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 چکیده 

تا مطالعات زیادی ضمن تحلیل نهادها و    ه است ، باعث شد دستیابی به رشد اقتصادی   مسیر   تجربه کشورها در  
. در این بین، مدیریت  دهند ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار  

نهادی  کیفیت  انگیزشی معرف  عنوان یک ساختار  به  اهمیت   ، ریسک  آن ویژه   از  از  است.  برخوردار  که  ای  جایی 
ع   تصمیمات   به  می خانوار  اجتماعی،  نهاد مهم  یک  داشته  نوان  اقتصادی  ابعاد مختلف  بر  مهمی  تأثیرات  تواند 

بود. در پژوهش  باشد، مدیریت ریسک در این بخش، از موضوعات قابل طرح در مطالعات رشد اقتصادی خواهد 
ارائه  خانوار ترکیبی  شاخص    حاضر، ضمن  ریسک  )   مدیریت  فوآ  توسط  ارائه شده  چارچوب  از  پیروی  ،  ( 2014با 

داده  روش  از  استفاده  با  تا  است  شده  زمانی تالش  دوره  طی  پویا  تابلویی  تأثیر  2005-2017)   های  بررسی  به   ،)
اقتصادی  از کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی    مدیریت ریسک خانوار بر رشد  به    د. پرداخته شو منتخبی 

مالی شامل    این منظور چهار بخش  به منابع  بر    دسترسی خانوار  تأکید  به بخش    ات اعتبار با  داخلی اعطاء شده 
های تحصیل   سال   متوسط   متغیرهای   با تأکید بر سرمایه انسانی    ، آزادی کار با تأکید بر    حمایت اجتماعی   ، خصوصی 

واکسیناسیون سرخک  نرخ  تسهیالت  و    و  ایجاد  و  امور  اداره  در  بر توانایی دولت  تأکید  های  بدهی   متغیرهای   با 
تضمین  و  و دولتی  دولت  توسط  پیشرفت   شده  بهداشتی  امکانات  به  شد   ه دسترسی  گرفته  نظر  نهایت .  در  با    در 

خوداشتغالی، تورم و نرخ رشد  های تابلویی پویا به ارزیابی تأثیر مدیریت ریسک خانوار،  گیری از روش داده بهره 
حاکی از تأثیر مثبت مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی،  نتایج    .  ت اس  جمعیت بر رشد اقتصادی پرداخته شده 

  تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی و از طرفی  وری نیروی کار  انباشت سرمایه ناخالص و بهره 
است.  افزایش    بوده  طریق  از  اعتبارات  به  خانوار  دسترسی  کار   وری بهره افزایش  حمایت نیروی  بهبود  های  ؛ 

کار   اجتماعی  آزادی  افزایش سازگاری عرضه و تقاضای    در قالب  کار از طریق  از  نیروی  انسانی  تقویت سرمایه  ؛ 
تسهیالت نیز از طریق بهبود    طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور و ایجاد 

معیش  خانوار وضع  همراه    ، تی  به  را  اقتصادی  رشد  افزایش  خانوار،  ریسک  مدیریت  مثبت  پیامدهای  عنوان  به 
بیک  با  بین مقابله  این  در  افزایش رقابت خواهد داشت.  نیز می   اری،  کارآفرینی  پیامدهای مثبت  و رونق  از  تواند 

  ید، با کاهش در قدرت خر   افزایش تورم   از طرفی   .  ی محسوب شود رشد اقتصاد   افزایش خوداشتغالی در جهت  
تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. وجود محدودیت منابع،  گذاری می عرضه نیروی کار و سرمایه 

 . د د تواند منجر به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی گر نیزمی   ها ت ناکافی بودن زیرساخ 
 مقاله: ارجاع به  
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 مقدمه   -1
ریزان اقتصادی در کشورهای  دستیابی به رشد اقتصادی، همواره از مهمترین اهداف برنامه

ها بر رشد  مختلف جهان بوده است. از این رو شناخت عوامل مؤثر و جهت تأثیرگذاری آن 
های بلندمدت منتهی به رشد  ریزان اقتصادی را در طراحی برنامهتواند برنامه اقتصادی، می

یاری رساند. از شرایط الزم برای حرکت در مسیر طبیعی رشد، مقاوم بودن اقتصاد در برابر  
آسیببحران کاهش  و  اقتصاد  مقاومت  افزایش  است.  مدیریت  ها  یک  نیازمند  پذیری، 

باشد، چرا که با کاهش تعداد های اصلی جامعه میشریسک یکپارچه با در نظر گرفتن بخ
ریسک شدت  میو  آینده،  در  احتمالی  جامعه  های  مهم  اهداف  بیشتری  سرعت  با  توان 

در   ریسک  مدیریت  مقوله  رو  این  از  نمود،  دنبال  را  اقتصادی  رشد  به  دستیابی  همچون 
محوری  از  یکی  اقتصادداناناقتصاد  توجه  امروزه  که  است  مباحثی  به خود جلب    ترین  را 

 نموده است.  
تجربه کشورها در مسیر رشد اقتصادی، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر  

شکل  باعث  امر  همین  و  گردد  آشکار  پیش  از  بیش  اقتصادی،  رشد  تئوریبر  های  گیری 
گردید.   نهادی  رشد  تئوری  جمله  از  رشد  رشد  جدید  اهمیت  به  عنایت  با  دیگر  بیانی  به 

ع  میان  اقتصادی،  این  در  است.  بوده  توجه  مورد  مختلف  مکاتب  در  رشد  بر  مؤثر  وامل 
موفقیت دهه  ظهور  در  جدید  نهادگرای  اقتصاد  به   90آمیز  علمی  محافل  بیشتر  توجه  و 

مباحث نهادی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تأکید قرار داد 
(Jani, S (2020  .)  از رشدی  یکی  به  رو  مطالعات  که  نهادی  ساختارهای  ابعاد  مهمترین 

شکل  حال  در  آن  ریسک  پیرامون  کاهش  بر  مبتنی  انگیزشی  ساختارهای  است،   گیری 
برنامه می حال  باشد.  در  در کشورهای  ویژه  به  ریسک  مدیریت  و  کاهش  منظور  به  ریزی 

از کشورها، یک پدیده    توسعه از اهمیت باالیی برخوردار است، چرا که ریسک در این گونه
تواند خانوار را به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی، با  فراگیر است. فراگیر بودن ریسک، می

ریزی به منظور مدیریت چنین  های منفی بسیار شدیدی مواجه سازد. فقدان برنامهشوک
نهایت  هایی، میریسک  در  بسیار شدیدی گردد که  منفی  پیامدهای  ایجاد  به  تواند منجر 
 Foa. R. (2014 .)بینی را به همراه خواهد داشت )هایی بزرگ، با نتایج غیرقابل پیشبحران
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خانوار  ریسک  اهرم   1مدیریت  تقویت  طریق  میاز  بیرونی  و  درونی  به  های  تواند 

شوک با  برخورد  برای  خانوار  آسان توانمندسازی  عبور  و  موجود  بحران های  از  یاری  تر  ها 
مالی  منابع  به  خانوار  دسترسی  انسانی2رساند.  سرمایه  تقویت  حمایت  3،  از  برخورداری   ،

دولت   4اجتماعی  ظرفیت  اهرم  5و  مهمترین  از  تسهیالت،  ایجاد  و  خدمات  ارائه  در  در  ها 
مدیریت  توان  ریسکبهبود  با  مواجهه  در  خانوار  میی  موجود  دسترسی  باشد.  های  افزایش 

مندی بیشتر از  های اجتماعی بیشتر و همچنین بهره خانوار به منابع مالی، دریافت حمایت
می  دولت،  سوی  از  شده  ارائه  تسهیالت  و  سرمایهخدمات  قدرت  بر  تواند  خانوار  گذاری 

ببخشد و  ارتقاء  را  و سالمت فرزندان  انسانی،    آموزش  تقویت سرمایه  به  منجر  نتیجه  در 
بهره گردد.افزایش  تولید  افزایش  نتیجه  در  و  خانوار    وری  در  ریسک  مدیریت  رو،  این   از 

تواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه مطرح  می
( از جمله کشورهای در حال توسعه، میFoa. R. (2014باشد  به کشورهای عضو  (.  توان 

کشور عضو، از چهار قاره جهان اشاره نمود که هدف اصلی    57سازمان همکاری اسالمی با  
زمینهآن در  گسترده  همکاری  است  ها  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  های 

(khani, A., Nemati, F. (2016Bozorgmehri, M., Mohammad   .) 
اقتصادی  منابع  از  برخورداری  وجود  با  اسالمی  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای 

دهد که  برند. بررسی آمارهای رشد اقتصادی، نشان میمینیافتگی رنج  گوناگون، از توسعه
همکاری   سازمان  عضو  کشورهای  و  توسعه  حال  در  کشورهای  در  اقتصادی  رشد  متوسط 

زمانی   بازه  در  ترتیب    1995تا    1990اسالمی  به  و    6/4میالدی،  بوده   4/2درصد  درصد 
نیروی کار در کشورهای  توان به پایین بودن بازدهی  است. از دالیل اصلی این موضوع، می

 khani, Bozorgmehri, M., Mohammad) عضو سازمان همکاری اسالمی اشاره نمود
A., Nemati, F. (2016  نیروی تربیت  در  خانوار  مهم  نقش  به  توجه  با  می(.  توان  کار، 

در   ریسک  با  مقابله  در  خانوار  مدیریتی  توان  و  اقتصادی  رشد  میان  را  معناداری  ارتباط 

 
1 Household Risk Management 
2 Household access to finance 
3 Human assets 
4 Social protection assets 
5 State capacity 
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کشورهای مورد نظر قائل شد. در واقع، خانوار به عنوان یکی از مهمترین نهادهای تربیتی،  

