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حاکمیت شرکتی و نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی
شهرام کوه نشین*1

بابک جمشیدی نوید

2

نسترن عباسی

3

چکیده

جهت اجرای نقش حاکمیت شرکتی در سازمان ها از جمله نظام بانکی کشور ،ارتقاء سالمت مالی

و شفافیت اطالعات ،پیاده سازی استانداردهای داخلی و بین المللی در زمینه کنترل و حسابرسی

داخلی ،که جملگی زمینه ساز اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور
هستند ،نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه ای به شدت محسوس است .این پژوهش به دنبال

نقش حاکمیت شرکتی در نظام بانکی اقتصاد مقاومتی بوده و روش آن کتابخانه ای می باشد .

یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به افزایش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در

سال های اخیر ،پایش مستمر آنها؛ به ویژه کنترل کیفیت مدیریت ریسک ،استقرار نظام کنترل های

داخلی قوی و حسابرسی داخلی آنها را بیش از پیش الزامی ساخته است .ساز وکارهای حاکمیت
شرکتی نظیر کمیته های ریسک ،حسابرسی و استفاده از حسابرسان خبره داخلی و مستقل ،منجر
به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی ،دسترسی سهامداران جزء به اطالعات مهم مالی

و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی بانک ها خواهد شد.

کلمات کلیدی :حاکمیت شرکتی ،نظام بانکی ،سالمت مالی ،شفافیت اطالعات ،حسابرسی.

 .1دانشجوی دکترای حسابداری واحد علوم و تحقیقات کرمانشاهMeratkia@yahoo.com                                .
 .2استادیار گروه حسابداری واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
 .3کارشناس حسابداری
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مقدمه:

نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم

لجام گسیخته چندسال اخیر از یکسو و همچنین فشارهای تحریمی و ظالمانه بر اقتصاد کشور

ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بین الملل از سوی دیگر ،ضرورت اتکاء علمی و عملی بر

ظرفیت های داخلی کشور و بهره گیری از منابع غنی و استعدادهای سرشار مادی و معنوی کشور
را صدچندان می کند.

بدیهی است ایجاد پویایی و بهبود شاخص های کالن اقتصادی مستلزم حرکت متوازن ،پرشتاب و

هدفمند توسط تمامی بخش های اقتصادی جامعه و تسهیل فضای اقتصادی توسط سیاست گذاران
و متولیان کالن کشور (اعم از قوای مجریه  ،مقننه و قضاییه) است.

در این راستا و با توجه به ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقالب و

دستورها و تکالیف ابالغی ریاست جمهوری به دستگاه اجرایی  ،بانک مرکزی مکلف شده است

تا تدابیر پولی  ،اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست ها را تهیه و در دستور کار  شورای پول و
اعتبار قرار دهد.

پر واضح است که شبکه بانکی نیز باید در تعامل مستقیم با سایر دستگاه ها ی ذیربط و به ویژه

وزارتخانه های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور  ،ترتیبی اتخاذ نماید ،تا شرایط تحقق یک
اقتصاد مولد درون زا و برون گرا و پیشرو ایجاد شود.

در این زمینه نقش نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم ترین اهرم های توسعه اقتصادی

کشور  ،بسیار کلیدی و بی بدیل است.

نظام بانکی کشور  باید ضمن اتخاذ سیاست های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک

مرکزی و سایر بانک های کشور  ،از یکسو مزیت های رقابتی و سودآوری خود را حفظ نموده و از

سوی دیگر باعث تسهیل جریان های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش های اقتصادی مرتبط با
گروه های ذینفع و زنجیره ارزش خود شود.

تحقق این اهداف دوگانه (حفظ سودآوری ،تسهیل گری و شتاب بخشی اقتصادی) به صورت توأم

مستلزم ایجاد مکانیزم ها و مقررات مناسب اجرایی و تجهیز بانک ها به ابزار های کارآمد و علمی
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است .وصول مطالبات و تجهیز منابع به عنوان یکی از مهم ترین وظایف بانک ها بوده که درصورت

اثربخشی وکارآمدی در این دو حوزه  ،امکان تخصیص بهینه منابع در بخش های مولد اقتصادی

نیز میسر خواهد بود .

