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چکـیده
زمینه به منظور رسیدن به توسعه ،لزوم توجه به فساد ،خشونت و فقر ملت ها که از نبود اخالق اقتصادی و اخالق محیط
کسب و کار سرچشمه می گیرد احساس می شود .رفع بنیادی فساد ،خشونت و فقر ملتها در راستای انگیزههای عملی
توسعه اقتصادی جز با پیوند روزافزون محیط کسب و کار میسر نخواهد شد .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محیط
کسب و کار بر توسعه اقتصادی است .روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است .شاخص های کالن
اقتصادی محیط کسب و کار و شاخص توسعه اقتصادی کشور ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است که سال
های  0222-0202به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد .ابزار اندازهگیری دادههای بانک جهانی و موسسه بین المللی
شفافیت بود .جهت آزمون نیز از روش بیزین و تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است .نهایتا
به این نتیجه رسیدیم که برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار گرفت .آسانی محیط
کسب و کار رابطه معناداری با توسعه یافتگی دارد و در طی زمان نیز موثرتر خواهد بود.

واژگـان کلـیدی :توسعه اقتصادی ،محیط کسب و کار ،شبکه عصبی ،هوش مصنوعی

 -3پژوهشگر حوزه اقتصاد (نویسنده مسئول) peymankiani64@yahoo.com

 -2عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
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محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می شود که در اداره بنگاهها اثر دارند ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه ها
هستند( .)1عواملی نظیر قوانین و مقررات ،کیفیت خدمات بخش عمومی ،ریسک و رقابت در اقتصاد ،زیر ساختهای موجود،
تعطیالت رسمی و ....از جمله مولفههای محیط کسب و کار هستند( .)0بانک جهانی همه ساله  12مولفه مشترک در محیط کسب و
کار را در همه کشورها از طریق نظرخواهی از صاحبنظران محاسبه و نتیجه را به صورت رتبه بندی کشورها در گزارشی به نام
پروژه انجام کسب و کار اعالم می کند( .)0پیش از آنکه اقتصاد به صورت یک علم مدون درآید مدتها با آموزههای اخالقی همراه
بود اما به بهانه جدایی دانش از ارزش به تدریج از آن فاصله گرفت( .)0نظریه پردازان سرمایه داری ،جریان آزاد اقتصاد را بهترین
سازوکار تامین کننده منافع عمومی معرفی کردند( .)5اما با آشکارشدن موردهای شکست بازار ،دخالت دولت را برای جبران الزم
دانستند گروهی نیز بازگشت به ارزش های اخالقی را بهترین راه می دانند(.)4
به طور تجربی نشان داده شده است اخالق و اقتصاد ،در جوامع امروز ،چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی ،دو قدرت
عمده پیش بَرنده شده اند( .)7این دو در ترکیب با فن آوری های نو به طور فزایندهای افکار و رفتار مردم را شکل می دهند ،برای
این که آنها رها نشده ،به سرنوشت نامعلومی دچار نشوند ،الزم است هر چه بیشتر اطمینان حاصل کنیم اقتصاد در مسیر درست
حرکت می کنند( .)8هدایت اقتصاد ،باید هم از بیرون و هم از درون صورت گیرد .هدایت بیرونی از راه عواملی همچون فشار
سیاسی ،آیین نامه های قانونی ،عادات اجتماعی -فرهنگی و آموزش ،و هدایت درونی با بهره گیری از عواملی مانند رفتارهای حرفه
ای ،سازمانهای تجاری و تاجران ،خود قانونمندی صنایع ،پیمانهای تجاری و غیره صورت می گیرد .رویکرد بیرونی به تنهایی
نمی تواند این هدایت را محقّق سازد ؛ زیرا از تعهّد و التزام درونی تهی است( .)2بسنده کردن به رویکرد درونی نیز به تنهایی کافی
نیست؛ زیرا کسب و کار همانند هر بخش اجتماعی دیگر ،فقط یک قسمت از پیکره جامعه است و به کنترل اضافی بیرونی نیاز دارد.