می قرار  تأثیر  تحت  را  مورد،  کار  نیروی  رشد  مختلف  می ابعاد  رو  این  از  و  به  دهد  تواند 
.Samadi, M, نوان یک عامل مهم در پیشرفت اقتصادی فردی و اجتماعی مطرح باشد )ع

and Rezaei, M. (2011 .) 
این سنجش  از  منظور  به  ترکیبی  شاخص  یک  ارائه  و  رو،  خانوار  ریسک  مدیریت 

ای برخوردار است. بنابراین سوال اصلی در  بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه
در   اقتصادی  رشد  و  خانوار  ریسک  مدیریت  بین  ارتباطی  چه  که  است  این  مطالعه،  این 
در   اساس  همین  بر  دارد؟  وجود  اسالمی  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  از  منتخبی 

ضر، ضمن ارائه یک شاخص ترکیبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار  پژوهش حا
داده روش  از  استفاده  با  تا  است  شده  تالش  ایران،  در  آن  تغییرات  روند  تحلیل  های  و 

( زمانی  دوره  گرفتن  نظر  در  و  پویا  ریسک  2005-2017تابلویی  مدیریت  تأثیر  بررسی  به   ،)
ی عضو سازمان همکاری اسالمی که همگی از  خانوار بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورها

باشند، پرداخته شود. در ادامه در بخش دوم از پژوهش،  کشورهای در حال توسعه نیز می
ترین  ضمن ارائه مبانی نظری پیرامون موضوع مورد بررسی، به برخی از مهمترین و مرتبط

ص ترکیبی برای  گردد. در بخش سوم، ضمن تدوین یک شاخمطالعات گذشته نیز اشاره می 
شود. در  مدیریت ریسک خانوار، به بررسی روند تغییرات این شاخص در ایران پرداخته می 

می  تصریح  الگو  برآورد  تحقیق، روش  الگوی  ارائه  از  بخش  بخش چهارم، پس  در  و  گردد 
 سرانجام  .شده است پرداخته تحقیق  هايیافته تحلیل و تجزیه و تکنیکی مباحث پنجم به

 شود. می  بیان سیاستی چند پیشنهاد و گیري نتیجه م،شش بخش در

 مبانی نظری   -2

 مروری بر الگوهای رشد اقتصادی با تأکید بر نهادها  -1-2
نرخ رشد  6دومار -مدل هارود تعیین  به منظور  تا  نمود  اولین مدل رشد، تالش  به عنوان   ،

اثر سرمایه اگرچه بعداقتصادی،  نماید.  تولیدی را محاسبه  نادیده  گذاری روی ظرفیت  ها، 
گرفتن نقش تکنولوژی، به عنوان عمده ایراد این مدل مطرح شد، اما این مدل نقطه شروع  

 
6 Harrod-Domar 



 

 

اقتصادی  رشد  در  خانوار  ریسک  مدیریت  نقش  از  :  ارزیابي  شواهدی 

 98 کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسالمي با تأکید بر ایران

 
در   7های رشد بعد از خود بوده است به طوری که سولو گیری مدلبسیار مهمی در شکل

هارود  1950دهه   مدل  مشکالت  اصالح  طریق  از  تا  نمود  تالش  مدل  -میالدی  به  دومار، 
د. سولو با تحلیل رفتار تولید بر اساس متغیرهایی مانند سرمایه فیزیکی  تری دست یابجامع

( نمود  یاد  اقتصادی  رشد  موتور  عنوان  به  فناوری  رشد  از  کار،  نیروی   Mousaviو 
Jahromi, Y. (2009برون زمان،  گذشت  با  مدل  (.  نتایج  از  که  تکنولوژی  رشد  بودن  زا 

( شد  مطرح  مدل  این  بر  شده  وارد  انتقاد  عنوان  به  بود،   Taiebnia A., andسولو 
Nikoonesbati, A. (2013مسئله برون .)  زایی در مدل رشد سولو، باعث شد تا گروهی

رومر  همچون  اندیشمندان  لوکاس 1986)   8از  و  سرمایه  1988)  9(  بحث  نمودن  وارد  با   )
مدل ارائه  به  رشد،  ادبیات  به  درونانسانی  رشد  مدل  زا های  این  اساس  بر  ها،  بپردازند. 

تولید   رشد  تحریک  باعث  فیزیکی،  سرمایه  و  کار  نیروی  تقویت  طریق  از  انسانی   سرمایه 
زا نسبت  دهندگی مدل رشد درونح(. علیرغم افزایش توضی 1988) .Lucas, R. Eگردد )می

مدل دنبال به  به  جوامع  رفاه  افزایش  علت  توضیح  به  قادر  نیز  مدل  این  گذشته،  های 
اختصاص منابع بیشتر به نوآوری نبود که همین موضوع باعث شد تا نگاه اقتصاددانان به 

 S., & Robinson, J. A. (2005 Acemoglu, D., Johnson,  .)سوی نهادها جلب گردد )
توسعه   تعیین رشد و  در  بنیادین  از عوامل  نهادها  نهادگرا،  اقتصاددانان  به عقیده 

توان چارچوبی را  که می اقتصادی جوامع هستند. بر این اساس تنها با شناخت نهادها است 
 ,.Nadiri, Mخطر با حداقل نتایج منفی، طراحی نمود ) های سیاستی کمبرای ارائه توصیه

Mohammadi, T. (2011 andاز نظ .) های ابداعی  (، نهادها، محدودیت1990)  10ر نورث
را شکل میبشر هستند که تعامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وی  ارائه های  با  دهند و 

 ,.Sahabi, Rizvandi, M Aکاهند )ساختاری برای زندگی روزمره، از عدم اطمینان می 
B., Momeni, F., Yavari, K. (2016نهادها می مهمترین ویژگی  از  به کاهش  (.  توان 

عدم اطمینان، ایجاد نظم، پایدارسازی رفتارهای فردی و انباشت دانش اشاره نمود. نورث  
ای از دستاوردها را در  م اطمینان، مجموعه( معتقد است، افراد به منظور کاهش عد1990)

 
7 Solow 
8 Romer 
9 Lucas 
10 North 



 

 قبادیفرزام سجادیه خواجوئي، صادق بختیاری، سارا  99
 (  3) 19  1401 پاییز های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

های وجودی نهادها است که  گیرند. ایجاد نظم، یکی دیگر از فلسفهزندگی خود به کار می
سازی موجبات پایداری و  هدف اصلی آن حل مشکالت است. نهادها همچنین ضمن فراهم 

مجموعه ایجاد  طریق  از  اجتماعی،  و  اقتصادی  مناسبات  از  بسیاری  رویهدوام  از  های  ای 
می ایفا  دانش  انباشت  در  مهمی  نقش  )منسجم،  Mashhadi Ahmad, M .نمایند 

متبلور2013) اقتصادی  مفاهیم  از  مختلفی  طیف  در  نهادها،  میان    .شوندمی   (.  این  در 
مدیریت ریسک با تمرکز بر کاهش عدم اطمینان، یکی از مفاهیمی است که دارای وجوه  

قان بسیاری همچون نورث  (. محق.2015 and, Kardgar, E) .Ahrari, Mنهادی است )
(،  1397( و الهی و همکاران )1394(، کاردگر و احراری )2013)  11(، سیدیکی و احمد 1990)

داده قرار  مطالعه  مورد  نهادی  اقتصاد  قالب  در  را  ریسک  مدیریت  از    اندابعاد مختلفی 
Ahrari, M.  Kardgar, E., and, , and Ahmed, Q. M. (2013Siddiqui, D. A..(

H., Kiaalhoseini, S., Abolhasani chimeh, M.  Elahi, N., Heydari,, (2015
(2018)  

 مفهوم مدیریت ریسک خانوار و ارتباط آن با رشد اقتصادی  -2-2
« ریسک را به عنوان  13( در کتاب »ریسک، نااطمینانی و سودآوری1921)  12فرانک اچ. نایت 

کند که در آن آگاهی کافی نسبت به وقوع اتفاقات آینده وجود ندارد  وضعیتی تعریف می 
با ورود Woods, M., Linsley, P. (2017  .)اما احتمال وقوع اتفاقات قابل برآورد است )

شکل   ریسک  مدیریت  عنوان  تحت  جدیدی  مفهوم  اقتصادی،  ادبیات  به  ریسک  مفهوم 
ریسک   با  برخورد  و  ریسک  تحلیل  و  تجزیه  اصلی شامل  دو مرحله  دربرگیرنده  که  گرفت 

ها، تعیین رویکرد مناسب  ریسک، به شناسایی ریسک باشد. در مرحله تجزیه و تحلیل  می
ارزش مقایسه  ریسکو  تخمین  از  حاصل  نتایج  با  شده  برآورد  ذهنی  پرداخته  های   ها 

امکان  .شودمی تعیین  ضمن  ریسک،  با  برخورد  مرحله  آندر  مدیریت  بودن  به  پذیر  ها، 
قاعده  ریسک بررسی  مدیریت  فرآیند  مناسبمند  بررسی  به  همچنین  و   بودن    ها 

 
11 Siddiqui and Ahmed 
12 Frank H. Knight 
13 Risk, Uncertainty and Profit 
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 .Ostrowska, M., and Mazur, Sشود )های کنترلی تعریف شده، پرداخته می مکانیسم
(2015,  Bugdol. M., Jedynak. P. (2012 .) 

طیف رو به رشدی از مطالعات  ت اقتصادی،  با ورود مبحث مدیریت ریسک به ادبیا
به وسیله خانوار پرداخته اثرات آن  ارزیابی ریسک و کاهش  اقتصاددانانی همچون  به  اند. 