در حال حاضر سهم مطالبات معوق بانک ها از کل تسهیالت اعطایی بیش از 25درصد بوده

که با درنظر گرفتن نقدینگی های غیرمولد و بعض ًا مخرب و تورم زا در جامعه  ،لزوم بهره گیری

از ساز وکارهای نوین و کارآمد در زمینه وصول مطالبات و جذب نقدینگی سرگردان در جامعه را
اجتناب ناپذیر می نماید.

به صورت موازی نیز باز تعریف و تبیین دقیق گروه های هدف و زنجیره ارزش توسط بانک ها با

توجه به مزیت های نسبی آنان ضروری بوده و اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه سرمایه گذاری های
مولد و اقتصادی  ،استقرار نظام اعتبار سنجی و بانکداری شرکتی و توسعه بانکداری الکترونیک

می تواند باعث ایجاد چاالکی سازمانی و حفظ سودآوری بانک شود.

آنچه که می تواند رسالت بانک ها را به عنوان یک محرک و مولد اقتصادی و هماهنگ با سایر

متولیان اقتصادی کشور محقق نماید  ،بهره گیری از نیروی انسانی توانمند  ،خالق  ،متعهد   و
با انگیزه است که به عنوان اصلی ترین پیشرانه اقتصادی در جوامع پیشرفته و اقتصادهای نوظهور
به اثبات رسیده است.

ضرورت انجام تحقیق و بیان مسأله

بانکها به عنوان واسطه گر وجوه ،همواره نقشی بی بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء نموده اند ،لیکن

ایفای این نقش ،در کنار "حفظ منافع سپرده گذاران" ،"1حفظ اعتماد و اطمینان به بانکها" از یک

طرف و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون عملیات بانک ها و حساسیت آن ها به بحران نقدینگی،

شرایط پیچیده ای را در برقراری تعادل منافع میان همه ذینفعان یک بانک ایجاد کرده است .یکی

از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل ،ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها است.

حاکمیت شرکتی دربرگیرنده کلیه فرآیندها و ساختارهایی است که موسسات مالی را در امر
1. Maintain the interests of the investors
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هدایت و راهبری امور ،با هدف اطمینان از امنیت و سالمت عملکرد آنها یاری می نماید .حاکمیت

شرکتی (نظام راهبری شرکتی) به معنای توزیع اختیارات و بکارگیری مکانیزم های مناسب توسط

هیأت مدیره ،هیأت عامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذی نفعان بانک نظیر؛

سپرده گذاران ،مشتریان ،کارکنان و به طورکلی آحاد جامعه می باشد و در این راستا ساختاری را به
منظور توسعه اهداف سازمان و اجرای آنها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد را امکانپذیر

می نماید .با عنايت به ضرورت بکارگيري شيوه هاي موثر حاکميت شرکتي به منظور جلب و حفظ

اعتماد عمومي نسبت به نظام بانکي و با توجه به اينکه در سال هاي اخير از يک سو پيشرفت هاي

قابل مالحظه اي در جهت استقرار نظام حاکميت شرکتي ،از طريق قانون گذاري ،اقدامات نظارتي و

نيز اقدامات داوطلبانه بانکها صورت پذيرفته و از سوي ديگر ،سپرده گذاران و ديگر ذينفعان بانکها
نيز آگاهي بيشتري در مورد ضرورت و اهميت نظام حاکميت شرکتي يافته و نسبت به پيگيري

استقرار اين نظام عالقه مند شده اند ،لذا طبيعي است که استقرار يک نظام جامع و موثر حاکميت

شرکتي مي تواند بر توسعه و نيز عملکرد کاراي بازارهاي مالي ،تخصيص بهينه منابع ،جلوگيري از
مواجه شدن بانکها با بحران نقدينگي و حتي ورشکستگي آنها تاثيرگذار باشد .
با انجام این تحقیق تالش می شود تا به سؤال ذیل پاسخ داده شود:

آیا حاکمیت شرکتی در شرایط اقتصاد مقاومتی می تواند موجب افزایش کیفیت عملکرد بانک

ها شود؟

پیشینه پژوهش:

متأسفانه در ایران پژوهش هاي انجام شده در خصوص حاکمیت شرکتی کم می باشد .در جدول

ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد.

