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 چکيده

 ایهسرم نبود. است شده پذیرفته اي جامعه هر در اقتصادي رشد و تولید عامل عنوان به گذاري سرمایه

 لهمسئ این. شد خواهد اقتصادي رشد توقف حتی یا کندي به منجر خصوصی هاي بخش در الزم گذاري

 اهمیت موضوع این. داشت خواهد دنبال به را بیکاري نرخ افزایش و عمومی رفاه کاهش خود نوبه به

 انزواي بر موثر عوامل بررسی پژوهش این از هدف. دهد می افزایش را گذاري سرمایه مسئله به توجه

 براي. گردید تدوین فرضیه 4 منظور این به. باشد می خصوصی بخش در گذارن سرمایه اقتصادي

 بعد 5 در سوال 63حاوي ساخته، محقق پرسشنامه از ها، فرضیه آزمون جهت الزم اطالعات گردآوري

 تحقیق آماري نمونه عنوان به شیراز، شهر در صنعتی هايشرکت مدیران از نفر 941 بین و شد استفاده

 فاسمیرنو-کولموگروف آماري آزمون از متغیرها بودن نرمال تعیین براي پژوهش این در. گردید توزیع

 Spss24 افزار نرم از استفاده با پیرسون همبستگی ضرایب از ها هفرضی آزمون و ها داده تحلیل جهت و

 که گذاران سرمایه اقتصادي انزواي بر موثر عوامل از مورد 4 بررسی به تحقیق این در. گردید استفاده

 اعتبارات توزیع و کار بازار پذیري انعطاف محیطی، اطمینان عدم برندسازي، در توانایی: از عبارتند

 .دارند معناداري ارتباط اقتصادي انزواي با متغیر 4 هر که داد نشان نتایج. است شده پرداخته

 اطمینان عدم برندسازي، خصوصی، بخش گذاري سرمایه اقتصادي، انزواي :يديکل واژگان

 .اعتبارات توزیع کار، بازار پذیري انعطاف محیطی،
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 آزاده صحرایيان

 . ایران پرندك، عالی آموزش موسسه ریسک، مدیریت و مالی مهندسی – مالی ارشد کارشناس

 

 نام نویسنده مسئول:
 آزاده صحرایيان

 گذارن سرمایه اقتصادي انزواي بر موثر عوامل بررسی

 خصوصی بخش در

 93/4/9611تاریخ دریافت: 

 2/7/9611تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
 رارق اقتصاددانان توجه مورد بیشتر زیاد نوسانات دلیل به که باشد می کل ايتقاض جزء ترین مهم مصرف، از بعد گذاري سرمایه

 ولیديت توان و کرده ریزي پی را جامعه تولید پایه چون و کند می پیدا نوسان اقتصادي کالن هاي سیاست با گذاري سرمایه. است گرفته

 رمایه،س تشکیل و گذاري سرمایه اقتصادي، کالن هاي سیاست از ادهاستف با اقتصادي گذاران سیاست. باشد می اهمیت حائز برد، می باال را

 ماتتصمی. نمایند می ترغیب گذاري سرمایه هاي پروژه ایجاد به را گذاران سرمایه هایی، انگیزش ایجاد با و کرده هدایت را خصوصی بخش

 پی در ار تولیدي عوامل و منابع بهینه تخصیص ی،جوی سود هاي انگیزه و کارایی بودن باال دلیل به خصوصی، بخش توسط گذاري سرمایه

 (.9111رینهارت، و خان) داشت خواهد

 بخشهاي در الزم گذاري سرمایه نبود. است شده پذیرفته اي جامعه هر در اقتصادي رشد و تولید عامل عنوان به گذاري سرمایه

 بیکاري خنر افزایش و عمومی رفاه کاهش خود نوبه به مسئله نای. شد خواهد اقتصادي رشد توقف حتی با کندي به منجر تولیدي و اقتصادي

 طی شده انجام مطالعات بررسی لیکن. دهد می افزایش را گذاري سرمایه مسئله به توجه اهمیت موضوع این. داشت خواهد دنبال به را

 .است داده کاهش ا ر صنعتی و تولید ايه بخش در گذاري سرمایه که دارند وجود اي عمده علل و موانع که دهد می نشان گذشته سالهاي

 اساسی، قانون 44 اصل اجراي با چند هر. است داده سوق صنعتی و تولیدي غیر هاي فعالیت سمت به را ها سرمایه خود نوبه به امر این

 رونق باشد، فعال آن در تواند می خصوصی بخش که هایی گذاري سرمایه از دولت خروج و تصدیگري کاهش و خصوصی بخش از حمایت

 اساسی التمعض عنوان به همچنان صنعتی، و تولیدي بخشهاي در باالخص خصوصی، بخش گذاري سرمایه موانع لیکن. است گرفته بیشتري

 علل هب دستیابی بنابراین،. است شده خصوصی بخش در گذاري سرمایه انزواي باعث که دارد وجود گذاري سرمایه و اقتصادي فعالیتهاي

 .است تحقیق این اساسی اهداف از صنعتی و تولید بخشهاي سوي به ها سرمایه نیاوردن روي

 

  نظري و پيشينه تحقيق مروري بر مبانی

 انزواي اقتصادي
 ور،کش در درست مالی گردش اگر چرا که می کنند انزواي اقتصادي تعبیر کشورها را دیگر با اقتصادي هم در داخل و هم روابط قطع

 راه هاتن .شد خواهد کشور بومی صنعت گسترش باعث شود همراه کشور اقتصادي فضاي در گذارانسرمایه حضور رايب امن شرایط ایجاد با

 جز ینا و شود تقویت کار و کسب امنیت باید گذاري سرمایه براي و است کشور در گذاري سرمایه توسعه و جلوگیري از انزواي اقتصادي،

 نیست. پذیر امکان جهانی عهجام با ارتباط توسعه و همراهی همبستگی،

 

 برندسازي
برند یکی از ارزشمندترین دارایی هاي نامشهود هر شرکت است که مدیریت مناسب آن می تواند راه را براي رسیدن به سهم بیشتر 

ند( م منحصر فرد )بربازار و سودآوري بیشتر در هر صنعتی هموار سازد. در تعریفی عام، برندسازي شامل کلیه مراحل درگیر در ایجاد یک نا

و حفظ آن است که با استفاده از نشانه هایی همچون نام، آرم، سمبل و غیره محصول یک فروشنده را از دیگري متفاوت و متمایز می کند. 