( به  1999)  18( و فافچمپس 1995)  17(، تانزن 1995)  16(، موردک1994)  15و پکسن   14آلدرمن 
(،  2002)  19طرفی دیکان اند. از  ارزیابی الگوی مصرفی خانوار در کشورهای مختلف پرداخته

محدودیت استراتژیبر  از  استفاده  در  خانوار  که  به  هایی  واکنش  و  پاسخ  برای  هایشان 
ها، با آن مواجه هستند، تمرکز نموده است. در اکثر این مطالعات، دو گروه عمده از  شوک
مورد بررسی قرار گرفته شده است.    21های عمومی و شوک  20های فردی ها شامل شوک شوک

فردی، شوکوکش میهای  قرار  تأثیر  تحت  را  خانوار  یک  تنها  که  هستند  در  هایی  دهند، 
ای از خانوار را تحت تأثیر قرار  هایی هستند که مجموعههای عمومی، شوکحالی که شوک

توان نتیجه گرفت که مدیریت ریسک خانوار نه تنها به نقش خانوار  دهند. بنابراین میمی
بلک خود  از  محافظت  وقوع شوک در  با  که  چرا  است  وابسته  نیز  دولت  مداخله  به  های  ه 

عمل شود وارد  باید  که  است  دولت  این  می  .عمومی،  کلی  طور  ریسک  به  مدیریت  توان 
مکانیسم شناسایی  ضمن  آن  در  که  جریانی  عنوان  به  را  محافظت خانوار  به  های  کننده، 

منظور   به  خانوار  ظرفیت  افزایش  جهت  در  شوکاقداماتی  به  پرداخته  پاسخ  خارجی  های 
( در مطالعه خود تحت عنوان »شاخص آمادگی خانوار در  2014شود، تعریف نمود. فوآ )می

ارائه یک چارچوب منسجم پیرامون مدیریت ریسک  برابر ریسک: ساختار و مؤلفه به  ها« 
رداری  خانوار پرداخته است، وی چهار عامل بنیادین شامل دسترسی به منابع مالی، برخو 

ایجاد  و  امور  اداره  در  دولت  توانایی  و  انسانی  سرمایه  وضعیت  اجتماعی،  حمایت  از 

 
14 Harold Alderman 
15 Christina H. Paxson 
16 Jonathan Morduch 
17 Roberto M. Townsend 
18 Marcel  Fafchamps 
19 Stefan Dercon 
20 Idiosyncratic 
21 Common 
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است   گرفته  نظر  در  خانوار  ریسک  مدیریت  اجزای  عنوان  به  را   .Foa. R)تسهیالت 
(2014 .) 

م به  بهبود  دسترسی  به  انسانی،  سرمایه  انباشت  طریق  از  اعتباری،  و  مالی  نابع 
اقتصادی کمک شایانی می تکنولوژی و رشد  پیشرفت  درآمد،  )توزیع   ,.Gohari, Lنماید 

., Aboutorabi, M A. (2016M Salimifar,  افزایش از طریق  نیز  (. حمایت اجتماعی 
ظرفیت افراد برای محافظت از خود در برابر خسارات ناشی از تغییرات درآمدی، منجر به 

(. ارتقاء سرمایه انسانی نیز،  Asian ) .2003Development Bankشود )کاهش فقر می 
وری، باعث افزایش ظرفیت تولید و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی  از طریق افزایش بهره

توان گفت رشد پایدار به  میKiani, K. (2015 A., and HozhabrSarlak,   .)شود )می
سالمتی،   عالی، سطح  آموزش  بهبود  با  نیز  آن  که  دارد  بستگی  انسانی  سرمایه  موجودی 

در  (.   Jalili, A., Panahi, H. & Sojoodi, S. (2020)یابدیادگیری و تربیت افزایش می
دولت بین  حوزهاین  سمت  به  خود  مخارج  هدایت  با  نیز  و  ها  بهداشت  آموزش،  های 

می ایجاد  را  اقتصادی  رشد  برای  الزم  زمینه  ) سالمت،  ,.Atrkar Roshan, S نمایند 
masooleh, S. (2016 M., Shirin bakhsh Noorian, موجود مبانی  به  توجه  با   .)

های اجتماعی،  پیرامون اثرات مثبت افزایش دسترسی خانوار به منابع مالی، بهبود حمایت
افزایش   و  انسانی  سرمایه  تسهیالت  ارتقاء  ایجاد  و  امور  اداره  در  دولت  رشد  توانایی  بر 

نظر اقتصادی، می  در  اقتصادی  را میان مدیریت ریسک خانوار و رشد  ارتباط مثبتی  توان 
 Foa. R. (2014 .)گرفت )

 بررسی سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی  -3-2
تئوری از  یک  هر  در  پیشنهاد  معموال  خاصی  متغیرهای  انتخاب  اقتصادی،  رشد   های 

باشد، که به این  گردد، اما در نهایت، انتخاب اکثر متغیرها بر اساس سلیقه محقق میمی
Durlauf, S.  Brock, W., andشود )ق می انتها« اطالبیهای رشد، »باز پدیده در تئوری

N. (2001  از این رو در ادامه، به بررسی ارتباط .)   عواملی همچون خوداشتغالی، تغییرات
اق رشد  با  تورم  و  می جمعیت  پرداخته  مساعد    شود.تصادی،  شرایط  در  اشتغالی،  خود 

بحران در مواقع وجود  و  نوآورانه  اقدامات  و  از طریق رشد مشاغل جدید  از    اقتصاد کالن 
طریق مقابله با بیکاری، ضمن افزایش اعتماد به نفس نیروی کار، به عنوان راهکاری برای  

می  گرفته  نظر  در  اقتصادی  رشد  برای  محرکی  عنوان  به  نتیجه  در  و  فقر  شود  کاهش 
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(Blecich, A., and Blazekovic K. (2017Alilovic, D., Arbula -Skalamera  .)

پدیده دیگر  از  نیز  که می تغییرات جمعیت،  است  تأثیرگذار  هایی  اقتصادی،  رشد  بر  تواند 
ه در طول  (، نشان داد که نرخ نسبی رشد جمعیت، تابعی فزایند1992)  22باشد. مالتوس 

 Ashrafi, A., Yahyaگیرد )زمان است به طوری که سرعت آن از تولید غذا پیشی می
Abadi, A., Samadi, S. (2013در واقع وی معتقد بود گرایش خ .)  انوار به داشتن فرزند

غذایی،   مواد  عرضه  محدودیت  موجب  ناگزیر  جمعیت،  افزایش  آن  دنبال  به  و  بیشتر 
 ,Asadzadehشود )کاهش دسترسی به منابع طبیعی و در نهایت کاهش سطح رفاه می 

S., Beheshti, K., Shomali, A. (2015 A., Khodaverdizadeh, دگریگوریو  .)23 
هزینه1993) کاهش  برای  ابزاری  عنوان  به  پول  از  آن،  در  که  مدلی  ارائه  با  نیز  های  ( 

های  شود، نشان داده است که افزایش تورم با افزایش هزینهمعامالتی خانوار استفاده می 
 ,Seyed Shokri) گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشتامالتی، اثرات منفی بر سرمایهمع

Karkhaneh, A. (2012 and KH., .) 

 مطالعات پیشین  -4-2
شود  باعث می کسب شناخت از مطالعات انجام شده پیرامون یک موضوع پژوهشی جدید،  

های جدیدی از موضوع  تا محقق قادر شود بر غنای پژوهش خود بیفزاید و به کشف دریچه
نیز نظر  رو  بپردازد.    مورد  این  نزدیکاز  به  تا  است  شده  تالش  ادامه  تحقیقات  در  ترین 

پیرامون موضوع مورد نظر اشاره شود.   بندیگانجام شده  و  با ( در مقاله2010)  24ارون  ای 
آسیب خانوار  میان  در  ریسک  »مدیریت  خردعنوان  مالیه  خدمات  از  موردی  با  25پذیر:   »

از داده از مدلمیال  2008های سال  استفاده  با استفاده  ترتیبی   دی و  به بررسی    26انتخاب 
اند.  پذیر کشور سریالنکا پرداختهنقش خدمات مالیه خرد در مدیریت ریسک خانوار آسیب

داده نشان  از    نتایج  آنان  استفاده  ریسک،  به  نسبت  خانوار  درک  افزایش  با  که  است 
.Arun, T. G & ,یابد )پذیری آنان کاهش میخدمات مالیه خرد افزایش و در نتیجه آسیب

 
22 Malthus 
23 De Gregorio 
24 Arun and Bandig  
25 Microfinancial services 
26 Ordered probit model 
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Bendig, M. (2010  .) های سالمت  (، در پژوهشی تحت عنوان »تأثیر شوک2013)  27بلس
بر رفاه خانوار در ویتنام: با رویکرد تخمینی اثرات ثابت«، با در نظر گرفتن دو دوره زمانی  

(2006-2004( و  داده2008-2006(  از  استفاده  با  و  استراتژی(  بررسی  به  تابلویی،  های  های 
های سالمت به عنوان یک جریان مدیریت ریسک و تأثیر آن بر  مقابله با شوک خانوار برای  

وقوع شوک  زمان  در  که  است  داده  نشان  نتایج  است.  پرداخته  خانوار  های سالمت،  رفاه 
و پس وام  از  غیرفقیر  خانوار  و  وام  از  فقیر  مکانیسمخانوار  عنوان  به  با انداز  مقابله  های 

می   شوک می استفاده  که  دنبال  کنند  به  خانوار  رفاه  در  شده  ایجاد  کاهشی  اثرات  تواند 
,Noorian, M., Shirin  S., Atrkar Roshanهای منفی را تا حدودی خنثی نماید )شوک

bakhsh masooleh, S. (2016). The impact of government social spending on women's 

economic development (with an emphasis on education and health), in Selected 

Asian Countries. Women's Studies Sociological and Psychological, 14(3), 37-60, 

doi: 10.22051/JWSPS.2016.2556 (in persian). 

