/37 52 کارشناسی ارشد

 9/42 60 دکترا

 100 140 کل

 تحقیت: محاس از مأخذ

آمده اس.  بر اسا  ای  ذدوو   (3یاا عحاظ نوع شکل در ذدوو  دیندگا  پاسختوایر فراوانی 

یای اسدتا    علمی دانشگاه یدرصد اا اعیا 6/38نفر یعنی  54نفر حجم نمونه  تعداد  140اا مجموع 

نفر یعندی   15گذارا  در استا  عرستا  یستند   درصد سرمایه 7/15نفر یعنی  22  یمچنی  تعداد یستند

                                                             
1. Latent Variables 
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درصددد کارشناسددا  سددایر   35نفددر یعنددی  49و  گددذاری سددرمایهدرصددد اا کارشناسددا  حددواه   7/10

  یستنداقتصادی  یای حواه

 از لحاظ نوع شغل دیندگان پاسختوزیع فراوانی  .3جدول 

 رصد فراوانید فراوانی نوع شغل

 6/38 54 علمی دانشگاه ییو.عیو 

 7/15 22 گذار سرمایه

 7/10 15 گذاری سرمایهکارشنا  حواه 

 35 49 اقتصادی یای حواهکارشنا  سایر 

 100 140 کل

 : محاس از تحقیتمأخذ

شود کده   اا نظر سابقه شکلی آمده اس.  مشایده می دیندگا  پاسختوایر فراوانی  (4یدر ذدوو 

درصدد   20سداو    10تدا   5درصد بدی    6/38ساو   5درصد اا حجم نمونه  سابت شکلی کمتر اا  7/25

 ساو دارند  20درصد نیز بیشتر اا  7/15ساو و  20تا  10بی  

 از لحاظ سابقه شغلی دیندگان پاسختوزیع فراوانی  .4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سابق شغل

 7/25 18 ساو 5کمتر اا 

 6/38 27 ساو 10تا  5بی  

 20 14 ساو 20تا  10بی  

 7/15 11 ساو 20بیشتر اا 

 100 140 کل

 : محاس از تحقیتمأخذ

ذه. بررسی روایی محتوایی پرسشنامه  اا نظدراز کارشناسدا  و خ رگدا  در حدواه اقتصداد و      

کارشناسدا  و خ رگدا  قدرار گرفد.       تأییدد که پرسشنامه مورد  ای گونه به شدگذاری استفاده  سرمایه

 (5یذه. بررسی پایایی ابزار پرسشنامه اا ضری  آعفای کرون اخ اسدتفاده شدد  بدا توذده بده ذددوو       

 کند  می تأییدبوده و پایایی پرسشنامه را  7/0اس. که بیشتر اا  827/0مقدار آعفای کرون اخ 

 آزمون پایایی ابزار پرسونامه .5جدول 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.827 .836 51 

 : محاس از تحقیتمأخذ
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 تخمی  مدل ساختاری .6-2

یدی روی متکیریای مددو انجدام گرفد.  بدر اسدا  نتدایج بده دسد. آمدده          یأتحلیل عاملی ت  در ابتدا

در  Political1در ایرمجموعه موانر فرینگی اذتماعی  متکیدر   Cultural2 و Cultural1 یایمتکیر

در ایرمجموعده مواندر بروکراتیدک دارای بدار      Bureauc1ایرمجموعه موانر سیاسی امنیتی و متکیر 

ذذس  معناداری در تأبیر  اا ای  ذه. ای  متکیریا بودند 96/1کمتر اا  tو آماره  3/0عاملی کمتر اا 

متکیدر آشدکار    27گذاری نداشته و بنابرای  اا مدو حذف شدند  مدو معدادالز سداختاری بدا     رمایهس

ای بدر متکیدر    متکیر پنها  به عنوا  متکیریای واسداه  5متکیر پنها  انجام شد   5در  مانده یا( باقی یگویه

ه بده عندوا  متکیریدای    گاند  به ع ارز دیگر موانر پنج ؛گذارند گذاری ابر می پنها  وابسته یعنی سرمایه

گدذاری نشدا     را بر متکیر پنهدا  سدرمایه   (یای پرسشنامه متکیریای آشکار یگویه تأبیرای  پنها  واساه

عیزرو بدرآورد   افزار نرممرت ه دوم با استفاده اا  ییدیساختاری اا دریت تحلیل عاملی تا مدودیند   می

 در ذددوو  یدا  شداخص یای نیکویی برااش مدو مورد بررسی قرار گرف.  اید    شد  در ابتدا شاخص

کنند اا ای   می تاییدیا  درستی برااش مدو را  شود کلیه شاخص ر که مشایده مینااند  یما آمده (6ی