لیتهاي م فعاالبته برند، فقط محصوالت را متفاوت و متمایز نمی کند، بلکه عقاید را بر می انگیزد، احساسات را فرا می خواند و باعث انجا

 اهمیت سازمان مدیران و کارکنان مشتریان، براي که است بفرد منحصر تمایزي ایجاد (. برندسازي52:2117خاص می شود )کاتلر و کلر، 

 هدف بی و نامناسب هاي گذاري سرمایه از جلوگیري واسطه به شرکت یک هاي هزینه شود می سبب قدرتمند برند یک داشتن. دارد زیادي

صحنه  رد گرفتن پیشی بودن، رهبر به تمایل ها، سازمان نزد در برندسازي مهم دالیل ي جمله از. کنند پیدا کاهش محسوسی امالک طور به

 تر هزینه مک مشتریان از منظور باشد، می تر هزینه کم مشتریان به یابی دست منظور به امکانات بهترین به کارمندان دسترسی و رقابت ي

 زمان ت،تبلیغا هزینه سازمان باشد، داشته آن به نسبت مناسبی احساس و باشد آشنا سازمان برند با مشتري که صورتی در که است این

 .شد خواهد متحمل وفادار یا بالقوه مشتري یک به وي تبدیل براي کمتري…و

 

 انعطاف پذیري بازار کار
ذیر پ بازار کار انعطاف .هستند در بازار خویش سرنوشت بر محاک بازار خود نیروهاي آن در که است بازار کار شرایطی پذیري انعطاف 

 نیروهاي جز به خارجی عامل هر ترتیب این به. باشد خود نداشته برسر راه ....و ،سیاسی ،مالی فرهنگی از اعم مانعی گونه هیچ که است مکانی

 ذیرپ انعطاف ساختار کشورها در پذیري رقابت عوامل رینمهمت از یکی .کند می بازار تحمیل بر این را و قیودي ها محدودیت و تقاضا عرضه

اقتصادي  یريپذ رقابت نسبت همان به باشد داشته بیشتري پذیري انعطاف کار بازار هرچه که باورند برخی براین زمینه این در. است کار بازار
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 حساب به عوامل از مهمترین یکی رقابت پذیري افزایش براي جهانی شدن فرایند در (. انعطاف پذیري9611شود )بهکیش، می بیشتر کشور

 را هانیج بازارهاي گسترده تر به دسترسی امکان دیگر، زمان هر از بیش است یکپارچگی دنبال نوعی به که جهانی اقتصاد امروزه. می آید

 براي ورهاکش ترغیب بیشتر و بین المللی مبادالت حجم گسترش موجب بستري، وجود چنین. کرده است فراهم بازرگانی فعالیت هاي براي

 با تولیدي، تطبیق منابع و کارخانجات تجهیزات نوسازي موجب بقا، لزوم و رقابت آزاد براین، عالوه. است شده جهانی بازارهاي به پیوستن

عطاف ان افزایش میزان بنابراین،. بود خواهد قبیل این از مواردي و مدیریت کارکنان، بهبود مهارت هاي و دانش رشد انعطاف پذیري، و محیط

 (. 9611 میرزایی، اربابیان، )رنانی، است شدن فرایند جهانی در رقابت پذیري ضرورت هاي از بنگاه، در پذیري

 

 توزیع اعتبارات
 منابع آوردن فراهم با بانکها آن به موجب .است بوده درحال توسعه کشورهاي در دولتها مهم اهداف از یکی همواره اقتصادي رشد

(. 9176شاو،  و کینون شده اند )مک اقتصادي رشد بر تأثیرگذاري به قادر مالی، نقش واسطه گري واقعی سرمایه گذاري براي نیاز مورد

 ار کارایی سرمایه گذاري باال بازدهی با پروژه هاي سمت به منابع جهت یابی و تعیین با مالی واسطه گران نقش ( به9117) وانگ و بکسی

 کل رد. داشت را اقتصادي رشد در افزایش انتظار باشد میتوان سرمایه اي منابع پشتوانه دانش و نوآوري درصورتی که و می دهند افزایش

 الزامات مهم از پایدار اقتصادي توسعه و ادبیات در و دارد کشورها اقتصادي نظام در ویژهاي مالی اهمیت و پولی بازارهاي گفت میتوان

 )بانک ندمیدان توسعه مهم ابزارهاي از را مالی و بازارهاي پولی مناسب و بهینه توسعه و بسط که ه گونه ايب میشود، محسوب آن به دستیابی

 (. 9612 مرکزي،

 متغیر یک عنوان به گذاري و سرمایه پولی متغیر یک عنوان به بانکی شبکه اعطایی تسهیالت بین ارتباط بر مختلفی هاي نظریه

 رمايس تأثیر بر نیز ها نظریه این تمامی و می ورزند تأکید گذاري وجوه سرمایه تأمین طریق از و یممستق غیر صورت به اقتصاد واقعی

 دیگر نظري حوزه چندین از ها بانک اعتبارات در تغییرات و خصوصی گذاري سرمایه بین رابطه .کنند تاکید می اقتصادي رشد بر هگذاري

 ه میک است وابسته دسترس قابل نقد وجوه به مالی غیر و مالی از اعم اقتصاد بخش از هر یقسمت اوال،ً .گیرد قرار بحث مورد تواند نیز می

 به نسبت توسعه حال در کشورهاي (. اگر چه بنگاه هاي اقتصادي در9176کند )ماین،  عمل مدت کوتاه محدودیت یک عنوان به تواند

 سعهتو سرمایه بازارهاي نبود در کند، می تجاوز خودشان داخلی منابع از ها بنگاه مالی نیازهاي عموماً اما، کوچکترند، پیشرفته کشورهاي

 .دهد کاهش بنگاه اداره براي را کارآفرینان به وارده فشارهاي تواند می میان مدت و مدت کوتاه وام هاي یافته؛

 

 عدم اطمينان محيطی
یدهایی را براي سازمان خلق می کند )محقر و به مثابه منشاء حوادث و روندهاي متغیري تعریف می شود که فرصت ها و تهد