Bales, S. (2013 دیورایر و لمبرت .)(، در پژوهشی تحت عنوان »مدیریت ریسک  2014)  28
سنگال«،   در  )خانوار  زمانی  بازه  گرفتن  نظر  در  رگرسیون  2006-2007با  از  استفاده  با  و   )

تأثیر شوک  به یک بررسی جامع پیرامون  بر مصرف سرانه خانوار  ساده خطی  های موجود 
استفاده  از طریق  های منفی،  نتایج نشان داده است که شوک اند.  فقیر و غیرفقیر پرداخته 

پس از  سرمایهمداوم  و  مصرف  کاهش  ترک  اندازها،  مستغالت،  و  امالک  فروش  گذاری، 
تأثیر   غیرکاری  و  کاری  موقت  مهاجرت  وام،  دریافت  جدید،  شغل  انتخاب  تحصیل، 

ب مؤثر  متغیرهای  از  یکی  عنوان  به  خانوار  سرانه  مصرف  بر  ) معناداری  دارد  رشد   Deر 
Lambert, S. (2014 Vreyer, P., and.)  ( عنوان  2014فوآ  تحت  پژوهشی  در   ،)

  2011«، با در نظر گرفتن سال  اهشاخص آمادگی خانوار در برابر ریسک: ساختار و مؤلفه»
های آماری، به تبیین ساختاری برای آمادگی خانوار در برابر  میالدی و با استفاده از تحلیل

ریسک پرداخته است. نتایج نشان داده است که دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت  
امل مؤثر بر  از مهمترین عو ظرفیت دولت در ایجاد تسهیالت  اجتماعی، سرمایه انسانی و  

توان به ارتباط  شود. از دیگر نتایج وی نیز، میآمادگی خانوار در برابر ریسک محسوب می 

 
27 Bales 
28 De Vreyer and Lambert   
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( نمود  ناخالص داخلی سرانه اشاره  با رشد تولید   .Foa. Rمثبت مدیریت ریسک خانوار 

(2014  .) 
با  ( در مقاله2017)  29رمپینی و ویسواناتان  با عنوان »مدیریت ریسک خانوار«،  ای 

سال دادن  قرار  نظر  بهره  2009و    2007های  مد  با  همچنین  و  مدل  میالدی  یک  از  گیری 
از مدیریت ریسک خانوار در   ارائه تحلیلی  به  ابعاد مالی خانوار،  بر  با تمرکز  نئوکالسیکی 

آ بهینه در  ایاالت متحده  نتایج نشان داده است که مدیریت ریسک  مریکا پرداخته است. 
باشد   همراه  درآمد  و  خالص  ثروت  افزایش  با  که  است  ریسکی  مدیریت  خانوار، 

(, & Viswanathan, S. (2016Rampini, A. A. رائو و همکاران .)ای  ( در مقاله2020) 30
فعالیت  و  انتظارات  تغییر  ریسک،  »مدیریت  عنوان  و  با  رفاه  از  مفاهیمی  خانوار:  های 

 2017تا    2011های  سازگاری در مناطق نیمه خشک آفریقا و هند«، با مد نظر قرار دادن سال
های آماری، به بررسی چگونگی تبعیت مدیریت ریسک خانوار از  گیری از تحلیلو با بهره 

پرداخته آنان  سن،  انتظارات  همچون  عواملی  در  تغییر  با  که  است  داده  نشان  نتایج  اند. 
استراتژی  و تحصیالت،  تأهل  مدیریت  وضعیت  به منظور  خانوار  از سوی  اتخاذ شده  های 

میریسک   تغییر  آن نیز  مهمترین  از  که  شیوه ها می کند  در  تغییر  مهاجرت،  به  های  توان 
حمایت از  استفاده  و  )کشاورزی  نمود  اشاره  اجتماعی  ,C.,  Rao, N., Singhهای 

Solomon, D., Camfield, L., Sidiki, R., Angula, M., Poonacha, P., Sidibe, 
A., and Lawson, E. (2020  .)  ،آمده به عمل  این  بر اساس تحقیقات  نگارش  تا زمان 

اقتصادی   تحقیق، هیچ مطالعه داخلی که به بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد 
همچنی است.  نداشته  وجود  باشد،  پیرامون  پرداخته  خارجی  مطالعات  وجود  علیرغم  ن 

های  های مدیریت ریسک خانوار، مطالعه مشخصی که به طور دقیق در قالب مدلتحلیل
اقتصادسنجی به بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی پرداخته باشد نیز  

خارجی   از این رو تحقیق حاضر، به لحاظ موضوعی، در سطح داخلی و  وجود نداشته است. 
 باشد. دارای نوآوری می

 
29 Rampini and viswanathan 
30 Rao et al. 
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 تدوین شاخص مدیریت ریسک خانوار   -3
( فوآ  توسط  شده  ارائه  چارچوب  از  پیروی  با  پژوهش  این  سنجش  2014در  منظور  به  و   )

دسترسی   شامل  اصلی  بخش  چهار  مطالعه،  مورد  کشورهای  در  خانوار  ریسک  مدیریت 
به بخش خ )اعتبار داخلی اعطاء شده  به منابع مالی  از  خانوار  صوصی بر حسب درصدی 
بر حسب درصد(، سرمایه    31تولید ناخالص داخلی(، حمایت اجتماعی )شاخص آزادی کار 

سال )متوسط  بر  انسانی  واکسیناسیون سرخک  نرخ  و  سال  تعداد  بر حسب  تحصیل  های 
کودکان   درصد  و    23تا    12حسب  تسهیالت  ماهه(  ایجاد  و  امور  اداره  در  دولت  ظرفیت 

به  بر حسب هزار دالر آمریکا و  شده توسط دولت    و تضمین  های دولتیبدهی) دسترسی 
 جدول در نظر گرفته شد. در  (  بر حسب درصد دسترسی جمعیتامکانات بهداشتی پیشرفته  

 تعریف متغیرهای مورد نظر ارائه شده است.   1
 

   دهنده شاخص مدیریت ریسک خانوار متغیرهای تشکیل.  1جدول  
 ( 2019)( و سازمان ملل متحد 2019(؛ سازمان هریتج )2019مأخذ: بانک جهانی )

Tabel 1. Variables constituting the Household Risk Management Index 
Source: World Bank (2019), Heritage Foundation (2019) and United Nations (2019) 

اعتبار داخلی  
اعطاء شده به  

بخش  
 خصوصی 

سهام، اعتبار تجاری  و سایر منابع مالی قابل وصول  منابع مالی همچون وام، اوراق بهادار غیر  
بانک پولی،  مقامات  توسط  مؤسسات  که  اعتباری،  و  مالی  مؤسسات  و   ها 

شرکتقرض  بخش  الحسنه،  برای  ارزی  مبادالت  کارگزاران  و  بازنشستگی  صندوق  بیمه،  های 
 شود.شود را شامل میخصوصی فراهم می

های مختلفی از قوانین و مقررات بازار کار همچون قوانین حداقل  هیک معیار کمی است که جنب آزادی کار
دستمزد، ممنوعیت کاهش و تعلیق نیروی کار، الزام کارفرما به پرداخت وجه در صورت اخراج  

 دهد.  نیروی کار و قوانین مربوط به استخدام و ساعات کاری در کشور را مورد توجه قرار می
 متوسط  

های  سال
 تحصیل 

سال به باال در یک کشور، تحصیل نموده و یا    25هایی است که در آن افراد  توسط سالتعداد م
-های صرف شده برای کسب نمره قبولی مجدد را شامل نمیاند. این تعریف، سالآموزش دیده

 شود. 
نرخ  

واکسیناسیون  
 سرخک

اند  شده   ماهگی نسبت به سرخک واکسینه  12ماهه که قبل از سن    23تا   12درصدی از کودکان  
 کند. گیری میرا اندازه

های  بدهی
دولتی و  

بدهیبدهی شامل  دولتی،  دولت،  های  خود  جمله  از  دولتی  بخش  خارجی   های 
بخشزیربخش و  دولت  سیاسی  میهای  دولتی  مستقل  بدهیهای   های  باشد. 