در عین حال ،رویکرد درونی اهم ّیت بیش تری دارد؛ زیرا عامالن اقتصادی که به آزادی بیش تر عالقه مند هستند ،به این سبب،
مسئولیت بیش تری را نیز تحمل خواهند کرد( .)12این که این بخش باید در مسیر درست حرکت کند ،دلیلی برای بیان بُعد
اخالقی ،درون قلمرو توسعه اقتصادی است( .)11تحقیقات نشان دادهاند هر چه جهانی شدن بیشتر به پیش میرود ،چالش های
عملی و نظری بیشتر و پیچیدهتر میشوند( .)10همان گونه که محققان و صاحب نظران به آن اشاره دارند ،افراد باید به یک هم
زیستی با کثرت گرایی اقتصادی متداول برسند و برای میدان اقتصادی مشترک ،جهت مقابله با چالش های مشترک بکوشند(.)10
این میدان مشترک می تواند چیزی شبیه اقتصاد جهانی باشد .با توجّه به موقعیت پدید آمده در آغاز قرن  ،01آن چه به طور قطع
عاقالنه به نظر می رسد ،این است که رویکردمان به کسب و کار ،رویکردی جهانی باشد و آن را در سطح جهانی بجوییم تا به
توسعه اقتصادی برسیم ( .)10رابطه محیط کسب و کار بر توسعه اقتصادی ،نوعی کاربرد است ؛ بنابراین ،از این نظر ویژگی های
مشترکی با دیگر انواع کاربردها دارد( .)15بنابراین به صورت چارچوب مفهومی ،تأکید بیش تری روی سازماندهی محیط کسب و
کار و نوع ارتباط آن با توسعه اقتصادی ترسیم می شود  .در این مقاله به سبب چارچوب مفهومی ،فقط یک اصطالح کلیدی ،یعنی
توسعه اقتصادی تعریف شده است .گرچه این مفهوم ،دامنه هنجار ها را به طور کامل نمی پوشاند ،در عین حال یک باور کلیدی در
محیط کسب و کار معاصر است و هر دو جنبه پیچیده تجربی و نظری را در بر می گیرد( .)14هر اندازه دامنه آزادی محیط کسب و
کار بیش تر باشد ،دامنه توسعه یافتگی بیش تر می شود؛ بنابراین ،نشان دادن اصل اقتصادی ،این است که بتوان دامنه آزادی
عوامل اقتصادی و محدودیت هایی را که در این دامنه دارند و برای تخصیص محیط کسب و کار بسیار مهمّ است ،تعیین کرد .این
باور عینی از دامنه آزادی به برداشت و درک محققان و صاحب نظران از آزادی های واقعی یا قابلیت ها و تعریف توسعه اقتصادی
به گسترش دامنه انتخاب های محیط کسب و کار و اخالق نزدیک است .کار محققان و صاحب نظران نشان دهنده رویکردی است
که می تواند به طور مستمر گسترش یابد  .دانش و تسلّط علمی آنها در زمینه اقتصاد  ،به طور کامل نمایان است .افزون بر این،
آنها در پی کشف روابط اقتصادی در حالتهای بسیار پیشرفته و نیز ساختن پلهای ارتباطی که دیدگاههای متفاوت دو طرف را به
طور متقابل حتی با معناتر میسازد ،به جست و جو میپردازند  .این میدان زنده و پویا است و به شدّت به عوامل اقتصادی ،بلکه
همچنین به دگرگونیهای سیاسی و رشد آگاهی از جنگ ارزش ها و تقاضای محیطی وابسته است .بهسبب خصوصیت پدیدار شده،
به دست آوردن جنبههای ماندگار محیط کسب و کار و پیش بینی رویدادهای توسعه یافتگی ،از اجرای آن بسیار مشکل تر
است( .)17چرا که هر منطقه و کشوری محیط کسب و کار خود را دارد  .بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محیط
کسب و کار بر توسعه اقتصادی است همچنین برای این که این ارتباط سه طرفه را تا آن جا که امکان دارد ،به طور آشکار و
ملموس شناسایی کنیم ،سه سطح از نظر کمی پیشنهاد می شود .هر یک از سطوح ،دربردارنده عوامل با اهداف ،منافع و انگیزه های
خاصّ خود است که در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر بررسی شده است.

 -2روش
روش تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری این
پژوهش شاخص های کالن اقتصادی محیط کسب و کار ،شاخص اخالق و شاخص توسعه اقتصادی کشور ایران است .در این
پژوهش الگو به شیوه زیر ارائه شده است:

HDI = αi + β1 SB + β2 DB + β3 RP + β4 GC + β5 PMI + β6 PT + β7 TAB + β8 EC + β9 RI+β ۰۱RIR
+β ۰۰RIc
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جزییات مربوط به هریک از متغیرها به شرح
زیر است:
شاخص توسعه اقتصادی :عبارتست از رشد
اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و
افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای
فیزیکی ،انسانی و اجتماعی .در توسعه اقتصادی،
رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن،
نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد .از جمله
شاخصهای توسعه اقتصادی شاخص توسعه
B
اجرای قراردادها8
انسانی ( )HDIاست .این شاخص در سال 1221
EC
پرداخت دیون2
RI
توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که
میزان بازیابی دیون12
RIR
براساس این شاخصها محاسبه میگردد :درآمد
هزینه بازیابی دیون11
RIC
سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری
شاخص توسعه اقتصادی
به
خرید) ،امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی
شاخص توسعه انسانی10
HDI
(متغیر وابسته)
آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگساالن و
میانگین سالهای به مدرسهرفتن افراد است)(.)18
ال
شاخص محیط کسب و کار :شاخصی است ایجاد شده توسط بانک جهانی .رتبه باالتر در آن نشان دهنده مقررات بهتر ،معمو ً
سادهتر ،برای کسب و کارها و حمایتهای قوی تر از حقوق مالکیت خصوصی است(.)18
در این تحقیق نمونه بین سال های  0222-0202انتخاب شده است .همچنین به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از
دادههای بانک جهانی (اندازهگیری مقررات محیط کسب و کار) و موسسه بین المللی شفافیت استفاده شده است .برای برآورد مدل
از نظر اجرا و آماری از شبکه عصبی با استفاده از نرم افزار متلب و هوش مصنوعی با استفاده از نرم افزار  NeuroSolutionبه
تخمین مدل خواهیم پرداخت .پرسپترون یک شبکه غیر بازگشتی است که از یک الگوریتم آموزش با ناظر بهره می گیرد و از
روش آماری بیزین استفاده میکند .بیزین روشی است برای یافتن کمینه یک تابع غیر خطی چند متغیره که به عنوان یک روش
استاندارد برای حل مسئله کمینه مربعات برای توابع غیرخطی درآمده است و جهت بررسی قدرت پیش بینی مدل از معیار میانگین
مربع خطا استفاده میکند .روش لونبرگ -مارکاردت بین روش گاوس-نیوتون و روش نزول گرادیانی درونیابی میکند و از روش
گاوس-نیوتون مقاومتر است ،که یعنی در بسیاری مواقع ،حتی اگر بسیار دورتر از کمینه نهایی شروع کرده باشد ،جوابی را پیدا
میکند .بنابراین ،دسته های آموزشی آن شامل مجموعه ای از بردارهای ورودی همراه با بردارهای هدف دلخواهشان است  .در
این شبکه بردارهای ورودی شامل حدود پیوسته ای از مقادیر است اما بردارهای هدف شامل اعداد باینری یعنی صفر و یک هستند
که بعد از آموزش تولید می شوند.
برای آموزش شبکه پرسپترون تک الیه زوج
)aout  f ( w  p  b
بردارهای آموزشی شامل بردارهای ورودی و
w1R   x1   b1   a1 
 w11 w12
w
  x  b  a 
بردارهای هدف به شبکه داده می شود  .سپس
   2    2    2 
f (  21
ماتریس وزن با درایه های کوچکی برای همه

      

      
وزنهای شبکه به صورت تصادفی فرض می شود.
w
w
x
a
b
SR   3 
 r  s
 1R
بردار ورودی در ماتریس وزن ضرب شده و تابع