 جهت این از محیط. دهد تطبیق محیط با را خود باید باشند، خود اثربخشی افزایش و بقا خواهان سازمان ها (. چنانچه9611همکاران، ص

 اسبراس. متفاوتند هم به بتنس می نامند، محیطی اطمینان عدم آنرا آنچه اساس بر هامحیط. نیستند یکی هامحیط  همه که دارد اهمیت

 به تا دارد را آن قابلیت و بوده سیال محیط این که حالی در است، فرد به منحصر شرکت هر براي خارجی محیط ،(9115) پنروس نظر

 فرصت هاي شدن محدود باعث اطمینان عدم واسطه به است ممکن و شود دستکاري اهداف به رسیدن براي شرکت ها رهبران وسیله

 فشارها همزمان طور به که منبعی عنوان به بیرونی محیط سازمان، یک ریزي طرح هنگام در که داد توضیح( 9177) خاندواال. شود نسازما

شرکت  -9 :از عبارتند که دارد وجود آن محیط و سازمان بین متقابل ارتباط نوع .می کند عمل دارد همراه به سازمان براي را پویایی هایی و

 تعادل خود ارتباط در که شرکت هایی -2. ندارند محیط ورودي هاي روي کنترلی هیچ یا اندك کنترل محیط با خود تباطار در که هایی

 نتیجه، در .می گذارند اثر محیط خروجی هاي و ورودي ها بر زیادي حد تا و( دولت مانند) دارند تسلط محیط بر که سازمان هایی -6 .دارند

 تجاري استراتژي اجرا در شرکت توانایی بر مهمی اثر دارد، قرار آن در که محیطی با شرکت رابطه و شرکت ،(9177) خاندواال نظر براساس

 کامل طور به شرکت محیط که کردند عنوان( 9171) فریزن و میلر خاندواال؛ توسط گرفته صورت کار براساس .دارند بازار در رقابت و خود

 ارگیريبک بازارها، یا محصوالت در نوآوري فعالیت ها، تحلیل طریق از می توانند شرکت ها و دندار کنترل شرکت ها استراتژیک پاسخ روي

 خاصی ايجنبه ه به پردازان نظریه از برخی .شوند سازگار محیطی فشارهاي با کارآفرینانه گرایش دیگر عبارت به یا و مناسب استراتژي هاي

 دانکن توسط شده ارائه سازي مفهوم مثال، براي. نموده اند ارائه آن براساس را سازمان خارج محیط از خود تعاریف و کرده تأکید محیط از

 ابعاد این زا عملیاتی نشانگر سه. است گرفته نظر در پیچیدگی و پویایی بُعد دو داراي که سازه اي بعنوان را محیطی اطمینان عدم ،(9172)

 صمیماتت به عامل واکنش بینی پیش قابلیت و شرکت، عملکرد براي عامل اهمیت ،سوال در خاص عامل درباره اطالعات کفایت: شدند ساخته

. می گیرد دربر ار( است شدید محیطی تغییرات که) پویا تا( است کم خیلی محیطی تغییر جائیکه) ایستا از دامنه اي  محیطی تغییر. شرکت
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 مشکالت اب دارد، را انجامشان قصد که مختلفی تصمیمات راهکارهاي با مرتبط احتماالت پیش بینی براي مدیریت باشد، پویاتر محیط چه هر

 زیرا ند،ک انتخاب را تغییر بدون و ایستا محیطی داد، خواهد ترجیح مدیریت شوند، فرض یکسان دیگر شرایط همه اگر. روبروست بیشتري

 عناصر دادتع به  محیطی پیچیدگی. برخوردارند ديزیا بینی پیش قابلیت از دارند وجود احتماالً که مشکالتی و مسائل محیطی چنین در

 دمع ناکافی، اطالعات: مانند اطمینان عدم میزان بر اثرگذار گردد. عواملبرمی داده، قرار تأثیر تحت را سازمان عملیات توانندمی که خارجی

 خصیش هاي ویژگی اطالعاتی، منابع به یدسترس عدم مشکل، حل براي جایگزین هاي حل راه تعریف در توانایی عدم مشکل، ساختار وضوح

 اطمینان عدم گرایان واقع دید از .دهد می افزایش را اطمینان عدم شناختی هاي توانایی و آموزش مهارت، تجربه، مانند گیرنده تصمیم

 صاحبنظران زا بسیاري براینبنا. کنند زندگی آن با چگونه که بگیرند یاد ساده بطور باید که سازمانهاست روزمره زندگی جداناپذیر ویژگی

 ملهج از مختلف طرق از نیز ها سازمان از برخی. کنند استفاده اطمینان عدم کاهش براي ها بازي تئوري از ها سازمان که کنند می پیشنهاد

 دیگر برخی. شوند می امیدهن انتظار مورد ارزشهاي یا و ها مطلوبیت معموالً اقدامات این. کنند می اطمینان تولید به اقدام نوآوري و خالقیت

 گام سري کی به آینده سناریوهاي شکستن با. کنند تمرکز مدت کوتاه تصمیمات اخذ بر سازمانها که کنند می پیشنهاد نیز صاحبنظران از

 مارچ، و سایرت) کنند کم هستند، زیادي اطمینان عدم داراي که را بلندمدت تصمیمات تعداد توانند می گیرندگان تصمیم کوچکتر، هاي

 نای به سازمانهاست محیط بر خاص قوانین و استاندارد هاي رویه کردن تحمیل اطمینان عدم کاهش هاي استراتژي از دیگر یکی(. 9112

 در سازمان در ثبات ایجاد براي مدیران روش این در. دهند کاهش را اطمینان عدم بتوانند محیط از بخش یک حداقل کنترل با که امید

 بلیق حوادث از سازمان شده یادگرفته تجربه ها رویه و قوانین این. کنند می استفاده عملیاتی استانداردهاي و قوانین مجموعه از زمان، گذر

 شتربی سازمان اعضاي به اختیار تفویض و کمتر تمرکزگرایی سازمان در که هرچقدر. هستند مشکل بروز هنگام در مرجع اولین که است

 (.9116 مارشال، و ریتچ) دارد بستگی استانداردها و قوانین این به اعضا پایبندي به زیادي حد تا سازمان بقاي باشد،