 به تفسیر نتایج حاصل پرداخ.  توا  میرو 

 مدل ساختارییای نیکویی برازش  شاخص .6جدول 

 نتیجه شد  مقدار مدل برآورد مقدار قابل قبول نوع شاخص

 برااش مدو تایید 42/1 5اا  تر کودک خی دو بهنجار

NFI  برااش مدو تایید 95/0 اا یک تر کودکو  9/0بیشتر اا 

CFI  برااش مدو تایید 92/0 اا یک تر کودکو  9/0بیشتر اا 

AGFI  برااش مدو تایید 96/0 اا یک تر کودکو  9/0بیشتر اا 

GFI  برااش مدو تایید 99/0 اا یک تر کودکو  9/0بیشتر اا 

RMSEA برااش مدو تایید 079/0 1/0اا  تر کودک 

 : محاس از تحقیتمأخذ

بوده و امکا  گزارش مدو در یک صفحه به ددور واضدح وذدود      اا آنجا که حجم مدو بزرگ

شدده آمدده اسد. و در اینجدا گدزارش نتدایج بده صدورز         مدو برآورد  عذا در پیوس. تحقیت   ندارد

 گانه به شرح ایر ارائه شده اس.  تفکیک شده بر اسا  موانر پنج
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گدذاری در اسدتا  عرسدتا  آمدده      گانه بر سرمایه ( ضری  تأبیر یرکدام اا موانر پنج7در ذدوو ی

رو تدأبیر    اید   داشدته و اا  96/1تر اا  بزرگ tشود کلیه متکیریا آماره  ه می دور که مشاید اس.  یما 

بیشتری   99/0گذاری در استا  دارند  موانر سیاسی امنیتی با ضری   داری بر عدم ذذس سرمایه معنی

تأبیر را داشته و در رت ه اوو ذای دارد  موانر فرینگی اذتمداعی و مواندر بروکراتیدک بده ترتید  بدا       

و سوم قرار دارند  موانر ایرساختی و موانر قدانونی و قیدائی   یای دوم  در رت ه 72/0و  80/0ضرای  

 یای دهارم و پنجم ذای دارند  در رت ه 39/0و  53/0نیز با ضرای  مسیر 

 در استان لرستان گذاری سرمایهگانه بر  موانع پنج تأثیر .7جدول 

 نتیجه tآمار   رریب مسیر عنوان

 درصد 5ساح خاای دار در  معنی 30/5 99/0 موانر سیاسی امنیتی

 درصد 5دار در ساح خاای  معنی 63/3 80/0 موانر فرینگی اذتماعی

 درصد 5دار در ساح خاای  معنی 56/3 72/0 موانر بروکراتیک

 درصد 5دار در ساح خاای  معنی 51/2 53/0 موانر ایرساختی

 درصد 5دار در ساح خاای  معنی 17/2 39/0 قیائیموانر قانونی و 

 محاس از تحقیت: مأخذ

کده بدار    شدود  مدی   بار عاملی موانر سیاسی امنیتی نشا  داده شدده اسد.  مشدایده    (8یدر ذدوو 

دارندد  در بدی  مواندر سیاسدی      96/1اا  تدر  بزرگ tاس. و آماره  3/0اا  تر بزرگعاملی کلیه متکیریا 

و  68/0با بار عداملی   ترتی به  Political6 و Political5امنیتی بیشتری  بار عاملی مربو  به متکیریای 

 و یدا  مدیری. تعویض»بنابرای  متکیر ؛ اند را به خود اختصاص داده یای اوو و دوم و رت هاس.  67/0

در بدی   « ز سیاسی و اقتصادیاعدم ب » متکیر و« ای سلیقه برخوردیای و ذان دارانه یای نص  و عزو

اندد  در   گذاری در استا  عرسدتا  داشدته   سهم را در عدم ذذس سرمایه  موانر سیاسی و امنیتی بیشتری

 متکیدر  و« ساالر ضعف پاسخگویی نهادیای دوعتی در برابر مردم و نهادیای مردم» ای  خصوص متکیر

مواندر   سدوم و دهدارم   یدای  رت ده در  55/0و  57/0با باریای عداملی  « یای سیاسی رقاب. ناساعم ذناح»

در بدی   کمتری  سدهم را  « ای قومی و ق یله یای تنش»متکیر  گذاری قرار دارند  یهسیاسی و امنیتی سرما

 ذاری در استا  داشته اس. گ در عدم ذذس سرمایهموانر سیاسی امنیتی 
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 گذاری سهم موانع سیاسی امنیتی در عدم جذب سرمایه .8جدول 