1   (WP b)   j
تحریک حدی باینری به این بردارهای وزندار
aj  

0   (WP b)   j
اعمال میشود.
اکنون می توانیم مقدار خطا را برای هر سلول
عصبی را به صورت اختالف خروجی عملی و
errori  ti  ai
خروجی هدف محاسبه نماییم.
جدول :۱معرفی الگوی برآورد
دسته بندی
نام
متغیر
شروع یک کسب و کار1
SB
مدت زمان جواز ساختمان0
DB
ثبت ملک0
RP
0
گرفتن اعتبار
GC
حفاظت از اقلیت سرمایه گذاران5
PMI
شاخصهای محیط کسب و
مالیات های پرداختی4
PT
کار (متغیر مستقل)
TA
تجارت فرامرزی7
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با داشتن مقدار خطا وزنها اصالح می گردند و این عمل اصالح وزنها آنقدر تکرار می شود تا مقدار خطای شبکه به حد قابل
قبول برسد  .الگوریتم ارائه شده برای شبکه های پرسپترون تک الیه ارائه شده است  .شبکه های تک الیه از این مشکل اساسی
برخوردارند که تنها توانایی حل آن دسته از مسائل طبقه بندی را دارند که به طور خطی از هم مستقلند و از حل بسیاری از مسائل و
طبقه بندی الگوهایی که در فضای ورودی به طور خطی از هم جداناپذیرند ناتوان می باشد  .این ناتوانی ها توسط الگوریتم
یادگیری پس از انتشار خطا برای شبکه های عصبی پرسپترون چند الیه مرتفع می شود( .)02در شبکه های چند الیه  ،الیه ها به
ترتیب به هم متصل می شوند به گونه ای که خروجی های الیه اول ،ورودیهای الیه دوم و به همین ترتیب تا آخر که خروجی
های الیه آخر خروجیهای اصلی و پاسخ واقعی شبکه را تشکیل می دهند  .به عبارتی دیگر جریان سیگنال شبکه در یک مسیر
پیش خور صورت می گیرد که از الیه ورودی شروع شده و به الیه خروجی ختم می گردد  .عموما در شبکه های چند الیه
پرسپترون دو نوع سیگنال استفاده می شود که با هم متفاوتند  .دسته اول سیگنالهای تابعی که بر اساس ورودیهای هر نرون و
پارامترهای وزن و تابع محرک نظیرش محاسبه می شوند و دسته دوم سیگنال های خطا که با برگشت از الیه خروجی و منشعب
شدن به الیه های پنهان دیگر محاسبه می شوند .تعداد نرونهای الیه پنهان بستگی به نظر طراح شبکه دارد و با سعی وخطا بدست
می آید .در صورت کافی نبودن تعداد نرونها  ،شبکه قادر نخواهد بود نگاشت دقیقی بین بردارهای ورودی وخروجی ایجاد کند  .در
خروجی هر نرون از شبکه پرسپترون یک تابع خطی قرار دارد و فرایند یاد گیری در تمام نرونها و الیه ها صورت می گیرد  .همه
وزنها و بایاسهایی که در شبکه قرار دارند در طول فرایند یادگیری قابل تغییر هستند( .)01پس وظیفهی شبکه عصبی به اختصار
عبارت است از  :بهینه کردن وزن ورودی ها و بایاس .رویه کار در این تحقیق به صورت زیر می باشد:

نگاره :۱الیههای شبکه عصبی پرسپترون

برای اینکه بتوان فضای تصمیم گیری را بصورت غیر خطی از هم جدا کرد ،الزم است تا هر سلول واحد را بصورت یک تابع
غیر خطی تعریف نمود ،ازاین رو تابع فعالسازی یک واحد سیگموئیدی است .در این تحقیق فرضیه اصلی عبارت است از :پارامتر
محیط آسان کسب وکار با توسعه اقتصادی رابطه معناداری دارند.
در این پژوهش  72درصد دادهها برای مرحله آموزش15 ،درصد برای مرحله آزمون و  15درصد برای اعتبارسنجی به کارگرفته
شدند .پس از آن با توجه به شاخصهای اندازهگیری خطا بهترین روش انتخاب شده است .در اینجا میانگین مربعات خطا 10استفاده
شده است .جهت آزمون نیز از روش بیزین استفاده شده است.

 -3یافتهها
نمودار  1کارایی مدل را برای میانگین مربعات خطا
همرا با تکرارها مورد بررسی قرار میدهد .با توجه به
شکل متوجه خواهیم شد بعد از  4بار تکرار ،نقطه بهینه
فرا میرسد ،همچنین مرحله اعتبار سنجی نشان میدهد
با توجه به افزایش تکرار ،خطای مرحله آموزش در حال
کاهش است که نشان میدهد الگو رو به بهبود است.
همین طور نمودار  0نشان میدهد تعداد تکرار بیش از
حد باعث افزایش خطای اعتبارسنجی میشود.
با استنباط به نمودار 0متوجه خواهیم شد گرادیان در
حال کاهش است و با توجه به تعداد دفعات اعتبارسنجی،
هیچ خطایی به صورت سریالی به صورت  4بار رخ نداده
است که نشان دهنده استحکام مدل است.
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نمودار :۱کارایی (میانگین مربعات خطا در برابر تکرارها)

نمودار :2شبیه سازی میانگین مربعات خطا در برابر
تکرارهای بیشتر

نمودار  0نشان دهنده خطای هیستوگرام است .با توجه به آن متوجه میشویم حداکثر خطا در صفر قرار دارد و فقط
یکبار خطای اعتبار سنجی و آزمون از آن فاصله گرفتهاند که با توجه به اینکه مقدار عددی آنها نزدیک به صفر
میباشند نشان دهنده پسماندهای خوب مدل برای برازش می باشند.
با توجه به نمودار رگرسیونی  5متوجه خواهیم شد مدل خوبی برازش شده است چرا که اکثرا مقدار برازش شده با
مقدار هدف برابر است .همچنین ضریب همبستگی باالی مدل نشان دهنده ارتباط  28درصدی متغیر خروجی و متغیر
هدف میباشد.
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نمودار :4شبیه سازی خطای هیستوگرام