 یعامل اینکه دلیل به موضوع این. است آن مرتبط موارد و گذاري سرمایه کشورها، اقتصاد بر تأثیرگذار عوامل ترین مهم از امروزه

 شرکت، یک ارزش. است ناپذیر اجتناب موضوعات جمله از است، کشوري هر ياقتصاد هاي چرخ درآوردن حرکت به و اشتغال تولید، براي

 بر موثر عوامل شناخت با باید سهامداران، ثروت نمودن حداکثر هدف با مدیران لذا است؛ شرکت آن هاي گذاري سرمایه سودآوري تابع

 آورسود هاي فرصت هم تا برقرارنمایند تعامل کت،شر مطلوب گذاري سرمایه هاي فرصت و سهامداران انتظارات بین گذاري، سرمایه سطح

 (.2111 فزاري،) کنند جلب را سهامداران رضایت هم و ندهند دست از را گذاري سرمایه

 هاي امگ نخستین از یکی که تولید افزایش نیست تردیدي. دانست کشورها اقتصاد اساسی ارکان از یکی توان می را گذاري سرمایه

 هک است مطرح اقتصاد علم در هایی نظریه دلیل، همین به. بود خواهد گذاري سرمایه افزایش مستلزم گردد، یم محسوب توسعه فرآیند

 و تغییر به نسبت گذاري سرمایه(. 9612 نخجوانی،) است پنداشته گذاري سرمایه و سرمایه کمبود را کشورها از برخی نیافتگی توسعه علت

 ةهم در آنها تأثیر اما گذارند می اثر گذاري سرمایه بر زیادي عوامل. دهد می نشان واکنش سریعاً و است حساس بسیار ها سیاست تحول

 می صورت درآمد و سود کسب انگیزه از مستقل معموالً دولتی گذاري سرمایه(. 2119 ، لوین و استرلی) نیست یکسان ها مکان و ها زمان

 بسیار ها سیاست ثباتی بی و نااطمینانی کالن، شرایط به نسبت و دارد ارقر سود کسب انگیزه تحت خصوصی گذاري سرمایه حال و گیرد؛

 .یابد افزایش دولتی گذاري سرمایه است ممکن خصوصی، گذاري سرمایه کاهش جبران جهت شرایط این در و است حساس

 از مثبت تابعی را خصوصی گذاري سرمایه اند، داده انجام توسعه حال در کشورهاي براي که پژوهشی در( 9176) شاو و کینون مک

 تسهیالت طریق از مالی منابع به دستیابی محدودیت دلیل به کشورها این در گذاران سرمایه اینکه یعنی اند، کرده فرض پول واقعی موجودي

 از بلق بازارها گونه این محدود گسترش دلیل به سهام و سرمایه بازار طریق از مالی منابع به دسترسی محدودیت نیز و پول بازار اعطایی

 .دهند می قرار ارزیابی مورد شده انباشت نقدي موجودي به نسبت را خود وضعیت گذاري، سرمایه به اقدام

 نتیجه. است داده قرار بررسی مورد را خارجی گذاران سرمایه براي کار بازار مقررات( 2114) جاورچیک اسمارزینسکا و اسپاتارونو

 سرمایه مالاحت تنها نه باشد بیشتر گذار سرمایه کشور به نسبت میزبان کشور در کار بازار پذیري انعطاف هرچه که دهد می نشان ها بررسی

 . یابد می افزایش نیز باشد برخوردار زیادي حجم از گذاري سرمایه اینکه احتمال بلکه شود می بیشتر گذاري

 از پس "ایران در وکار کسب و گذاري سرمایه نهادي انعمو" عنوان با تحقیقی در( 9611) الساداتی ملک و بحرینی زاده حسینی

 قالب در را ایران کشور در کار و کسب اصحاب و گذاران سرمایه نگرانی و ناامنی احساس وکار، کسب نهادي محیط هاي موءلفه بازخوانی

 کسب نهادي محیط مقایسه هدف با ديمتعد هاي فرضیه آمده دست نتایج از استفاده با سپس. است کرده گیري اندازه ذهنی متغیر چندین

. است داده قرار آزمون مورد( یافته توسعه کشورهاي و جهان کل) مرجع جامعه دو در کار و کسب نهادي محیط با ایران جامعه در کار و

 به نسبت وارد،م اتفاق به قریب در ایران، در کار و کسب نهادي محیط دهنده تشکیل هاي مؤلفه که میدهد نشان ها آزمون این نتایج

 .دارند قرار بدتري وضعیت در جهان کل و یافته توسعه کشورهاي
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(، نقش برند را در ارزش شرکت مورد آزمون قرار دادند. ارزشیابی آنها از برند شرکت به کمک هزینه هاي 2196بلو و همکاران )

ه ت هاي که بر روي برند خود متمرکز هستند نسبت بتبلیغات شرکت صورت گرفته و به کمک این ارزیابی به این نتیجه رسیدند که شرک

 سایر شرکتها ارزش سهام بیشتري دارند.

 ایران در اقتصادي رشد بر آن تاثیر و گذاري سرمایه موانع اي مقاله در( 9613) محمدي شاپور خامنه، مظفري فرشید رهبر، فرهاد

 نتایج. ردگی قرار بررسی مورد ایران اقتصادي رشد بر گذاري سرمایه امنیت رتأثی تا است شده سعی مقاله این در. است داده قرار بررسی مورد

 .دارد دار معنی و مثبت تأثیر اقتصادي رشد بر گذاري سرمایه امنیت متغیر که دهند می نشان

 مورد را خصوصی بخش گذاري سرمایه و دولتی مخارج میان رابطه( 9616) گسکري ریحانه و حالفی حمیدرضا اقبالی، علیرضا

 ناخالص دتولی متغیرهاي از مستقیم تابعی خصوصی بخش در گذاري سرمایه که است این از حاکی آمده دست به نتایج. اند داده قرار بررسی

 .است دولت مخارج و بخش این به بانکی اعتبارات و داخلی

 یرانا در خصوصی بخش گذاري سرمایه میزان تغییرات بر مؤثر عوامل بررسی به خود ارشد کارشناسی نامه پایان در ،(9671) طالبی