 عنوان نماد
بار 

 عاملی
 نتیجه tآمار  

Political5 
 برخوردیای و ذان دارانه یای نص  و عزو و یا مدیری. تعویض

 ای سلیقه
 دار معنی 83/4 68/0

Political6 دار معنی 81/4 67/0 عدم ب از اقتصادی و سیاسی 

Political2 دار معنی - 57/0 ساالر ضعف پاسخگویی نهادیای دوعتی در برابر مردم و نهادیای مردم 

Political3 دار معنی 22/4 55/0 یای سیاسی رقاب. ناساعم ذناح 

Political4 دار معنی 32/3 41/0 ای قومی و ق یله یای تنش 

 : محاس از تحقیتمأخذ

بار عاملی موانر فرینگی اذتماعی آمده اس.  با توذه به مقادیر بار عاملی و مقادیر (9یدر ذدوو

گدذاری دارندد     سدرمایه گیری موانر فرینگی اذتماعی  داری در شکل معنی تأبیرکلیه متکیریا   tآماره 

 بیشتری  سهم را در بی  مواندر فرینگدی اذتمداعی    76/0با بار عاملی « عدم فرین  کار ذمعی»متکیر 

عددم فریند    »در اید  خصدوص متکیریدای     در اسدتا  عرسدتا  داشدته اسد.      گذاری در عدم سرمایه

 57/0و  59/0به ترتی  با باریدای عداملی   « عدم حس اعتماد و ادمینا  در ذامعه»و « پای ندی به قانو 

 و« گرایدی و تعصد از قدومی    وذدود فریند  دایفده   »متکیریدای   دوم و سوم قرار دارندد   یای رت هدر 

 یای رت هدر  43/0و  47/0با باریای عاملی « به ذای کارآفرینی وذود فرین  ذستجوی کار دوعتی»

ذاری گد  رار داشته و نس . به متکیریای دیگر نقش کمتدری در عددم ذدذس سدرمایه    دهارم و پنجم ق

 اند  داشته

 گذاری سهم موانع فرینگی اجتماعی در عدم جذب سرمایه .9جدول 

 نتیجه tآمار   بار عاملی عنوان نماد

Cultural5 دار معنی 74/3 76/0 عدم فرین  کار ذمعی 

Cultural6  دار معنی 45/3 59/0 قانو عدم فرین  پای ندی به 

Cultural4 دار معنی 38/3 57/0 عدم حس اعتماد و ادمینا  در ذامعه 

Cultural7 دار معنی 07/3 47/0 گرایی و تعص از قومی وذود فرین  دایفه 

Cultural3 
به ذای  وذود فرین  ذستجوی کار دوعتی

 کارآفرینی
 دار معنی - 43/0

 : محاس از تحقیتمأخذ
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در اسدتا  عرسدتا  نشدا      گدذاری  سدرمایه سهم موانر بروکراتیک را در عدم ذدذس   (10یذدوو 

« یای دوعتی فقدا  شفافی. در نهادیا و سااما »که متکیر  شود میدید  با مراذعه به نتایج مشخص  می

گذاری در استا  عرسدتا    در بی  موانر بروکراتیک بیشتری  نقش را در عدم سرمایه 70/0با بار عاملی 

با بدار عداملی   « گذاری اا سرمایه مؤبرعدم نظام ذامر حمایتی و تشویقی »داشته اس.  یمچنی   متکیر 

و « گدذارا   ذهد. حماید. اا سدرمایه    ناکارآمدای  ظام بیمهن»در رت ه دوم قرار دارد  متکیریای  61/0

و  46/0به ترتی  با باریای عاملی « بزرگ بود  دوع. و عدم یماینگی بی  نهادیای دوعتی مختلف»

سددوم و دهددارم قددرار دارنددد و سددهم کمتددری نسدد . بدده دو متکیددر ق لددی در عدددم   یددای رت ددهدر  44/0

فقدا  استرات،ی و نقشه ذامر »اند  در بی  موانر بروکراتیک  متکیریای  داشته گذاری در استا  سرمایه

 40/0با باریدای عداملی    «اعت ار اا سیستم بانکی دریاف. فرایندپیچیدگی »و « گذاری در استا  سرمایه

 پنجم و ششم ذای دارند  یای رت هگذاری داشته و در  کمتری  نقش را در عدم سرمایه 39/0و 