11

حاکمیت شرکتی و نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی
ردیف

عنوان مقاله

1

رابطه بین کیفیت حاکمیت
شرکتی و عملکردشرکتهای
پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران

یحیی حساس یگانه،
زهره ،رئیسی،
حسینی ،سید مجتبی،
1388

2

نقش حاکمیت شرکتی در
پیشگیری از بحران مالی و
حفظ سالمت نظام بانکی

بهشتی لنگرودی احمد،
1391

3

تأثیر حاکمیت شرکتی
برعملکرد شرکت های
پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران

وکیلی فرد ،حمیدرضا
باوندپور ،لیدا 1389

4

بررسی تاثیر چند معیار از
حاکمیت شرکتی بر کاهش
مدیریت سود

یزدانیان1385 ،

5

6

رابطه بین حاکمیت شرکتی
و بازده سهامداران
اثر نسبت حضور اعضاي
غیر موظف ،شفافیت
اطالعاتی ،وجود حسابرسی
داخلی و حضور سهامداران
نهادي را به عنوان
معیارهایی از حاکمیت
شرکتی برعملکرد شرکت

نویسنده و سال

روش تحقیق

نتایج

پژوهش کاربردی

بطور کلی هنوز شواهد محکمی در خصوص
اثربخشی معیارهای حاکمیت شرکتی بدست
نیامده است.

حسینی1386 ،

قنبري1386 ،

استفاده از تجزیه
و تحلیل پانلی و
استفاده از آزمون  
هاسمن

حاکمیت شرکتی با استفاده از مکانیزمهایی
نظیر اعضای غیر موظف در هیات
مدیره ،استفاده از کمیته های تخصصی
ریسک،کمیته حسابرسی ،کمیته تطبیق  
عملیات جاری  با قوانین ،ضوابط ومقررات،
استفاده از حسابرسان داخلی و مستقل،فراهم
آوردن امکان نظارت سهامداران اقلیت،کنترل
معامالت اشخاص مرتبط،رعایت ایین نامه
رفتار حرفه ای کارکنان ومدیران وگسترش
اخالق سازمانی موجب ارتقای سطح اثر
بخشی وکارایی سیستم کنترلهای داخلی
شده است.
با افزایش نسبت سهامداران نهادی در
ساختار مالکیت عملکرد شرکت افزایش
می یابد.

تنها حضور سهامداران نهادي بر کاهش
مدیریت سود تاثیر دارد در حالیکه وجود
اعضاي غیرموظف هیئت مدیره ،تفکیک
نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و
همچنین وجود حسابرس داخلی تاثیري بر
مدیریت سود ندارد.
بین سهامداران نهادي و بازده سهامداران در
ایران رابطه اي وجود ندارد.
فقط وجود سهامداران نهادي و حسابرسی
داخلی بر عملکرد شرکت تاثیر دارد.
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ادبیات تحقیق:
اقتصاد مقاومتی 1چیست؟

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقب ًا تالش برای کنترل و بی اثر کردن آن

تاثیرها می باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن

به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش برای

خوداتکایی تأکید گردد .طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی ،ضرورت مقاومت
برای رد کردن فشارها و عبور از سختی ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.
ویژگی های اقتصاد مقاومتی:
-1

1مسئله ی ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کالن است؛ از قبیل رشد
اقتصادی ،2از قبیل تولید ملی ،از قبیل اشتغال ،کاهش تورم ،3افزایش بهره وری ،رفاه عمومی.