 کنار در و ممستقی تأثیر بیشترین خصوصی بخش به ها بانک اعطایی اعتبارات که است حاکی وي تحقیق نتایج. است پرداخته(75-9661)

 .مؤثرند خصوصی گذاري سرمایه بر کمتري اهمیت درجه با داخلی ناخالص تولید همچون متغیرهاي آن

 

 يقتحق فرضيه هاي
 ارتباط معناداري دارد. خصوصی بخش گذاران در سرمایه انزواي با برندسازي در توانایی -9

 .دارد معناداري ارتباط خصوصی بخش گذاران در سرمایه انزواي با کار بازار پذیري انعطاف -2

 .دارد معناداري ارتباط خصوصی در بخش گذاران سرمایه انزواي با اعتبارات توزیع ي نحوه -6

 .دارد معناداري ارتباط خصوصی بخش گذاران در سرمایه انزواي با محیطی اطمینان عدم -4

 

 تحقيق شناسی روش
 .باشد می همبستگی نوع از توصیفی روش، و ماهیت نظر از و شود می محسوب کاربردي تحقیق یک هدف نظر از حاضر تحقیق

 جدول اساس بر تحقیق این در. دهد می تشکیل 9617 سال در رازشی شهر در صنعتی هايشرکت مدیران را پژوهش این آماري جامعه

 انتخاب ساده تصادفی بصورت جامعه در موجود شرایط اساس بر ها نمونه و گردید، تعیین نفر 941 نمونه حجم کوهن و مورگان و کرجسی

 اطالعات جهانی شبکة از نیز و مقاالت ،اي کتابخانه منابع از پژوهش ادبیات و نظري مبانی زمینة در اطالعات گردآوري جهت .شد.ند

 شپرس این. است شده استفاده نامه پرسش از تحلیل و تجزیه براي اطالعات و ها داده آوري جمع منظور به .است شده استفاده( اینترنت)

نامه پرسش در تعدیالتیو  گردیده استفاده نظران صاحب و متخصصان نظرات از پرسشنامه روایی براي است. سؤال 63 شامل درمجموع نامه

 از رهامتغی مجموع و متغیر هر به مربوط کرونباخ آلفاي مقدار است شده استفاده کرونباخ آلفاي آزمون از پرسشنامه پایایی داده شد. براي

 ابزار و پیمایشی نوع زا تحقیق این در هاداده  آوري جمع است. راهبرد برخوردار مناسب پایایی از متغیرها تمامی بنابراین، است؛ بیشتر/ . 7

 .است میدانی تحقیق این و روش باشد می پرسشنامه ها،داده گردآوري اصلی

 

 پژوهش هاي یافته
 یانگین،م درصد، فراوانی، محاسبه مانند متغیرهایی توصیف به که توصیفی آمار ابتدا شده جمع آوري داده هاي تحلیل و تجزیه براي

 و اسمیرنف کلموگروف آزمون از هاداده  توزیع نوع بررسی منظور به استنباطی آمار در. می گیرد قرار یبررس معیار میپردازد؛ مورد انحراف

 . شودمی استفاده spss24 افزارنرم وسیله به چندگانه رگرسیون  از متغیرها تاثیر تعیین و همبستگی آزمون از روابط، تعیین براي

 

 تحقيق متغيرهاي توصيفی هايشاخص
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 هاي توصيفی متغيرهاي مورد مطالعه: شاخص1جدول 

 انحراف معيار واریانس ميانگين نمونه متغير

 396/1 677/1 79/2 641 انزواي اقتصادي

 161/1 716/1 24/6 641 توانایی در برندسازي

 751/1 577/1 55/6 641 کار بازار پذیري انعطاف

 771/1 311/1 51/6 641 اعتبارات توزیع

 727/1 521/1 62/2 641 نان محيطیعدم اطمي

 

 اطمینان عدم اقتصادي و انزواي جز به تحقیق در موجود متغیرهاي نمرات میانگین می شود، مشاهده 9 جدول در که همانطور

 .است آمده بدست بیشتر(  5 تا 9 لیکرت طیف وسط حد) 6 عددي مقدار از محیطی

 

 متغيرها هاي داده نرماليتی بررسی
 بیشتر 1015 از آزمون معناداري سطح اگر و بودن نرمال غیر از نشان باشد، کمتر 1015 خطاي مقدار از آزمون این اداريمعن سطح اگر

 . می باشد متغیر آن داده هاي بودن نرمال از نشان باشد،

 : نتایج نرمال بودن متغيرهاي موجود در تحقيق2جدول 

 متغیرها و گویه ها
 کلموگروف اسمیرنف

 نتیجه آزمون
 سطح معناداري آماره

 نرمال نیست 111/1 343/9 انزواي اقتصادي

 نرمال نیست 119/1 191/9 برندسازي در توانایی

 نرمال نیست 111/1 291/2 کار بازار پذیري انعطاف

 نرمال نیست 111/1 112/2 اعتبارات توزیع

 نرمال نیست 114/1 711/9 محیطی اطمینان عدم

 

 توزیع  که گفت باید است آمده بدست 1015 از کمتر متغیرها تمامی معناداري سطح چون است، مشخص 2 جدول در که همانطور

 استفاده متغیرها بین ارتباط سنجش جهت اسپیرمن همبستگی ضریب از بنابراین(. P >/15) نمی باشند نرمال متغیرها این داده هاي

 .شد خواهد

 

 آزمون همبستگی اسپيرمن

 تحقيق متغيرهاي بين اسپيرمن یهمبستگ : ضرایب3جدول 

 متغیر
 انزواي

 اقتصادي

 در توانایی

 برندسازي

 پذیري انعطاف

 کار بازار
 اعتبارات توزیع

 اطمینان عدم

 محیطی

 اقتصادي انزواي
     1 همبستگی

     0 خطا

 برندسازي در توانایی
    1 -666/0 همبستگی

    . 000/0 خطا

 رکا بازار پذیري انعطاف
   1 585/0 -686/0 یهمبستگ

   0 000/0 000/0 خطا
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 اعتبارات توزیع
  1 376/0 628/0 -528/0 همبستگی

  0 000/0 000/0 000/0 خطا

 محیطی اطمینان عدم
 1 -267/0 -561/0 -586/0 668/0 همبستگی

 0 000/0 000/0 000/0 000/0 خطا

 