 
31 Labor freedom 
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شده  تضمین

 توسط دولت
که بازپرداخت آن    های خارجی بخش خصوصی است شده توسط دولت نیز شامل بدهیتضمین

 به وسیله مقامات دولتی تضمین شده است.
امکانات  
پیشرفته  
 بهداشتی 

کفپوش هوا،  تهویه  منظور  به  مناسب  سیستم  فاضالب،  برای  خروجی  مسیر  های  شامل 
های پیشرفته تجزیه فضوالت و تبدیل آن به کمپوست از طریق  استاندارد برای توالت و سیستم

 شد. بافرآیند بیولوژیکی، می
 

نرخ  داده خصوصی،  بخش  به  شده  اعطاء  داخلی  اعتبار  متغیرهای  به  مربوط  آماری  های 
شده توسط دولت و دسترسی به امکانات  های دولتی و تضمینواکسیناسیون سرخک، بدهی

های آماری مربوط به شاخص  (، داده2019پیشرفته بهداشتی از پایگاه آماری بانک جهانی )
از   کار  هریتیج آزادی  آماری سازمان  داده2019)  32پایگاه  و  متغیر  (  به  مربوطه  آماری  های 
( دریافت شده است.  2019)  33های تحصیل از پایگاه آماری سازمان ملل متحد متوسط سال

آماره2جدول  در   تشکیل،  متغیرهای  توصیفی  خانوار  های  ریسک  مدیریت  شاخص  دهنده 
مصر،   آلبانی،  ایران،  شامل  اسالمی  همکاری  سازمان  عضو  منتخب  کشور  هجده  برای 

م کامرون،  قرقیزستان،  قزاقستان،  آذربایجان،  الجزایر،  اندونزی،  مالزی،  اردن،  راکش، 
 ( ارائه شده است. 2005-2017پاکستان، ترکیه، تونس، گابن، گویان و لبنان در بازه زمانی )

 
 دهنده شاخص مدیریت ریسک خانوار های توصیفی متغیرهای تشکیل آماره    .2جدول  

 ( 2019متحد ) ( و سازمان ملل2019(؛ سازمان هریتج )2019مأخذ: بانک جهانی )
Tabel 2. Descriptive statistics of variables constituting household risk management 
index 
Source: World Bank (2019), Heritage Foundation (2019) and United Nations (2019) 

 انحراف معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  متغیر 
اعتبار داخلی اعطاء شده به بخش  

 خصوصی 
35/6 06/125 89/43 97/28 

 22/14 71/59 9/88 7/21 آزادی کار
 02/2 06/8 8/11 9/3 های تحصیل متوسط سال

 12/21 16/89 99 55 نرخ واکسیناسیون سرخک 
 7/34783397 02/25547550 195691424 520334شده توسط  های دولتی و تضمینبدهی

 
32 The Heritage Foundation. (2019) 
33 United Nations Development Programme. (2019) 
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 دولت 
 79/17 40/80 6/98 8/39 امکانات پیشرفته بهداشتی 

 

جمع از  دادهپس  همآوری  بر  عالوه  بر  جهت ها،  تأثیرگذاری  لحاظ  به  متغیرها   سازی 
جمعی مؤلفه قابلیت  ایجاد  منظور  به  نهایت  در  اصلی،  نظر  های  در  با  متغیرها،  سازی 

 ها پرداخته شد: ، به استانداردسازی داده(1)گرفتن رابطه 

(1)                                                     
vv

vvi

minmax

min

−

−    
باالترین مقدار متغیر در بین کشورها، و    maxVمقدار متغیر در هر کشور،    iVکه در آن،  

minV    کمترین مقدار در بین کشورها می باشد. برای هر یک از این متغیرها براساس رابطه
آید.   می  دست  به  یک  و  صفر  بین  عددی  وزنزیر  با  نیز،  ادامه  یکسان در  ه ب  34دهی 

جمعی فرآیند  نظر،  مورد  میانگینمتغیرهای  و  کمی  سازی  مقادیر  به  حصول  برای  گیری 
شد.   انجام  خانوار  ریسک  مدیریت  مدیریت    3جدول  شاخص  شاخص  میانگین  مقادیر 

 دهد. ریسک خانوار برای کشورهای مورد مطالعه در بازه زمانی مورد نظر را نشان می
 

 مقادیر میانگین شاخص مدیریت ریسک خانوار  . 3جدول  
 محاسبات تحقیق مأخذ: 

Tabel 3. Average values of Household Risk Management Index 
Source: Research calculations 

مقدار   کشور  رتبه 
متوسط  
 شاخص 

مقدار   کشور  رتبه 
متوسط  
 شاخص 

مقدار   کشور  رتبه 
متوسط  
 شاخص 

 433/0 الجزایر 13 551/0 ایران  7 737/0 مالزی 1
 360/0 مراکش  14 535/0 آذربایجان 8 691/0 قزاقستان  2
 318/0 اندونزی  15 524/0 لبنان  9 687/0 اردن  3
 263/0 گابن 16 507/0 آلبانیا  10 596/0 قرقیزستان 4
 244/0 کامرون  17 456/0 مصر  11 591/0 گویان 5
 211/0 پاکستان 18 451/0 ترکیه  12 568/0 تونس  6

 
دهی یکسان،  ( مبنی بر وزن 2014استفاده، با استناد به تحقیقات فوآ )انتخاب وزن یکسان برای متغیرهای مورد    34

 صورت گرفته است. 
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اساس   )یافتهبر  عددی  مقدار  با  مالزی  کشور  میانگین  طور  به  تحقیق،  از  737/0های   )
( عددی  مقدار  با  پاکستان  کشور  و  خانوار  ریسک  مدیریت  پایین 211/0باالترین  از  ترین  ( 

(  551/0مدیریت ریسک خانوار برخوردار بوده است. همچنین کشور ایران با مقدار عددی )
ادامه روند تغییرات شاخص مورد نظر برای کشور ایران    در رتبه هفتم قرار گرفته است. در

(، به صورت تک کشوری مورد تحلیل قرار گرفته  1384-1396با در نظر گرفتن دوره زمانی )
 است. 

 روند تغییرات شاخص مدیریت ریسک خانوار در ایران  -2-3

(  1384-1396، روند تغییرات شاخص مدیریت ریسک خانوار در ایران را برای دوره زمانی )
آمده، شاخص مربوطه در دوره زمانی مورد نظر،  دهد. بر اساس نتایج به دست  نشان می

( افزایش یافته است. به منظور تبیین علل  842/0)( به مقدار عددی  250/0از مقدار عددی )
می  افزایشی،  روند  مدیریت  این  شاخص  دهنده  تشکیل  متغیرهای  آماری  تغییرات  توان 
 ، مورد بررسی قرار داد.  1384را در مقایسه با سال  1396ریسک خانوار در سال 

 

 
 

 یسک خانوار در ایران دامنه تغییرات شاخص مدیریت ر.  1نمودار  
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Figure 1. Variation range of Household Risk Management Index in Iran 
Source: Author’s Computation 

 
در   شده  گزارش  آماری  مقادیر  به  توجه  مدیریت  4جدول  با  شاخص  افزایشی  روند  علل   ،

سال طول  در  ایران  در  خانوار  )ریسک  می1384-1396های  را  اجزای  (  تغییرات  به  توان 
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، مقادیر آماری اجزای تشکیل دهنده شاخص  4جدول  دهنده این شاخص نسبت داد. تشکیل
 دهد. ( را نشان می1384-1396های )مدیریت ریسک خانوار در طول سال

 
 (1384-1396زمانی )مقادیر آماری اجزای شاخص مدیریت ریسک خانوار در ایران طی دوره     . 4جدول  

 (2019( و سازمان هریتج )2019مأخذ: بانک جهانی )
Tabel 4. Statistical Values of Components of Household Risk Management Index in Iran 
Source: World Bank (2019) and Heritage Foundation (2019) 

 
مقدار  
آماری  
شاخص  
مدیریت  

یسک ر   

  مقادیر آماری اجزای تشکیل دهنده شاخص مدیریت ریسک 
 
 
 سال 

ظرفیت دوات در ایجاد  
 تسهیالت 

حمایت   سرمایه انسانی 
 اجتماعی 

دسترسی به  
 منابع مالی 

دسترسی  
به امکانات  
پیشرفته  
 بهداشتی 

های  بدهی 
دولتی و  
تضمین شده  
 توسط دولت 

نرخ  
واکسینا 
سیون  
 سرخک 

متوسط  
های  سال 

 تحصیل 

اعتبارات   آزادی کار 
داخلی اعطاء  
شده به  
بخش  
 خصوصی 

250/0  8/83  10358701 94 7 4/76  34/38  1384 
366/0  8/84  11027071 99 1/9  53 79/44  1385 
337/0  7/85  10557391 97 9/8  5/52  04/47  1386 
361/0  7/86  9051735 98 6/8  1/53  31/45  1387 
437/0  6/87  7587362 99 8/8  4/52  21/49  1388 
508/0  6/88  5959568 99 9 1/55  02/52  1389 
510/0  3/89  4750898 99 2/9  7/50  09/53  1390 
513/0  6/89  4337237 98 5/9  5/51  35/53  1391 
518/0  9/89  4020446 98 8/9  55 74/47  1392 

483/  9/89  3260142 99 8/9  7/41  11/52  1393 
617/0  90 2326446 99 8/9  3/51  77/59  1394 
721/0  1/90  667178 99 8/9  49 06/66  1395 
842/0  2/90  520333 99 8/9  5/54  73 1396 

 

های دولتی و  درصدی بدهی   94/ 9، کاهش  4جدول  مطابق با اطالعات آماری ارائه شده در  
افزایش   دولت،  توسط  شده  بخش    90/ 4تضمین  به  شده  اعطاء  داخلی  اعتبارات  درصدی 
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افزایش   و  سال  40خصوصی  متوسط  سال  درصدی  در  تحصیل  با   1396های  مقایسه  در 

ترتی1384سال   به  ایران  ،  در  خانوار  ریسک  مدیریت  بهبود  در  را  تأثیر  بیشترین   ب، 
 شود. اند. در ادامه به ارائه الگوی پژوهش و معرفی روش برآورد الگو پرداخته می داشته

 الگوی تحقیق و روش برآورد  -4
به منظور تأمین هدف نهایی پژوهش مبنی بر بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد  

مدل رشد نهادی، هجده کشور عضو سازمان همکاری اسالمی به عنوان    اقتصادی در قالب
و   مکانی  در    2017تا    2005های  سال شامل سال  13قلمرو  زمانی  قلمرو  به عنوان  میالدی 

در مقدار درآمد، شباهت   نظر گرفته شد. عضویت در سازمان همکاری اسالمی، شباهت 
کار و شباهت در شاخص  و در شاخص توسعه انسانی، شباهت در شاخص سهولت کسب 

از معیارهای انتخاب کشورهای مورد مطالعه بوده است. در نهایت به    35درستکاری دولت 
( مبنی بر  2013منظور طراحی الگوی پژوهش از مدل معرفی شده توسط سیدیکی و احمد )