در تأمین این سیاستها ،تحرکی در اقتصاد کشور و بهبودی در این شاخصها در نظر گرفته

شده؛ و از همه ی این شاخصها مهم تر ،شاخص کلیدی و مهم عدالت اجتماعی است .یعنی

ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت اجتماعی به هیچ وجه قبول نداریم و معتقد به
آن نیستیم.

-2

2دوم ،توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا است که در این سیاستها دیده شده و مورد

-3

3تکیه بر ظرفیتهای داخلی است که در این سیاستها دیده شده؛چه ظرفیتهای علمی ،چه

-4

4رویکرد جهادی است که در این سیاستها مورد مالحظه قرار گرفته؛ همت جهادی ،مدیریت

مالحظه قرار گرفته است.

انسانی ،چه طبیعی ،چه مالی ،چه جغرافیایی و اقلیمی.

جهادی .با حرکت عادی نمی شود پیش رفت؛ باحرکت عادی و احیان ًا خواب آلوده و بی حساسیت

نمی شود کارهای بزرگ را انجام داد؛ یک همت جهادی الزم است ،تحرک جهادی و مدیریت
1. Resistive economy
2. Economic growth
3. Reduce Inflation
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جهادی برای این کارها الزم است.

-5

5مردم  محوری است که در این سیاستها مالحظه شده .تجربه هم به ما نشان می دهد ،بیانات

-6

6امنیت اقالم راهبردی و اساسی است؛ در درجه ی اول غذا و دارو .باید تولید داخلی کشور

و معارف اسالمی هم تأکید می کند که هرجا مردم می آیند دست خدا هم هست َ .ی ُد اهللِ َم َع
الجما َعة؛  هرجا مردم هستند ،عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست.
َ

طوری شکل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی ،در زمینه ی تغذیه و در زمینه ی دارو دچار
مشکل نشود؛ این یکی از مؤلفه های اساسی در این سیاستهایی است که ابالغ شده .باید

خودکفا باشیم ،بایستی زمینه های کام ً
ال کفایت کننده مورد توجه قرار بگیرد.

-7

7کاهش وابستگی به نفت است؛ یکی از سخت ترین آسیبهای اقتصادی ما همین وابستگی به

-8

8مسئله ی اصالح الگوی مصرف است؛ مسئله ی صرفه جویی ،پرهیز از ریخت وپاش ،پرهیز از

-9

فساد ستیزی است؛ ما اگر می خواهیم مردم در صحنه ی اقتصاد باشند ،باید صحنه ی

نفت است.

اسراف ،پرهیز از هزینه َکردهای زائد

9

اقتصادی امنیت داشته باشد.

010

1از مؤلفه های سیاستهای مقاومتی ،مسئله ی دانش محوری است که این هم یک مشخصه ی
علمی امروز کشور این اجازه را به ما میدهد که این
بسیار مهمی است .خوشبختانه وضع
ِ
بلندپروازی را داشته باشیم که بخواهیم اقتصادمان را اقتصاد دانش بنیان کنیم.

حاکمیت شرکتی 1چیست؟

حاکمیت شرکتی ،قوانین ،مقررات،ساختارها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای

پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود.

نظام حاکميت شرکتي فرآيندي است که مي تواند تا حدود زيادي پاسخگوي نيازهاي مديران

موسسات واسطه گر مالی از جمله بانکها و ذينفعان آنها درخصوص جلوگيري و يا کنترل بحران
1. Corporate Governance
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بوده و آنها را در شرايط بحراني ياري نمايد.

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي1؛ حاكميت شركتي را به شرح زير تعريف نموده است:

“مجموعه روابط ميان مديريت ،هيات مديره ،سهامداران و ديگر ذينفعان يك شركت مي باشد که

تعيين كننده ساختاري است كه توسط آن اهداف شركت و ابزار دست يابي به اين اهداف و نظارت

بر عملكرد آنها مشخص مي گردد .حاكميت شركتي خوب بايد انگيزه هاي مناسبي را براي هيات
مديره و هيات عامل به منظور دنبال نمودن اهداف سازمان و در راستاي منافع شرکت و سهامداران

آن فراهم نموده و نظارت موثر را تسهيل نمايد .وجود يك سيستم حاكميت شركتي موثر در يك 

شركت يا گروهي از شركت ها يا به طور كلي در عرصه اقتصاد ،به ايجاد اطمينان الزم براي

عملكرد صحيح اقتصاد مبتني بر بازار كمك مي نمايد”.