 پژوهش فرضيه هاي آزمون
 .دارد معناداري ارتباط خصوصی بخش در گذاران سرمایه انزواي اقتصادي با برندسازي در توانایی فرضيه اول:

 : ضرایب همبستگی اسپيرمن و رگرسيون براي فرضيه اول6جدول 

 متغیر
  انزواي اقتصادي

 (sigسطح معناداري ) Tآماره  ضریب استاندارد بتا (sigسطح معناداري ) ضریب همبستگی

 111/1 -111/2 -991/1 111/1 -334/1 در برندسازي توانایی

 
( 15/1و انزواي اقتصادي در سطح اطمینان ) برندسازي در ضریب همبستگی بین متغیرهاي  توانایی 4باتوجه به نتایج جدول 

(15/1p< معنادار است. همچنین با توجه محاسبات رگرسیون، ضریب استاندارد بتا )درصد، و آماره  99T ( 15/1در سطح خطايp< )

درصد بر انزواي اجتماعی تاثیر دارد و این تاثیر به  99به میزان  بدست آمده است چنین نتیجه گرفته می شود که متغیر برندسازيمعنادار 

 یابد و برعکس. بصورت منفی است و با افزایش توانایی در برندسازي ، انزواي اجتماعی کاهش می

 .دارد معناداري ارتباط خصوصی بخش در گذاران سرمایهاقتصادي  انزواي با کار بازار پذیري : انعطاففرضيه دوم

 : ضرایب همبستگی اسپيرمن و رگرسيون براي فرضيه دوم5جدول 

 متغیر
  انزواي اقتصادي

 (sigسطح معناداري ) Tآماره  ضریب استاندارد بتا (sigسطح معناداري ) ضریب همبستگی

 111/1 -691/2 -111/1 111/1 -314/1 کار بازار پذیري انعطاف

 
( 15/1کار و انزواي اقتصادي در سطح اطمینان ) بازار پذیري ضریب همبستگی بین متغیرهاي انعطاف 5باتوجه به نتایج جدول 

(15/1p< معنادار است. همچنین با توجه محاسبات رگرسیون، ضریب استاندارد بتا )درصد، و آماره  1T ( 15/1در سطح خطايp< معنادار )

درصد بر انزواي اقتصادي تاثیر دارد و این  1کار به میزان  بازار پذیري چنین نتیجه گرفته می شود که متغیر انعطاف .بدست آمده است

 یابد.کار، انزواي اقتصادي کاهش می بازار پذیري تاثیر به بصورت منفی است و با افزایش انعطاف

 .دارد معناداري ارتباط خصوصی بخش در گذاران اقتصادي سرمایه انزواي با اعتبارات توزیع ي نحوه فرضيه سوم:

 : ضرایب همبستگی اسپيرمن و رگرسيون براي فرضيه سوم6جدول

 متغیر
  انزواي اقتصادي

 (sigسطح معناداري ) Tآماره  ضریب استاندارد بتا (sigسطح معناداري ) ضریب همبستگی

 111/1 -173/9 -172/1 111/1 -521/1 اعتبارات توزیع
 

( >15/1p( )15/1و انزواي اقتصادي در سطح اطمینان ) اعتبارات ضریب همبستگی بین متغیرهاي توزیع 3به نتایج جدول  باتوجه

( معنادار بدست >15/1pدر سطح خطاي ) Tدرصد، و آماره  7معنادار است. همچنین با توجه محاسبات رگرسیون، ضریب استاندارد بتا 

درصد بر انزواي اقتصادي تاثیر دارد که مقدار کمی است و این  7به میزان  اعتبارات ه متغیر توزیعآمده است چنین نتیجه گرفته می شود ک

 یابد و برعکس.اعتبارات، انزواي اقتصادي کاهش می تاثیر به بصورت منفی است و با افزایش توزیع

 .دارد معناداري ارتباط خصوصی بخش در گذاران سرمایه انزواي اقتصادي با محیطی اطمینان عدم فرضيه چهارم:
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 : ضرایب همبستگی اسپيرمن و رگرسيون براي فرضيه چهارم7جدول 

 متغیر
  انزواي اقتصادي

 (sigسطح معناداري ) Tآماره  ضریب استاندارد بتا (sigسطح معناداري ) ضریب همبستگی

 111/1 146/2 -993/1 111/1 341/1 محیطی اطمینان عدم

 

( 15/1محیطی و انزواي اقتصادي در سطح اطمینان ) اطمینان ضریب همبستگی بین متغیرهاي عدم 7باتوجه به نتایج جدول 

(15/1p< معنادار است. همچنین با توجه محاسبات رگرسیون، ضریب استاندارد بتا )درصد، و آماره  99T ( 15/1در سطح خطايp< )

اقتصادي تاثیر دارد و  درصد بر انزواي 99محیطی به میزان  اطمینان چنین نتیجه گرفته می شود که متغیر عدم .معنادار بدست آمده است

 یابد.اقتصادي افزایش می محیطی، انزواي اطمینان این تاثیر به بصورت مثبت است و با افزایش عدم

 

 R مربع و چندگانه R مقادیر
 Rچندگانه و مربع  Rمقادیر  :8 جدول

 خطاي معیار عدیل شدهضریب تعیین ت ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل 

9  121/1 317/1 313/1 6667/1 

2  142/1 711/1 717/1 6626/1 

6  147/1 797/1 794/1 6219/1 

4  141/1 722/1 791/1 6257/1 
 

  برندسازي در توانایی :9

 محیطی اطمینان عدم برندسازي و در توانایی: 2

  کار بازار پذیري انعطاف محیطی و اطمینان عدم برندسازي، در توانایی: 6

 اعتبارات  توزیع کار و بازار پذیري محیطی، انعطاف اطمینان عدم برندسازي، در توانایی: 4

 صورت به هم دیگر متغیرهاي اگر و شودمی معادله وارد تاثیر میزان بیشترین براساس اول متغیر ابتدا گام به گام روش  1در جدول 

 برندسازي در توانایی متغیرهاي بین همبستگی ضریب. شوندمی معادله وارد بعدي هايگام در باشند ذاراثرگ وابسته متغیر بر بتوانند معنادار