 گذاری سهم موانع بروکراتی  در عدم جذب سرمایه .10جدول 

 نتیجه tآمار   بار عاملی عنوان نماد

Bureauc5  دار معنی 66/3 70/0 یای دوعتی سااما فقدا  شفافی. در نهادیا و 

Bureauc4  دار معنی 48/3 61/0 گذاری اا سرمایه مؤبرعدم نظام ذامر حمایتی و تشویقی 

Bureauc7 دار معنی 02/3 46/0 گذارا  ذه. حمای. اا سرمایه ناکارآمدای  نظام بیمه 

Bureauc2  بزرگ بود  دوع. و عدم یماینگی بی  نهادیای دوعتی

 مختلف

 دار معنی - 44/0

Bureauc3 دار معنی 80/2 40/0 گذاری در استا  فقدا  استرات،ی و نقشه ذامر سرمایه 

Bureauc6  دار معنی 74/2 39/0 دریاف. اعت ار اا سیستم بانکی فرایندپیچیدگی 

 : محاس از تحقیتمأخذ

گدذاری در اسدتا     سدرمایه بدر عددم    متکیریدای مواندر ایرسداختی    تأبیرگدذاری میزا  (11یذدوو 

عددم شد که   »شدود کده در بدی  متکیریدای ایرسداختی  متکیدر        دیدد  مشدایده مدی    عرستا  را نشدا  مدی  

کم ددود »بیشددتری  سددهم و متکیددر   81/0بددا بددار عدداملی  »گددذارا  رسددانی گسددترده بدده سددرمایه  ادددسع

سهم را در عددم   تری کم 33/0با بار عاملی « یای فیزیکی مانند راه  ذاده  فرودگاه و یتل ایرساخ.

بدا بدار عداملی    « عدم مهارز کافی نیروی انسدانی » یایاند  متکیر گذاری در استا  داشته ذذس سرمایه

عددم  »و  56/0بدا بدار عداملی    « گذارا  به ادسعاز و آمار اقتصدادی الام  عدم دسترسی سرمایه» 57/0
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دوم  یدای  رت ده به ترتی   53/0عاملی با بار « گذارا  اا منابر د یعی و ذکرافیایی شناخ. کافی سرمایه

  اند داشتهگذاری  تا دهارم را در عدم ذذس سرمایه

 گذاری سهم موانع زیرساختی در عدم جذب سرمایه .11جدول 

 نتیجه tآمار   بار عاملی عنوان نماد

Infrastr3 دار معنی 85/2 81/0 گذارا  رسانی گسترده به سرمایه عدم ش که ادسع 

Infrastr2 دار معنی 69/2 57/0 مهارز کافی نیروی انسانی عدم 

Infrastr4 
گذارا  به ادسعاز و آمار اقتصادی  عدم دسترسی سرمایه

 الام
 دار معنی 69/2 56/0

Infrastr5 
گذارا  اا منابر د یعی و  عدم شناخ. کافی سرمایه

 ذکرافیایی
 دار معنی 64/2 53/0

Infrastr1 
مانند راه  ذاده  فرودگاه و یای فیزیکی  کم ود ایرساخ.

 یتل
 دار معنی - 33/0

 : محاس از تحقیتمأخذ

نشدا    (12یگذاری در استا  در ذددوو   در عدم ذذس سرمایه قیائیمیزا  سهم موانر قانونی و 

توسط  درفه یکبه صورز  قراردادیانقض »شود متکیریای  دور که مشایده می داده شده اس.  یما 

به ترتید    73/0با بار عاملی « گذارا  توسط دوع. سل  ماعکی. سرمایه»و  77/0با بار عاملی « دوع.

وذدود راند. و   » گذاری دارند  در ای  خصدوص متکیدر   یای اوو و دوم را در عدم ذذس سرمایه رت ه

قرار داشته و کمتری  سدهم را در عددم    آخردر رت ه  31/0با بار عاملی « فساد در سیستم ماعی و اداری

 گذاری در استا  عرستا  داشته اس.  سرمایه

 گذاری سهم موانع قانونی و قضائی در عدم جذب سرمایه .12جدول 

 نتیجه tآمار   بار عاملی عنوان نماد

Legal4  دار معنی 74/2 77/0 توسط دوع. درفه یکبه صورز  قراردادیانقض 

Legal3  .دار معنی 72/2 73/0 گذارا  توسط دوع. سرمایهسل  ماعکی 

Legal5 دار معنی 62/2 60/0 قوانی  و مقرراز عدم ب از در 

Legal6  دار معنی 51/2 51/0 گذاری سرمایهعدم وذود قوانی  و مقرراز مترقی برای حمای. اا 

Legal2 دار معنی 43/2 46/0 عدم شفافی. در قوانی  و مقرراز 

Legal1  دار معنی - 31/0 ران. و فساد در سیستم ماعی و اداریوذود 

 : محاس از تحقیتمأخذ
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 یاگیری و پیونهاد نتیجه .7