مكانيزم هاي حاكميت شركتي نظير كميته هاي ريسك و حسابرسي و استفاده از حسابرسان

داخلي و مستقل  ،منجر به گزارشگري صحيح و شفاف رويدادهاي مالي  ،دسترسي سهامداران
جزء به اطالعات مهم مالي و نظارت بر عملكرد مديريت اجرائي بانكها خواهد شد و پاسخگويي كه

يكي از اهداف كليدي و جوهره حاكميت شركتي معرفي شده موجبات مسئوليت پذيري و شفافيت
مديران شركت در قبال نحوه ارائه عملكرد خود به سهامداران مشتريان  ،كاركنان  ،دولت و ناظران

خارجي شده  و نقش قابل توجهي در كارآمدي و سالمت نظام بانكي ايفا خواهد نمود.
نقش حاکمیت شرکتی در ارتقای سیستم کنترلهای داخلی

2

بين حاکميت شرکتي و مديريت ريسک ارتباط نزديکي وجود دارد با تدوين استانداردهاي مناسب

و قوي براي حاکميت شرکتي مي توان فرايند مديريت ريسک را بهبود و با يکپارچه کردن مديريت
ريسک و سيستم هاي داخلي مي توان به تدوين استانداردهاي قوي حاکميت شرکتي اطمينان
بخشيد.

1. Organisation for Economic Co-operation and Development –OECD
2. Internal control system.

حاکمیت شرکتی و نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی
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ترکيب هيات مديره 1بر سياست ها و اهداف مديريت ريسک تأثيرگذار است .هرچه تعداد مديران

غير موظف هيات مديره بيشتر باشد  امكان تعداد فعاليت هاي مقابله عليه ريسک شرکت بيشتر

خواهد بود.

براي تحقق مديريت اثربخش ريسک ،بايد پنج مرحله به نحو مطلوب به اجرا درآيد -۱ :تشخيص

منابع ريسک -۲ ،اندازه گيري ميزان ريسک -۳ ،ارزيابي ميزان تأثير ريسک مربوطه بر شرکت،

 -۴ارزيابي توانايي شرکت در استفاده از ابزارهاي مديريت ريسک  -۵انتخاب ابزارهاي مناسب
مديريت ريسک.

ارتقاي سطح سيستم هاي کنترل داخلي شرکتها از جمله بانکها و سایر موسسات واسطه گر

مالی از طريق استفاده از ابزارهاي حاکميت شرکتي متناسب با آخرين دستاوردهاي ارائه شده از
سوي محافل تخصصي ،مي تواند نقش تعيين کننده اي در عملکرد مديران ،امکان نظارت بهينه

سهامداران و ساير ذينفعان داشته و در مجموع شرايط مساعدتري را براي شرکتهاي اقتصادي
جهت ادامه فعاليت و جلوگيري از بحران فراهم نمايد .زيرا همانگونه که در ادبيات مربوط به اهداف

حاکميت شرکتي از سوي صاحب نظران عنوان می شود.

گرديده ،هدف حاکميت شرکتي خوب ؛ دستيابي به پايداري ،مسئوليت پذيري ،پاسخگوئي ،عدالت،

شفافيت و اثربخشي در تمام قسمت هاي يک شرکت يا سازمان مي باشد (عقيلي كرماني.)۱۳۹۰،

براساس معيارهاي مبتني بر حاکميت شرکتي مناسب بانکها و سایر موسسات واسطه گر مالی

مي بايست به دنبال ساختار سازماني مناسبي بوده تا تضمين گردد که اگر ضوابط و مقررات در اين
ساختار رعايت گردد مي توان ريسک را به حداقل رساند.