 مدل در. دهد می نشان را مرحله این در درصدي 31 تغییرات تبیین از نشان مدل این در  تعیین ضریب و 121/1 با برابر اقتصادي انزواي و

  همبستگی ضریب سوم مدل در درصد، 71 تعیین ضریب و 142/1  همبستگی طی ضریبمحی اطمینان عدم متغیر شدن اضافه با  دوم

 درصد 2/72 تعیین ضریب و 141/1 ضریب دارند حضور متغیرها همه که نهایی و چهارم مدل درصد و در 79 تعیین ضریب و 147/1

 و رسد می خود حد باالترین به همبستگی ریبض دارند حضور مستقل متغیرهاي همه وقتی تحقیق کلی مدل در دیگر عبارت به. باشدمی

 .دارد تحقیق مدل حمایت از نشان نوعی به نتیجه این. شودمی تبیین درصد 2/72 میزان به اقتصادي انزواي متغیر تغییرات

 

 معادله رگرسيون 

 : معادله رگرسيون9جدول 

 
 متغیرها

  ضریب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

T 
 سطح معناداري

 B بتا خطاي استاندارد 

9 
 عدد ثابت

 برندسازي در توانایی

471/5 

993/1- 

117/1 

121/1 

--- 

951/1- 

961/53 

111/4- 

111/1 

111/1 

2 

 عدد ثبات

 برندسازي در توانایی

 بازارکار پذیري انعطاف

139/5 

117/1- 

911/1- 

913/1 

121/1 

166/1 

-- 

962/1- 

924/1- 

175/25 

214/6- 

111/2- 

111/1 

119/1 

116/1 
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 عدد ثبات

 برندسازي در توانایی

 بازارکار پذیري انعطاف

 محیطی اطمینان عدم

172/4 

115/1- 

119/1- 

114/1 

911/1 

121/1 

164/1 

164/1 

---- 

961/1- 

911/1- 

911/1 

173/25 

235/6- 

637/2- 

415/2 

111/1 

119/1 

191/1 

196/1 

4 

 عدد ثبات

 برندسازي در توانایی

 بازارکار پذیري انعطاف

 محیطی اطمینان عدم

 اعتبارات توزیع

173/4 

117/1- 

171/1- 

111/1 

157/1- 

917/1 

121/1 

164/1 

165/1 

121/1 

---- 

991/1- 

111/1- 

993/1 

172/1- 

214/25 

111/2-

691/2- 

146/2 

173/9- 

111/1 

116/1 

129/1 

115/1 

141/1 

 

 که مانطوره. دهدمی نشان را انزواي اقتصادي مالك متغیر بر بینپیش متغیرهاي گیهکنند بینیپیش میزان بتا ضرایب 1 جدول در

 گیکننده بینی پیش میزان توان می بعد به دوم مدل در و است شده اضافه تحقیق مدل به متغیر یک مرحله هر در شودمی مالحظه

 در اییتوان ترتیب، به اقتصادي انزواي متغیر هايکننده بینیپیش جدول این چهارم مرحله در کرد مقایسه هم با را بین پیش متغیرهاي

 که است، شده محاسبه درصد 7 اعتبارات توزیع و درصد 91بازارکار پذیري انعطاف درصد، 99 محیطی اطمینان عدم درصد، 99 برندسازي

 .دارد رگرسیون ضرایب معناداري از ( نشان>P 15/1) آزمون طریق از نتایج این معناداري

 

 گيري نتيجه و حثب
 و ویاپ خصوصی بخش یک از شدن برخوردار. شود تبدیل مهم اولویت یک به باید خصوصی بخش گذاريسرمایه تقویت و تشویق

 هرگونه. است نهادي و ساختاري اصالحات انجام و کالن حمایتی هايسیاست اجراي و تدوین مستلزم بیشتر خصوصی هايسرمایه جذب

 گذاريهسرمای به بخش این فعاالن ترغیب در مطمئناً بانکی اعتبارات و مالی منابع به خصوصی بخش دسترسی ودبهب راستاي در اقدامی

 وانینق بهبود اعتباردهندگان، حقوق از حمایت جدید، اعتباري خدمات پوشش افزایش یا تعریف. کرد خواهد ایفا مهمی بسیار نقش بیشتر

 و مالی عمناب به خصوصی بخش دسترسی آنها کمک به توانمی که هستند اقداماتی جمله از بانکی نظام تقویت و ورشکستگی مقررات و

مورد از متغیرهاي موثر بر انزواي اقتصادي سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.  4در این مقاله تاثیر . بخشید بهبود را بانکی اعتبارات

ر وابسته )انزواي اقتصادي( ارتباط معناداري دارند. طبق فرضیه اول توانایی در طبق تحلیل صورت گرفته تمامی متغیرهاي مستقل با متغی

 مسیر به و تاس کند بسیار ایرانی کاالي برندسازي جوانه رشد گیر پا و دست قوانین سایه در برندسازي بر انزواي اقتصادي تاثیر دارد و امروز

 شتریانم امروزه .است بسته عرضه براي را تولیدکننده پاي و دست برند و بترقا قدرت نبود. دارد نیاز سریع رشد براي بیشتري حمایتی

 رضایت اب متفاوت قیمت این شود می باعث که آنچه و بپردازند متفاوتی قیمت هاي یکسان، کیفیت لحاظ از و مشابه جنس دو براي حاضرند

 بنابراین باید تالش کرد که سرمایه گذاري .کند می ایجاد ريمشت براي خدمات یا کاال آن برند که مثبتی است ذهنی تصویر شود، پرداخت

 ها به سمت شرکتهاي بخش خصوصی براي ایجاد جنس با کیفیت حرکت کند و برند معتبر براي تولیدات داخلی ایجاد شود.