  برای ای  کدار در  شدگذاری در استا  عرستا  بررسی و شناسایی  در ای  تحقیت  موانر ذذس سرمایه

نظراز کارشناسا  و خ رگا    ابتدا با مراذعه به م انی نظری  ادبیاز تحقیت  مااععاز تجربی ق لی و

  اسدتخراج  یسدتند گذاری در اسدتا  عرسدتا     به عنوا  مانر ذذس سرمایه شود میعواملی که احسا  

با استفاده اا روش تحلیل عاملی مرت ه اوو و دوم  مددو سداختاری بدرآورد گردیدد       اا آ     پسشد

گدذاری   را در عدم ذذس سرمایه تأبیربیشتری   99/0موانر سیاسی امنیتی با ضری  نتایج نشا  داد که 

در اسددتا  داشددته و در رت دده اوو ذددای دارد  در ایدد  خصددوص موانددر فرینگددی اذتمدداعی و موانددر    

دوم و سدوم قدرار دارندد  یمچندی  مواندر       یدای  رت هدر  72/0و  80/0بروکراتیک به ترتی  با ضرای  

گدذاری   نیز در عدم ذذس سرمایه 39/0با ضری   قیائیو موانر قانونی و  53/0ایرساختی با ضری  

دهارم و پنجم ذای دارند  با توذه بده   یای رت هدر  تأبیرگذاریبود و اا عحاظ  مؤبردر استا  عرستا  

  شود مینتایج به دس. آمده پیشنهاداتی به شرح ایر ارائه 

امنیتی بیشتری  نقش را نسد . بده سدایر مواندر در      -که گفته شد موانر سیاسی دور یما  پیونهاد اول:

شود که در بی   مشخص می (8یگذاری در استا  داشته اس.  با مراذعه به ذدوو  عدم ذذس سرمایه

در » ای سدلیقه  برخوردیدای  و ذان دارانه یای نص  و عزو و یا مدیری. تعویض»موانر سیاسی امنیتی 

  اداراز  یدا  سدااما  مانندد اسدتاندار  مددیرا  کدل      ربط ذی  رت ه اوو ذای دارد  اا ای  رو به مسووعی

 سداالری  شایسدته شود که در ای  خصوص دق. نظر بیشتری داشته و اصل  پیشنهاد می    فرماندارا  و 

در بدی  مواندر سیاسدی     کنندد  پرییدز   ای سدلیقه در نظر گرفتده و اا برخوردیدای    یا نص را در عزو و 

در « یای سیاسی رقاب. ناساعم ذناح»دوم و  رت ه در« اقتصادی و سیاسیعدم ب از » امنیتی  متکیریای

سیاسدی مدرت ط    یدای  گدروه یای سیاسدی احدزاس و    رت ه دهارم قرار دارند  ای  موارد بیشتر به فعاعی.

  اا ای  رو به فعاال  سیاسی استا  و کسانی که خوایدا  پیشدرف. و توسدعه اقتصداد و ایجداد      شود می

یای ناساعم و  یای سیاسی و رقاب. گردد تا حد امکا  اا درگیری پیشنهاد می یستند اشتکاو در استا  

 شدود  می  یمچنی  به نمایندگا  مردم در مجلس شورای اسسمی پیشنهاد کنندتخری  یمدیگر پرییز 

یا را در یک فیای ساعم به  یای سیاسی احزاس و گروه تر که بتواند فعاعی. تا با تدوی  قوانی  مناس 

  کنندگذارا  فرایم  اقدام نموده و امینه را برای ذذس سرمایه کند دور اا تنش یدای. 
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عدددم ذددذس  موانددر فرینگددی اذتمدداعی رت دده دوم را در  بددا توذدده بدده نتددایج حاصددل  پیواانهاد دوم: 

در « عدم فرین  کار ذمعدی »متکیر  (9یگذاری را در استا  عرستا  دارد  با مراذعه به ذدوو  مایهسر

به مسدووعی    وی،ه بهرت ه اوو موانر فرینگی اذتماعی قرار دارد  اا ای  رو به مسووعی  فرینگی استا  و 

موضدوع  فریند  کدار    یای مرت ط بدا اید     شود با تهیه برنامه صدا و سیمای استا  عرستا  پیشنهاد می

عدم حس اعتمداد و  »و « عدم فرین  پای ندی به قانو »گرویی را در استا  تقوی. نمایند  متکیریای 

گددذاری قددرار دارنددد  ایدد  مددوارد نیاامنددد    و سددوم موانددر سددرمایه  در رت دده دوم« ادمینددا  در ذامعدده

  اا اید  رو   اسد. تا  صددا و سدیمای اسد    وی،ه بهنهادیای فرینگی و  عهده برساای اس. که  فرین 

  شود میمداری و ایجاد اعتماد در ذامعه به مسووعی  پیشنهاد  با محتوای قانو  یایی برنامهساخ. 