تأثیرگذاری فناوری کاهش ریسک )به عنوان یک فناوری نهادی( بر رشد اقتصادی در قالب  
مدل پایه استفاده شد. فرم کلی الگوی مورد استفاده  های تابلویی پویا، به عنوان  داده  روش

 باشد: به صورت زیر می
(2)                 vitX itI ityityit +++−+=  32110 

          
نشانگر متغیرهای    Xنمایانگر متغیر نهادی،    Iمعرف رشد اقتصادی،    yبه طوری که در آن  

  باشد. جمله اختالل می vضرایب معادله و    αکنترل و توضیحی تأثیرگذار بر متغیر وابسته، 
در پژوهش حاضر ضمن در نظر گرفتن رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته،  
از شاخص مدیریت ریسک خانوار به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی و از  

بهره36متغیرهای خوداشتغالی  و  ناخالص  انباشت سرمایه  تورم،  نرخ رشد جمعیت،  وری  ، 

 
های  در بردارنده مفاهیمی همچون اعتماد مردم به سیاستمداران، عدم وجود رشوه و پرداختدرستکاری دولت  35

پایین های دولت، عدم وجود فساد و شفافیت در خدمات دولگذاریغیرقانونی، شفافیت در سیاست تی است. 
های غیر مولد، باعث ها و همچنین انتقال منابع به فعالیتبودن درجه درستکاری دولت از طریق افزایش هزینه

 کاهش پویایی مطلوب اقتصاد خواهد شد.
36 Self-employment 
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ر رشد اقتصادی در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، به  ها بنیروی کار که تأثیر آن
های مدیریت ریسک  عنوان سایر متغیرهای توضیحی استفاده شده است. اتخاذ استراتژی

وری کار، دارایی،  در سطوح خانوار، با تأثیرگذاری مهم بر متغیرهایی همچون درآمد، بهره 
رشد به  رو  شرایط  سالمت،  و  تحصیالت  غذایی،  برای  امنیت  نتیجه  در  و  آنان  برای  را  ی 

,C., Solomon, D., Camfield, L., Sidiki,  Rao, N., Singhنماید )اقتصاد، ایجاد می
R., Angula, M., Poonacha, P., Sidibe, A., and Lawson, E. (2020  متغیرهای .)

وری نیروی کار نیز به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی در انباشت سرمایه ناخالص و بهره
 شود:    . بر این اساس الگوی پژوهش به صورت زیر در نظر گرفته می37شودنظر گرفته می 

(3) 
vitLPitK itINFitPOPGit

SEitHRM itGDPGitGDPGit

+++++

++−+=





7654

32110

                                                                            
شاخص مدیریت ریسک خانوار،    :HRMرشد تولید ناخالص داخلی،    : GDPGبه طوری که  

SE:    ،خوداشتغالیPOPG :    ،جمعیت رشد  مصرف  : INFنرخ  قیمت    : Kکننده،  شاخص 
های  آوری دادهمع باشد. به منظور جوری نیروی کار میبهره :LPانباشت سرمایه ناخالص و 

جمعیت،   رشد  خوداشتغالی،  داخلی،  ناخالص  تولید  رشد  متغیرهای  به  مربوط  آماری 
وری نیروی کار از پایگاه بانک  کننده، انباشت سرمایه ناخالص و بهره شاخص قیمت مصرف 

در   ادامه  در  است.  شده  استفاده  و  5جدول  جهانی  کنترل  متغیرهای  و  وابسته  متغیر   ،
 است.  توضیحی الگوی پژوهش تعریف شده

 
 
 
 
 
 
 
 

 
سال 37 متوسط  متغیرهای  از  استفاده  دلیل  شاخص  به  تدوین  در  واکسیناسیون  نرخ  و  تحصیل  مدیریت های 

 ریسک خانوار، عامل سرمایه انسانی در این شاخص لحاظ گردیده است. 
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 تعریف متغیرهای الگوی پژوهش  . 5جدول  

 (2014( و گزارش توسعه جهانی )2019)المللی پول (، صندوق بین2019مأخذ: بانک جهانی )* 
Tabel 5. Definition of research model variables 
Source: World Bank (2019), International Monetary Found (2019) and World 
Development Report (2019) 

 تعریف  متغیر  نماد  
GDPG 

 
 

 داخلی رشد تولید ناخالص 
 )درصد ساالنه( 

تولیدکنندهرشد   تمام  توسط  کل  ناخالص  افزوده  های  ارزش 
مقیم کشور به عالوه مالیات بر محصول منهای سوبسیدهایی  

 که در ارزش محصول محاسبه نشده باشد.
HRM 
 

 
 
 

 مدیریت ریسک خانوار 
 )رتبه بین صفر و یک( 

مکانیسم شناسایی  ضمن  آن  در  که  است  های فرآیندی 
از اعضاء خانوار در برابر شوکمحافظت ها، به اقداماتی  کننده 

ها نیز در جهت افزایش ظرفیت خانوار به منظور پاسخ به شوک
 . شودپرداخته می

SE خوداشتغالی 
 )درصدی از اشتغال کل( 

خوداشتغالی حالتی از اشتغال است که در آن نیروهای کار یا  
می کار  خودشان  یک  برای  با  یا  و  محدودی  کنند  تعداد  یا 

می مشارکت  به  مشخصی  شغلی  حیطه  در  پردازند.  شریک 
کارفرمایان  اشتغال  حالت  چهار  دربردارنده  ، 38خوداشتغالی 
تولیدکننده  تعدادی  و همکاری  بر مشارکت  مبتنی  ، 39اشتغال 

و اشتغال مبتنی بر مشارکت    40اشتغال نیروهای کار خودمختار
 باشد. می 41اعضاء خانواده 

POPGR نرخ رشد جمعیت 
 )درصد ساالنه( 

نمایی   رشد  نرخ  با  برابر  سال  هر  برای  جمعیت  رشد  نرخ 
جمعیت متوسط هر سال در مقایسه با سال گذشته است. در  
افراد ساکن در   برگیرنده تمامی  افراد در  تعریف، جمعیت  این 

 باشد.ها می یک کشور صرف نظر از تابعیت آن

INF  شاخص قیمت 
 کننده مصرف

 

مصرف شاخص   که  قیمت  است  تورم  شاخص  یک  کننده 
تغییرات در هزینه داشتن سبد ثابتی از کاالها و خدمات توسط  

 کند. کنندگان را منعکس میمصرف

 
38 Employers   
39 Members of producer’s cooperatives 
40 Own-account workers   
41 Contributing family workers 
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K  انباشت سرمایه ناخالص 
)بر حسب درصدی از تولید  

 ناخالص داخلی( 

گذاری مستقیم ناخالص به  انباشت سرمایه ناخالص یا سرمایه 
داراییهای  گذاری سرمایه انباشت  جهت  در  شده  های  انجام 

 ها اشاره دارد. ثابت و تغییرات خالص در موجودی دارایی

LP وری نیروی کاربهره 
)بر حسب قدرت برابری خرید  

 میالدی(  2011سال 

بهره  سنجش  منظور  تولید  به  نسبت  از  از  کار  نیروی  وری 
 گردد. ناخالص داخلی به اشتغال کل استفاده می

      

مطابق با مبانی نظری موجود و با توجه به ساختار اقتصادی کشورهای مورد مطالعه انتظار  
و  می ناخالص  سرمایه  انباشت  خوداشتغالی،  خانوار،  ریسک  مدیریت  متغیرهای  که  رود 

وری نیروی کار تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی بر رشد  بهره
 42بررسی داشته باشند. اقتصادی کشورهای مورد 

 های تابلویی پویا رهیافت داده  -2-4
داده رهیافت  از  استفاده  مزایای  از  دادهیکی  روش  با  مقایسه  در  پویا  تابلویی  های  های 

تابلویی ایستا، مناسب بودن آن برای برآورد ضرایب مدل در شرایطی است که دوره زمانی  
( کوچکتر باشد. همچنین  Nواحدهای مقطعی ) ( در مقایسه با تعداد برش  Tمورد مطالعه )

زایی  استفاده از این روش به دلیل وجود متغیرهای ابزاری، باعث از بین رفتن مشکل درون 
می  توضیحی  متغیرهای  تعمیممیان  گشتاورهای  روش  جبری  بیان  منظور  به  یافته،  شود. 

 شود: مدل پویای زیر در نظر گرفته می 
(4)                           ittiX ityityit ++++−= 1  

        
بیانگر اثرات ثابت انفرادی یا    𝜂بردار متغیرهای توضیحی،    Xمتغیر وابسته،    yکه در آن  

به ترتیب نشانگر مقاطع و دوره    tو    iجمله اخالل و     𝜀اثرات ثابت زمان و   𝜙ثابت کشورها،  
است.   تخمینزمانی  شرایط  این  مربعات  در  حداقل  و  زننده  تورش  به  منجر  معمولی 

زننده دیگری مانند روش گشتاورهای  ها شده و الزم است از تخمینناسازگاری برآوردکننده
 

می  42 انتظار  موجود،  مبانی  با  به  مطابق  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  جمعیت  رشد  افزایش  وجود  رود  دلیل 
ها را تحت  ها، امکانات و خدمات، از طریق کاهش سرانه رفاه، رشد اقتصادی آن در منابع، زیرساخت  محدودیت 

 تأثیر منفی قرار دهد.  
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تخمینتعمیم این  گردد.  استفاده  وقفهیافته  مقادیر  از  استفاده  بر  مبتنی  متغیر  زننده  دار 
عالوه بر این، در    باشد.زای مدل به عنوان متغیرهای ابزاری میزا و یا متغیرهای بروندرون

با برخی از متغیرهای توضیحی دارای همبستگی باشد، در آن صورت یکی از    𝜂صورتی که  
ها،  زنندهدار بودن تخمینهای مناسب به منظور حذف اثرات ثابت و رفع مشکل تورشروش

گیری مرتبه اول خواهد بود. در نهایت پس از برآورد ضرایب الزم  استفاده از روش تفاضل
(، به  1991( و خودهمبستگی آرالنو و باند )1958های سارگن )  تا با استفاده از آزمون   است 

ترتیب معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده در مدل و مرتبه خودهمبستگی جمالت  
فرضیه صفر آزمون سارگان، حاکی از معتبر بودن متغیرهای   اختالل مورد بررسی قرار گیرد. 