 رراتمق حذف و زدایی قانون طبق فرضیه دوم انعطاف پذیري بازار کار بر انزواي اقتصادي سرمایه گذاران تاثیرگذار است. بسیاري

 هدف که آنجا از معتقدند گروه این. دانند می کار بازار نمودن پذیر انعطاف آغاز نقطه را کار روابط بیشتر هرچه تسهیل جهت در دولتی

 به بایستی تدول لذا ٬مدنظراست مند قانون روش به کار بازار بهینه عملکرد بلکه نیست ازکارگر حمایت تنها کار بازار در دخالت از دولت

 تدول تحمیلی مقررات حذف در چارچوب تنها را پذیري انعطاف عدم توان نمی همه این با. نماید توجه وکارگر کارفرما توامان منافع تامین

 التشکم تا نیست قادر بازار کار، تقاضاي طرف به توجه بدون مقررات حذف سایه کار در نیروي عرضه بازار شدن سیال واقع در. نمود جستجو

 استفاده جهت کافی الزامات از ٬هستند منعطف کاري بازار و کار نیروي متقاضی که تولیدي از بنگاههاي بسیاري. سازد برطرف را بازار این

 دهايواح از بسیاري عملکرد حاضر درحال. نیستند برخوردار جهانی بازار در پذیري رقابت قدرت افزایش جهت کاردر نیروي عرضه نوع این از

. باشد می کردعمل افزایش منظور به انسانی منابع مدیریت و شیوه تولید روشهاي تغییر در تولید بخش اندك بضاعت از حاکی کشور یديتول

 تغییر طشرای در مناسب کار نیروي از گیري بهره و تولید درسیستم کارکنان مشارکت افزایش کار، نیروي نمودن مهارتی چند براي تالش

 رقابت و آوري سود افزایش و هزینه کاهش موجبات مقررات و قوانین حذف کنار در تواند می که است تکنولوژیکی نیازهاي یا و بازار تقاضاي

 می باعث کار نیروي گردش هاي هزینه پذیرش و انسانی نیروي مدیریت در بنگاهها پذیري انعطاف درجه به توجه عدم. آورد فراهم را پایدار

 عدم یشهر بنابراین. نگردد محقق اقتصادي رشد و تولید افزایش یعنی کار بازار پذیري انعطاف استراتژي از لحاص اقتصادي اهداف تا شود
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 یکسو اکیدت که گرفت نتیجه میتوان ترتیب این به. جست نیز اقتصادي بنگاههاي در دولت بر عالوه توان می را کار بازار در پذیري انعطاف

 گونههمان. داشت نخواهد بر در اجتماعی بحرانهاي جز حاصلی اقتصاد در کار بازار تقاضاي طرف شرایط به توجه بدون دولتی مقررات حذف بر

 کار بازار یک از منافع گیري بهره جهت. میزند دامن را بیکاري بحران بلندمدت در هم کار بازار تقاضاي طرف نیازهاي به توجه عدم که

  .شود قرار داده بررسی مورد بازار يتقاضا و عرضه طرف همزمان بایستی پذیر انعطاف

 از خشیب. است مالی منابع فعالیت، ادامه و بقا براي ها شرکت نیاز مورد منابع مهمترین از یکی اعتبارات؛ توزیع فرضیه سوم طبق

 ولی. شود می تامین شرکت خدمات و کاالها فروش از یا و سهامداران شرکت، بنیانگذاران گذاريسرمایه ازطریق عمدتاً مالی منابع این

 پاسخ در. شود می احساس دیگري مالی منابع به نیاز و کند نمی را ها شرکت نیازهاي تکافوي مالی منابع این اوقات اکثر در است بدیهی

 بر ها بانک (دهی وام یا) اعتبارات توزیع چگونگی. دهند می قرار ها شرکت دراختیار را تسهیالتی هایی،سپرده جذب با ها بانک نیاز این به

 اقتصادي فعالیت کدام براي و گروه چه به سودي، نرخ چه با میزان، چه به اعتبارات اینکه. دارند تأثیر تولیدي هاي فعالیت کاهش یا و افزایش

 ندمدت،لب در اقتصادي بخشهاي سایر با بانکی نظام ساختار هماهنگی. دهند قرار تأثیر تحت را اقتصاد کارکرد توانند می شوند، پرداخت

 .باشد داشته اقتصادي رشد بر مهمی تأثیر میتواند

 ارهايک راه دنبال به پژوهشگران از محیطی بر انزواي اقتصادي سرمایه گذاران موثر است. بسیاري اطمینان طبق فرضیه چهارم عدم

 رايب سازمان هاي توانمندي ناختش بنابراین. هستند اثربخش استراتژیک تصمیمات اتخاذ منظور به آینده مسایل اطمینان عدم کاهش

 خشاثرب مدیران اکثر که دهد می نشان تجربه. است مهم و ضروري بسیار امري یک استراتژ تصمیمات در محیطی هاي اطمینان عدم کاهش

 حلیلت و جزیهت که آنجاست مشکل اما. اند کرده مؤسسه آتی روندهاي و فعلی نیازهاي مورد در تفکر صرف را خود وقت که اند بوده کسانی

 و خلیدا شرایط از کافی آگاهی که مدیرانی. شود می سواالت بر افزودن موجب باشد، داشته پی در را سواالت به پاسخ آنکه از بیش آینده

 ناناطمی عدم واژه که اي ذهنی حالت کلی بطور. کرد خواهند کسب بیشتري موفقیت کنند، عمل فعاالنه و باشند داشته سازمان خارجی

. اشتگذ خواهد اثر آینده از گیرنده تصمیم اطمینان میزان بر که است آینده حوادث مورد در شخص کافی دانش عدم نتیجه کند، می ادایج

 تعداد محیط، نوسان گیري، تصمیم شرایط ماهیت: جمله از است، متعددي عوامل از ناشی که ایست گسترده طیف داراي اطمینان عدم

 گیري ازهاند قابل عینی مشخصه یک اطمینان عدم که سازد می آشکار را واقعیت این مطلب این. شود برقرار تعادل آنها بین باید که اهدافی

 عدم .است تغییر حال در روز به روز آن میزان که است نوسان در مشخصه یک بلکه باشد؛ داشته وجود ها گیري تصمیم ذات در که نیست

 بینی یشپ غیرقابل نتیجه محیطی اطمینان عدم کلی بطور. کرد ارزیابی اي مقایسه صورت به یا و نسبی بطور توان می فقط را اطمینان

 اینرو از باشد یبین پیش قابل سختی به است ممکن کنندگان مصرف رفتار در آتی تغییرات مثال عنوان به. است محیط آینده تغییرات بودن

  .است اطمینان غیرقابل
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