نمودار :3شبیه سازی مرحله آموزش

نمودار :5نمودار رگرسیون برآورد شده آموزش ،اعتبار سنجی و رگرسیون اصلی
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جدول :2مقادیر برآورد شده میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین حاصل از آموزش
درصد دادهها
ضریب تعیین
میانگین مربعات خطا
−1
%72
مرحله آموزش
9.99999e
3.11302𝑒 −17
−0
−6
%15
اعتبارسنجی
مرحله
1.00000e
𝑒6.97340
−0
−3
%15
مرحله آزمون
1.00000e
𝑒1.18836

با توجه به دامنه ارتعاشات متغیر هدف و متغیر برازش شده (نمودار )4درخواهیم یافت با حداقل خطا ،مدل تخمین زده شده
است و این حاکی از آن است که فرضیه تحقیق پذیرفته شده است.
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نمودار :6فرکانس تخمینی متغیر برازش شده و متغیر هدف

متغیر

جدول :3رتبه اثرگذاری با توجه به جدول آنالیز حساسیت
متغیر
رتبه

رتبه

مالیات های پرداختی

۱

ثبت ملک

6

شروع آسان کسب و کار

2

گرفتن اعتبار

7

تجارت فرامرزی

3

حفاظت از اقلیت سرمایه گذاران

8

اجرای قراردادها

4

پرداخت دیون

9

مدت زمان جواز ساختمان

5

مدت زمان جواز ساختمان

۱1

هزینه بازیابی دیون

۱۱

 -4نتیجه گیری
از دید اقتصاددانان ،برقراری امنیت برای حقوق مالکان ،سب ایجاد انگیزه برای افراد برای انجام فعالیتهای اقتصادی خواهدد
شدد؛ بده گونده ایکده تدأمین حقد وق مالکیدت در جامعده ،ریسک فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده و با کاهش هزینههای مبادله
و نا اطمینانی ،سب تسهیل و رونق فعالیت اقتصادی خواهد شد .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بهترین عملکرد اعتبار
سنجی با  4بار تکرار است که همانطور که مشخص است از ضریب تعیین باالیی نیز برخوردار است .همچنین با توجه به دامنه
ارتعاشات متغیر هدف و متغیر برازش شده درخواهیم یافت با حداقل خطا ،مدل تخمین زده شده است و پسماندهای مدل کمینه
شدهاند و خط برازش شده تقریبا برابر با مقدار هدف است که این حاکی از آن است که فرضیه تحقیق پذیرفته شده است و ارتباط
محیط کسب و کار بر توسعه اقتصادی با یک همپوشانی قوی مورد تایید است و نشان میدهد در ایران بین محیط کسب و کار بر
توسعه اقتصادی ارتباط معنیداری وجود دارد .این یافته با پژوهشهای پژوهشگران همسو میباشد ( .)10 ،12 ،7همچنین شواهد
زیادی وجود دارد که این ارتباط دو سویه را نشان میدهد( .)00بی تردید ناکامی در دستیابی به نرخ رشد سریع اقتصادی و توسعه
اقتصادی در راستای اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم در یک کشور ناشی از عوامل متعدد و متنوعی است .دو عامل از مهمترین
عوامل بازدارنده این فرایند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شمار می روند .یکی از این دو عامل ،فساد است که در
بسیاری از کشورهای در حال توسعه حالتی فراگیر دارد و دیگری آسان نبودن محیط کسب و کار است .هم اکنون در شرایطی قرار
داریم که رفته رفته فناوری در کشور در حال نهادینه شدن است و طبیعی است که عدم توجه به معیارهای فرهنگی و تاکید مطلق
بر فناوری و دستاوردهای رفاهی و اقتصادی مربوط به آن ،مردم کشورمان را دچار نوعی از خود بیگانگی و فاصله گرفتن از فرهنگ
اخالق مدار ملی و مذهبیمان خواهد کرد .بنابراین مبارزه کردن و تحت کنترل درآوردن این چالشها ،وظیفه شورانگیز ،ضروری و
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 یافته بعدی پژوهش حاضر بر اساس آنالیز حساسیت است که نشان میدهد باالترین تاثیر را مالیات های پرداختی.پرزحمت است
.سپس شروع آسان کسب و کار و دیگر متغیرها به ترتیب میگذارند که این اولویت پیامدهای اثرگذار را نشان میدهد
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