گذاری قدرار دارد    با توذه به نتایج  موانر بروکراتیک در رت ه سوم موانر ذذس سرمایه پیونهاد سوم:

در  «دوعتییای  فافی. در نهادیا و سااما فقدا  ش» شود که متکیر مشایده می(10یبا مراذعه به ذدوو 

گدذاری   گدذارا  و مسدووال  حدواه سدرمایه     رت ه اوو موانر بروکراتیک ذای دارد  اا ای  رو به قانو 

و  کردهگذاری به صورز شفاف اقدام  ذذس سرمایه یای نامه آیی با تدوی  قوانی  و شود  می توضیح

یدا بده بخدش خصوصدی نهاید. شدفافی. را اعمداو نمایندد           در خصوص بست  قراردادیا و واگذاری

 ؛در رت ده دوم قدرار دارد  « گدذاری  اا سدرمایه  مدؤبر عدم نظام ذامر حمایتی و تشویقی »یمچنی  متکیر 

شدویت  قدوانینی را در ذهد. حماید. و ت   شدود   مدی گذارا  پیشدنهاد   قانو  وی،ه بهبنابرای  به مسووعی  و 

صدادراتی   یدای  یارانده   قدوانینی مانندد بخشدودگی ماعیداتی و یدا اعادای       کنندد گذاری مصدوس   سرمایه

 باشد  مؤبرتواند در ای  خصوص  می

در عدم ذذس  تأبیرموانر ایرساختی رت ه دهارم را اا عحاظ  با توذه به نتایج حاصل  پیونهاد چهارم:

رسدانی   عددم شد که اددسع   »متکیدر   (11یه بده ذددوو   گذاری در استا  عرسدتا  دارد  بدا مراذعد    سرمایه

اوو موانر ایرساختی قرار دارد  اا اید  ذهد. بده سدااما  ذدذس        در رت ه« گذارا  گسترده به سرمایه

بده   رسانی ادسعسامانه  انداای راهبا شود  میگذاری در ایرمجموعه استانداری عرستا  پیشنهاد  سرمایه

در  رسدانی  اددسع یدای   کانداو  اندداای  راهو یمچندی    اخلی و خارذیگذارا  د سرمایه وی،ه بهعموم و 

اسدتا   د یعی و ذکرافیایی  یای مزی.و  یا ظرفی.اذتماعی  ادسعاز الام را در خصوص  یای ش که

گذارا  قرار دیند و اا ای  دریدت   سرمایه وی،ه بهرا در اختیار عموم و  گذاری یستند مستعد سرمایه که

گذاری در استا  را افزایش دیند  یمچنی  به رسانه ملی و صددا و سدیمای مرکدز     امینه ذذس سرمایه
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ذددذس  یددای ظرفیدد.را ذهدد. ارائدده تصددویری مناسدد  اا   یددایی برنامددهشددود  اسددتا  پیشددنهاد مددی 

  یمچندی   کنندد ف برای عموم پخدش  و در فواصل امانی مختل کردهگذاری در استا  تدوی   سرمایه

گدذاری در اسدتا  برگدزار     ساالنه یمایشی را با موضدوع سدرمایه  شود  میبه استانداری عرستا  پیشنهاد 

 یدای  مزید. گذارا  داخلی و خارذی ذه. شرک. در ای  یمدایش و آشدنایی بدا     و اا سرمایه کرده

 گذاری دعوز به عمل آورد  ذذس سرمایه

گذاری در استا  در رت ده   نس . به سایر موانر عدم ذذس سرمایه قیائینونی و مونر قاپیونهاد پنجم: 

شود کده در بدی  مواندر     مشخص می (12یآمده در ذدوو  دس. بهپنجم قرار دارد  با مراذعه به نتایج 

سدل  ماعکید.   »در رت ده اوو و  » توسط دوع. درفه یکبه صورز  قراردادیانقض » قیائیقانونی و 

یای مربوده مانندد سدااما     ذای دارد  اا ای  رو به سااما  در رت ه دوم« وسط دوع.گذارا  ت سرمایه

نظددارز بیشددتری بددر قراردادیددای دوعدد. بددا     شددود مددیباارسددی و دیددوا  محاسدد از و     توصددیه   

  یمچندی  بده   شدوند گذارا  بخدش خصوصدی داشدته و مدانر نقدض قراردادیدا توسدط دوعد.          سرمایه