می ا ابزاری  بر  یا  باشد.  متغیر  صورت  آن  در  نشود،  رد  صفر  فرضیه  اگر  اساس،  ین 
تعریف ابزاری  میمتغیرهای  معتبر  مدل  در  آزمون  باشد.  شده  صفر  فرضیه  طرفی  از 

باشد. بر این  خودهمبستگی آرالنو و باند حاکی از عدم وجود خود همبستگی مرتبه اول می
تالل از مرتبه اول خواهد  اساس در صورت رد فرضیه صفر، مرتبه خودهمبستگی جمالت اخ

 Bond, S. (1991 Arellano, M., &  .)بود )

 های پژوهش یافته  -5

 های تشخیصی الگو آزمون  -1-5
داده به روش  پژوهش  فرآیند  همزمان  های  در  بودن  تا همبسته  است  الزم  ابتدا  تابلویی، 

وابستگی مقطعی  آزمون  از  این منظور  به  بگیرد.  قرار  آزمون  مقاطع مورد  پسماندها میان 
می  43پسران  مقاطع  میان  خودهمبستگی  وجود  عدم  بر  دال  آن،  صفر  فرضیه  باشد،  که 

آزمون مانایی را مشخص  استفاده می گردد. نتیجه حاصل از انجام این آزمون، انتخاب نوع  
آزمونمی از  برخی  مقاطع،  میان  پسماندها  بودن  همبسسته  وجود  صورت  در  های  نماید. 

چو لین  لوین  آزمون  همچون  شین LLC)  44مانایی  پسران  و   )45  )IPS به را  کاذبی  نتایج   ،)

 
43 Pesaran’s Cross-sectional Dependency (CD) test 
44 Levin, Lin and Chu 
45 Im, Pesaran and Shin 
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آزمون این  از  دلیل  همین  به  و  داشت  خواهد  نمی همراه  مانایی  ها  بررسی  جهت  در  توان 
 Samadi, A H., Abolhasan Beigi, K. (2013  .)ها استفاده نمود )متغیر 

 

 آزمون وابستگی مقطعی پسران  . 6جدول  
       مأخذ: محاسبات تحقیق     

Tabel 6. PesaranCross Section Dependence Test 
Source: Research calculations 
 

 P-value) (سطح احتمال آماره آزمون 
943/3 000/0 

                           

اطمینان   از    95نتایج بدست آمده در سطح  بودن پسماندها میان  درصد، حاکی  همبسته 
شود که فرضیه  لذا برای تحقیق حاضر از آزمون مانایی پسران استفاده می  باشد. مقاطع می

می واحد  ریشه  وجود  بر  دال  آن  صورتیصفر  در  آمارهباشد.  مقدار  شده  که  محاسبه  ی 
نامانایی،  درصد باشد، فرض مبنی بر   95   بزرگتر از مقدار بحرانی مربوط به سطح اطمینان

 رد خواهد شد. 
 

 آزمون مانایی پسران   . 7جدول  
             مأخذ: محاسبات تحقیق

Tabel 7. Pesaran Unit Root Test 
Source: Research calculations 
 

 نام متغیر 
عالمت  

اختصاری  
 متغیر 

مقدار آماره  
 آزمون  

مقدار آماره  
 نتیجه آزمون  محاسبه شده  

مدیریت ریسک  
 I(0) متغیر مانا است. -HRM 142/2- 650/1 خانوار 

رشد تولید ناخالص  
 I(0) متغیر مانا است. -GDPG 775/2- 650/1 داخلی

 I(0) متغیر مانا است. -SE 898/1- 650/1 خود اشتغالی 
 متغیر مانا نیست. -POPGR 666/0- 650/1 نرخ رشد جمعیت
تفاضل نرخ رشد  
 D.POPGR جمعیت

متغیر با یک مرتبه تفاضل گیری   -650/1 -498/2
 I(1) مانا است.

شاخص قیمت 
 متغیر مانا نیست. -INF 325/0- 650/1 مصرف کننده
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تفاضل شاخص  
قیمت مصرف  
 کننده

D.INF 
متغیر با یک مرتبه تفاضل گیری   -650/1 -010/3

 I(1) مانا است.

انباشت سرمایه  
 K ناخالص

710/0- 650/1- 
 متغیر مانا نیست.

تفاضل انباشت  
متغیر با یک مرتبه تفاضل گیری   -D.K 087/2- 650/1 سرمایه ناخالص 

 I(1) مانا است.
وری نیروی  بهره

 متغیر مانا نیست. -LP 361/1- 650/1 کار

وری  تفاضل بهره 
متغیر با یک مرتبه تفاضل گیری   -D.LP 695/2- 650/1 نیروی کار 

 I(1) مانا  است.
                                        

، از آن جایی که متغیرها در سطوح مختلف مانا هستند، الزم است آزمون  7جدول  باتوجه به 
آزمون همجمعی   بررسی شود.  نیز  متغیرها  میان  بلند مدت  رابطه  بررسی  برای  همجمعی 

که در صورت وجود ترکیبی از  ،  از آزمون هایی هستند  47و آزمون همجمعی کائو   46پدرونی 
قرار   استفاده  مورد  کاذب  رگرسیون  مشکل  بررسی  برای  مدل،  در  نامانا  و  مانا   متغیرهای 

محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحرانی    در صورتیکه مقدار آمارهدر هر دو آزمون،    گیرند.می
اطمینان سطح  به  رابطه درصد  95 مربوط  وجود  عدم  بر  مبنی  صفر  فرضیه  -هم  باشد، 

نتایج این    متغیرها رابطه همجمعی خواهند داشت.  انباشتگی میان متغیرها رد می شود و
 گزارش شده است.  8جدول  دو آزمون در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 Pedroni 
47 Kao 
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 های همجمعینتایج آزمون . 8جدول  
            مأخذ: محاسبات تحقیق

Tabel 8. The results of cointegration tests  
Source: Research calculations 

 
 
 
 

آزمون همجمعی  
 پدرونی 

 گروهی هم انباشتگی تلفیقی   هم انباشتگی تلفیقی  نوع آماره 
 - -008/4 تلفیقی   Vآماره 

 - 000/1 مقدار احتمال
 584/5 344/4 تلفیقی   rhoآماره  

 000/1 000/1 مقدار احتمال
-374/18 -148/13 تلفیقی  PPآماره   

 000/0 000/0 مقدار احتمال
 تلفیقی  ADF آماره

807/5-  940/3-  
 000/0 000/0 مقدار احتمال

 -421/4 آماره آزمون  آزمون همجمعی کائو
 000/0 مقدار احتمال

 

( حاصاااال از آزمااااون PPو فیلااااپس پاااارون ) (ADF)یافتااااه مقااااادیر آماااااره دیکاااای فااااولر تعماااایم
انباشاتگی تلفیقای گروهای، انباشاتگی تلفیقای و هامهمجمعی پادرونی، در هار دو حالات هام

دارد. نتیجاه آزماون کاائو دهنده این است که هام انباشاتگی باین متغیرهاای الگاو وجاود نشان
یااک رابطااه تعااادلی بلندماادت بااین باار ایاان اساااس کنااد. نیااز نتااایج آزمااون پاادرونی را تأییااد ماای

 برآورد شده کاذب نخواهد بود.    متغیرها وجود دارد و رگرسیون

 ها برآورد الگو و تجزیه و تحلیل یافته  -2-5
داده روش  از  پژوهش  الگوی  برآورد  منظور  پویای  به  تابلویی  )های  باند  و  (  1991آرالنو 

استفاده گردیده است. دلیل انتخاب این روش، بزرگتر بودن تعداد مقاطع نسبت به تعداد 
کنترل درونسال بررسی،  رفع مشکل همهای مورد  و  بوده  زایی متغیرهای توضیحی  خطی 

 نشان داده شده است.  9جدول  است. نتایج حاصل از برآورد الگو، در 
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 نتایج برآورد الگوی پژوهش  . 9جدول  

 درصد(  95معنادار در سطح اطمینان *مأخذ: محاسبات تحقیق )
Tabel 9. Results of research model estimation 
Source: Research calculations             

 عالئم اختصاری 
 عنوان متغیرها 

عالمت  
اختصاری  
 متغیر 

 ارزش احتمال  Zمقدار آماره   ضرایب * 

-Cons 811/0 عرض از مبداء   70/4-  000/0  
رشد تولید ناخالص  

وقفه داخلی با یک   
GDPGt-1 422/0  63/5  000/0  

HRM 215/0 مدیریت ریسک خانوار   2 046/0  

SE 135/1 خوداشتغالی  63/4  000/0  
-POPGR 182/0 نرخ رشد جمعیت  70/7-  000/0  
شاخص قیمت مصرف  
 کننده