با تصوی  قوانی  مناس  دوع. را مکلف به انجام شود  میگذاری پیشنهاد  گذارا  حواه سرمایه قانو 

که به دور خداص ماعکید.    شود  یمچنی  قوانینی مصوس کنندگذارا   تعهداز خود در ق او سرمایه

بده ذددوو      بدا توذده  کنندد گدذارا  داخلدی و خدارذی را محفدوظ      سرمایه وی،ه بهبخش خصوصی و 

قدرار دارد و حداکی اا    قیدائی در رت ده سدوم مواندر قدانونی و     « قوانی  و مقرراز عدم ب از در»(12ی

اا تکییراز شود  میپیشنهاد  ربط ذیگذاری اس.  اا ای  رو به مسووعی   تکییراز فراوا  قوانی  سرمایه

وس نمایندد  تکییدراز   و قدوانی  را بدرای یدک دوره امدانی ددوالنی مصد       کنندپیاپی قوانی  خودداری 

گدذاری در   گذاری باعث فرار سرمایه شده و اا ای  ذهد. مدانر ذدذس سدرمایه     مداوم قوانی  سرمایه

 استا  شده اس. 

داشدته و   60/0اا  تدر  بدزرگ آمدده  متکیریدایی کده بارعداملی      دسد.  بده بر اسا  نتایج  پیونهاد شوم:

اندد   گانه بده خدود اختصداص داده    نر پنجموا گذاری به تفکیک بیشتری  سهم را در عدم ذذس سرمایه

 اند  شدهخسصه  (13یدر ذدوو  ربط توذه بیشتر مسووعی  ذیذه. 
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 در استان لرستان گذاری سرمایهموانع جذب  یای اولوی  .13جدول 

 رتبه رد  بارعاملی عنوان

 اوو موانر ایرساختی 81/0 گذارا  رسانی گسترده به سرمایه عدم ش که ادسع

 دوم قیائیموانر قانونی و  77/0 توسط دوع. درفه یکبه صورز  قراردادیانقض 

 سوم موانر فرینگی اذتماعی 76/0 عدم فرین  کار ذمعی

 دهارم قیائیموانر قانونی و  73/0 گذارا  توسط دوع. سل  ماعکی. سرمایه

 پنجم موانر بروکراتیک 70/0 یای دوعتی فقدا  شفافی. در نهادیا و سااما 

 برخوردیای و ذان دارانه یای نص  و عزو و یا مدیری. تعویض

 ای سلیقه
 ششم موانر سیاسی امنیتی 68/0

 یفتم موانر سیاسی امنیتی 67/0 عدم ب از اقتصادی و سیاسی

 یشتم موانر بروکراتیک 61/0 گذاری اا سرمایه مؤبرعدم نظام ذامر حمایتی و تشویقی 

 نهم قیائیموانر قانونی و  60/0 قوانی  و مقرراز عدم ب از در

 

 

 

 منابع

بنددی   شناسایی و رت ده »(  1393ی باقری فالح ابراییم و حمیدررا پور، علی مینو سادات؛ بویری، -

 و اقتصداد  پ،ویشدنامه   «AHPگدذاری در ایدرا  بدر اسدا  روش      بر توسعه سدرمایه  مؤبرعوامل 

  47-55 صص  6شماره   5ساو   کار و کس 

بررسددی موانددر و »(  1374ی میرزایاای مسااعود و علیررااا ساالطانی، واقااف؛ مفروزلااو، بهااروزی -

 یدای  سیاسد.  و یدا  پد،ویش  فصلنامه  «گذاری خارذی در ایرا  یای داخلی سرمایه محدودی.

  193-233 صص  74شماره   23ساو   اقتصادی

 سدرمایه  ذدذس  در شدد   ذهدانی  نقدش  تحلیدل »  (1389ی اصل محمدزاد  نازی و تقی ترابی، -

  217 -240  صص 37 شماره  اقتصادی پ،ویشنامه  «اقتصادی رشد و خارذی

 داپ اوو   انتشاراز دانشگاه پیام نور :  تهرا اقتصاد علم اصوو(  1382ی مهدی تقوی، -
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بدر   مدؤبر عوامدل  »(  1396ی معماارنااد  عباس و تیمور محمدی، اکبر؛ کمیجانی، ساناز؛ خطابی، -

  11سداو    اقتصدادی  سداای  مددو  فصلنامه  «خارذی در مناقه مناگذاری مستقیم ذذس سرمایه

  63 -75 صص  37شماره 

 داپ دوم   انتشاراز برادرا  :ذلد دوم  تهرا   کس  اقتصاد(  1380ی تیمور رحمانی، -

 تدأبیر گدذاری و   مواندر سدرمایه  »(  1386ی محمدی پورشا و فرشید خامنه، مظفری فریاد؛ ریبر، -

  111 -138 صص  81شماره   اقتصادی تحقیقاز مجله  «آ  بر رشد اقتصادی در ایرا 

 ( 1395( و ی1394ی لرستان استان آماری سالنامه -

 ( 1395( و ی1394ی کوور آماری سالنامه -

گذاری خارذی در ایدرا  اا   ی موانر عمده سرمایهسبرر«(  1390ی میعادی زیرا و علی سعیدی، -

  181 -200 صص  2شماره   11ساو   اقتصادی پ،ویشنامه  «  خارذیگذارا دیدگاه سرمایه

عی در تددأمی  امنیدد. نقددش سددرمایه اذتمددا »(  1390ی محماادی فریباارز و محساا  سااوئیزی، -

  119 -147 صص  3شماره   2ساو   گذاری سیاس. رینامه فصلنامه«  گذاری سرمایه

 داپ نهم     نشر نیایرا  اقتصاد در نیافتگی توسعه مداریای(  1388ی حسی  عظیمی، -

گدذاری مسدتقیم    بررسدی وضدعی. سدرمایه   »(  1395ی یاشامی  مسالم  سید و عباس سید علوی، -

 اتداق  تخصصدی  یدای  کمیسدیو   دبیرخانه  «یا و رایکاریا خارذی در ایرا   موانر  محدودی.

  129539شماره گزارش   ایرا 

  ترذمده غسمع دا    آ  حفد   و اذتمداعی  سدرمایه  نظدم   پایدا  (  1379ی فرانسای   فوکویاما، -

 انتشاراز ذامعه ایرانیا  داپ اوو  :تهرا   توسلی

 ذدذس  بدر  اذتمداعی  و اقتصادی ییا ایرساخ. تأبیر»(  1392ی دیمرد  نظر و سیمی  قادری، -

 .«آسدیا  غدرس  و شدرق  منتخد   کشدوریای  در اقتصادی رشد و مستقیم خارذی گذاری سرمایه

  41 -68 صص  8  شماره ای مناقه -شهری آمایش و ذکرافیا مجله

 داپ دوم   نشر نی :ذلد اوو  تهرا   توسعه و رشد اقتصاد(  1372ی مرتضی باغیان، قر  -
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گدذاری مسدتقیم    فسداد بدر سدرمایه    تدأبیر »(  1395ی موهدی خداپرس  مهدی و عبدالرحیم کردی، -

-50 صدص   36شدماره    10ساو   ماعی اقتصاد فصلنامه  «خارذی در کشوریای در حاو توسعه

33  

عوامدل  »(  1393ی رمضاان  اساتاد  ساادات  آذی  و علیررا اصلی، دقیقی غالمررا؛ نااد، گرایی -

 علدوم  فصلنامه  «بر متکیریای نهادی و ساختاری تأکیدگذاری خارذی با  بر ذذس سرمایه مؤبر

  134-149 صص  29شماره   8ساو   اقتصادی

موانددر  بندددی اوعویدد.شناسددایی و »(  1391ی امیناای الهااه و غالمررااا طهااران، معمااارزاد  -

 صص  6و  5شماره   3ساو   دوعتی مدیری. رساع. فصلنامه  «گذاری خارذی در ایرا  سرمایه

13-1  

گدذاری   بررسدی مواندر توسدعه سدرمایه    »(  1393ی طهاران  معماارزاد   غالمرراا  و مهارداد  وفا، -

  1 -14 صص  2شماره   5ساو   مدیری. در کمی مااععاز مجله  «ایربنایی در کشور

 امنید.  کدار   نیدروی  وری بهدره  تدأبیر » ( 1390ی ناییادی  محمدرراا  و کاامبیز  کیاانی،  یابار  -

 در ایرا  در خارذی مستقیم گذاری سرمایهذذس  بر تجاری شرایط و ارا نرخ  گذاری سرمایه

  173 -230 صص  16 شماره  وری بهره مدیری. مجله .«ب اتی بی و ب از شرایط

(  گدزارش  1395ی بازرگاانی  اتاا   اقتصاادی،  یاای  بررسی معاون  تجارت؛ و معدن صنع ، وزارت -

 خارذی  گذاری سرمایهذذس 

گدذاری   کنندده سدرمایه   بررسدی عوامدل تعیدی    »(  1388ی عزیزناااد  صامد  و محمدقلی وسفی،ی -

  9سداو    اقتصدادی  یدای  پد،ویش  فصدلنامه   «خصوصی در ایرا  به روش خودتوضیح بدرداری 

  79 -100 صص  1شماره 
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