INF 125/0-  99/1-  047/0  

K 368/0 انباشت سرمایه ناخالص   60/2  009/0  

وری نیروی کاربهره  LP 008/1  15/4  000/0  
 نتیجه آزمون 
 سارگان

2𝒳 ارزش احتمال درجه آزادی  مقدار آماره 

424/15  11 163/0  
 نتیجه آزمون 
 خودهمبستگی 

مرتبه  
 خودهمبستگی 

 ارزش احتمال Z مقدار آماره 

-700/2 اول   006/0  
-397/0 دوم   690/0  

 
بودن   معنادار  از  حاکی  الگو،  برآورد  از  حاصل  اطمینان  نتایج  سطح  در  ضرایب    95کلیه 

باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، طی دوره مورد بررسی اثر شاخص مدیریت  درصد می
درصد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مثبت و    95ریسک خانوار در سطح اطمینان  

ریسک   مدیریت  شاخص  در  واحد  یک  افزایش  با  که  صورت  بدین  است.  بوده  معنادار 
و  اقتصادی    خانوار  رشد  شرایط،  سایر  بودن  ثابت  فرض  می  21/0با  افزایش  یابد.  واحد 
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همچنین طی دوره مورد بررسی تأثیر متغیرهای خود اشتغالی، انباشت سرمایه ناخالص و  

نیروی کار در سطح اطمینان  بهره اقتصادی در کشورهای منتخب    95وری  بر رشد  درصد 
که صورت  بدین  است.  بوده  معنادار  و  خود    مثبت  متغیرهای  در  واحد  یک  افزایش  با 

وری نیروی کار، با فرض ثابت بودن سایر شرایط،  اشتغالی، انباشت سرمایه ناخالص و بهره
ترتیب   به  اقتصادی  می   00/1و    36/0،  13/1رشد  افزایش  تاثیر  واحد  دیگر  سوی  از  یابد. 

د اقتصادی در  درصد بر رش  95متغیرهای نرخ رشد جمعیت و نرخ تورم در سطح اطمینان  
کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. بدین صورت که با افزایش یک واحد در نرخ  

 18/0رشد جمعیت و نرخ تورم و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رشد اقتصادی به ترتیب   
می  12/0و   کاهش  دست واحد  به  ضرایب  اساس  این  بر  تئوریک  یابد.  انتظارات  با  آمده 

به منظور بررسی معتبر بودن متغیر ابزاری تعریف شده و همچنین تعیین    مطابقت دارد.
آزمون از  ترتیب  به  نیز  اختالل  میان جمالت  )مرتبه خودهمبستگی  و  1958های سارگان   )

( استفاده شده است. تحت فرض صفر آزمون سارگان، متغیرهای ابزاری  1991آرالنو و باند )
الگو   خطای  اجزای  با  مجانبی  صورت  فرضیه  به  رد  صورت  در  بنابراین  ندارد.  همبستگی 

می نامناسب  و  ناکافی  شده،  تعریف  ابزاری  متغیر  آزمون  صفر،  از  حاصل  نتایج  باشد. 
دهد که فرضیه صفر مبنی بر معتبر بودن متغیر ابزاری رد نشده است.  سارگان نشان می

ابزا متغیر  عنوان  به  جمعیت  رشد  نرخ  متغیر  بودن  معتبر  اساس،  این  تأیید  بر  مورد   ری 
بیان داشته48باشد می باند  آرالنو و  از طرفی  باید دارای همبستگی  .  اند که، جمالت اخالل 

( باشند. نتایج حاصل  AR2( و فاقد همبستگی سریالی مرتبه دوم ) AR1سریالی مرتبه اول )
دهد که مرتبه خودهمبستگی جمالت اختالل  از آزمون خودهمبستگی آرالنو و باند نشان می

اول می مرتبه  و حذف  از  تخمین  برای  مناسبی  باند، روش  و  آرالنو  بنابراین روش  و  باشد 
جمع به  ادامه  در  است.  بوده  ثابت  نتیجهاثرات  پیشنهادات  بندی،  از  برخی  ارائه  و  گیری 

 شود. سیاستی پرداخته می 

 
(، مبنی بر 1991متغیر نرخ رشد جمعیت به عنوان متغیر ابزاری با استناد به توضیح آرالنو و باند )استفاده از    48

می ابزاری  متغیر  عنوان  به  مدل  توضیحی  متغیرهای  یا  متغیر  از  مجاز  نیز  استفاده  سارگن  آزمون  نتیجه  باشد. 
 اعتبار این متغیر را به عنوان ابزار، تأیید نموده است.  
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 گیری  بندی و نتیجه جمع  -6

سن منظور  به  ترکیبی  شاخص  یک  تدوین  از  پس  پژوهش  این  ریسک  در  مدیریت  جش 
های تابلویی پویا به ارزیابی تأثیر مدیریت ریسک خانوار،  گیری از روش دادهخانوار، با بهره

عضو   کشورهای  از  منتخبی  اقتصادی  رشد  بر  جمعیت  رشد  نرخ  و  تورم  خوداشتغالی، 
( پرداخته شده است. بر اساس نتایج  2005-2017سازمان همکاری اسالمی طی دوره زمانی )

آمده به دنبال افزایش یک واحد در متغیر مدیریت ریسک خانوار، با فرض ثابت    به دست
اقتصادی   رشد  شرایط،  سایر  می  21/0بودن  افزایش  نتایج  واحد  به  باتوجه  واقع  در   یابد. 

سرمایه می افزایش  طریق  از  اعتبارات  به  خانوار  دسترسی  افزایش  گفت  در توان  گذاری 
های اجتماعی در قالب آزادی  وری؛ بهبود حمایتیش بهره آموزش و سالمت و در نتیجه افزا

بهره  افزایش  نتیجه  نیروی کار و در  تقاضای  افزایش سازگاری عرضه و  از طریق  وری؛  کار 
توانایی دولت در  تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود  

ضع معیشتی خانوار و در نتیجه افزایش  نیز از طریق بهبود و   اداره امور و ایجاد تسهیالت 
رفاه، در مجموع به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار، افزایش رشد اقتصادی  

( نیز نشان داده است که مدیریت  2014را به همراه خواهد داشت. در این بین مطالعه فوآ )
ج به دنبال افزایش یک  ریسک خانوار با رشد اقتصادی، ارتباط مستقیم دارد. با توجه به نتای

با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رشد اقتصادی واحد    13/1  واحد در متغیر خود اشتغالی 
یابد. خود اشتغالی به عنوان یک عامل مهم، از طریق مقابله با بیکاری، افزایش  افزایش می

فعالیت افزایش  میرقابت،  کارآفرینی  رونق  و  نوآورانه  افزایش  های  به  منجر  رشد  تواند 
( به تأثیر مثبت خوداشتغالی بر رشد  2011اقتصادی گردد. در این راستا، بشیر و همکاران )

یافته  دست  اقتصادی  توسعه  انباشت  و  متغیرهای  در  واحد  یک  افزایش  دنبال  به  اند. 
وری نیروی کار، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رشد اقتصادی به سرمایه ناخالص و بهره

می   00/1و    0/ 36ترتیب    افزایش  رشد  واحد  نرخ  در  واحد  یک  افزایش  با  طرفی  از  یابد. 
یابد. وجود  واحد کاهش می  18/0جمعیت با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رشد اقتصادی  

تواند  ها و ضعیف بودن امکانات و خدمات نیز می محدودیت منابع، ناکافی بودن زیرساخت 
ادی گردد، این موضوع نیز با نتیجه مطالعه  منجر به تأثیر منفی رشد جمعیت بر رشد اقتص

( و همکاران  متغیر  1392اشرفی  در  واحد  افزایش یک  دنبال  به  دارد. همچنین  ( مطابقت 
اقتصادی  شاخص قیمت مصرف  رشد  بودن سایر شرایط،  ثابت  با فرض  واحد    12/0کننده، 
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می میکاهش  واقع  در  خرید، یابد.  قدرت  در  کاهش  با  تورم  افزایش  گفت  سطح    توان 
تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم  گذاری میمصرف، عرضه نیروی کار و سرمایه

( نیز، حاکی از تأثیر منفی تورم بر رشد  1390نمایند. نتیجه مطالعه سیدشکری و کارخانه )
 اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی بوده است. 

شود تا از طریق ایجاد سهولت  تأثیرگذاری متغیرهای پژوهش، پیشنهاد می در راستای  
تشکل از  حمایت  اعتبارات،  به  خانوار  دسترسی  تنوعدر  و  کارگری  به  های   بخشیدن 

سیستمفرصت  ارتقاء  شغلی،  وامهای  ارائه  و  آموزشی  تدوین  های  تحصیلی،  کمک  های 
تنوعبرنامه به منابعهای سالمت همگانی،  بهبود کمی و کیفی    بخشیدن  درآمدی دولت و 

امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام شود. تدوین و تصویب  
بهره به منظور  های بالعوض یا کمقوانین مشخص و کارا در حوزه خوداشتغالی، اعطای وام

کسب راه افواندازی  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  خوداشتغالی،  بر  مبتنی   زایش  کارهای 
معافیترقابت قائل شدن  و  میپذیری  دولت  از سوی  مالیاتی  تحریک  های  به  منجر  تواند 

ریزی به منظور مدیریت بهینه منابع و افزایش سطح  خوداشتغالی گردد. در این بین برنامه
نماید. همچنین  رفاه می  اقتصادی کمک  رشد  و  میان رشد جمعیت  توازن  برقرای  به  تواند 

زیرساخت  بهرههایجاد  برای  نیاز  مورد  میای  جمعیتی،  پتانسیل  از  حدودی  مندی  تا  تواند 
اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نماید. کاهش تقاضا از طریق افزایش نرخ بهره و مالیات  

رقابت و  کارایی  افزایش  پول،  درآمد، کنترل عرضه  و همچنین کنترل دستمزدها  بر  پذیری 
 در جهت مقابله با تورم، در نظر گرفته شود. تواند به عنوان راهکارهایی نیز می 
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