در نظام حاکميت شرکتي مناسب تأکيد ويژه اي در استقرار نظام حسابرسي داخلي و کميته

حسابرسي و کميته تطبيق شده و رابطه بين مديران و حسابرسان مستقل از طريق کميته حسابرسي
شکل مي گيرد .با استقرار نظام حاکميت شرکتي و از طريق تشکيل کميته هاي تخصصي حسابرسي

و کميته عالي ريسک زير نظر اعضای غیر موظف هيأت مديره و عملکرد اين کميته ها،کنترلهاي

داخلي در سطح سازمان تا حدود قابل توجهي ارتقا مي يابد.

1. Board of directors
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کنترل هاي داخلي مجموعه خط مشي ها  ،رويه ها و روش هايي است که توسط هيات مديره و

مديران ارشد و کارکنان در يک سازمان به منظور دست يابي به اهداف سه گانه زير مستقر مي شود:
•قابليت اعتماد گزارشگري مالي
•افزايش اثر بخشي و کارآيي

•رعايت قوانين و مقررات الزم االجراء

اهداف اصلي در نظام موثر کنترلهاي داخلي در موسسات اعتباري و سایر موسسات واسطه گر

مالی شامل مواردي نظير دستيابي به اهداف موسسه اعتباري ،حصول اطمينان از اثربخشي و

کارآئي 1عمليات ،مديريت کارآمد ريسکهاي محیطی ،حصول اطمينان از عملکرد مناسب نظام
گزارش گري مالي و مديريت و ارتقاي شفافيت آن ،حصول اطمينان از پايبند بودن تمام واحدها و

کارکنان موسسه به رعايت قوانين و مقررات مربوطه ،استراتژي ها و برنامه و ضوابط داخلي و در

نهايت محافظت از منابع و دارائي هاي موسسه در برابر هرگونه سوء استفاده و خسارت و زيان و

اختالس مي باشد.

در صورت استقرار صحيح سيستم و نظام کنترلهاي داخلي موارد ذيل در بانکها و سایر موسسات

واسطه گر مالی محقق مي گردد:

•بهبود نظارت و پاسخگوئي مناسب مديريت و کمک به گسترش فرهنگ نظارت و کنترل
•کمک به فرآيند تصميم گيري و اداره موثر موسسه

•بهبود مديريت ريسکهاي موجود در فعاليتهاي موسسه

•رعايت فرآيند اخذ مجوزها و مصوبات ،رفع مغايرت ها و بازبيني عملکرد عملياتي

•بهبود اقدامات کنترلي جهت پيشگيري ،شناسايي و اصالح به موقع نارسائي ها از جمله
اشتباهات ،تخلفات و سوء استفاده ها.

1. Efficiency Effectiveness and
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از منظر صنعت بانكداري ،حاكميت شركتي توزيع اختيارات و وظايف هيات مديره و هيات عامل و

شيوه اداره امور يك بانك توسط آنها است كه شامل چگونگي انجام امور زير مي باشد:
•تعيين راهبرد و اهداف بانك؛

•تعيين استراتژي تحمل/تمايل به ريسك بانك؛
•انجام فعاليت هاي روزانه بانك؛

•حمايت از منافع سپرده گذاران ،ايفاي تعهدات بانك در قبال سهامداران و در نظر گرفتن منافع
ديگر گروههاي ذينفعي كه به رسميت شناخته شده اند؛

•هم سو ساختن فعاليت ها و شيوه هاي كاري به منظور اطمينان از انطباق عملكرد بانك،
مطابق با قوانين و مقررات الزم االجرا.

از آنجايي كه حاكميت شركتي عاملي ضروري براي عملكرد مطمئن و صحيح بانك به شمار

مي رود ،ناظران بانكي عالقه زيادي به مقوله حاكميت شركتي داشته فلذا در صورتيكه بطور موثر
بكارگرفته نشود ،مي تواند اثرات منفي را بر وضعيت ريسك بانك بر جاي گذارد .بعالوه ،حاكميت

شركتي ضعيف)نامطلوب (در واحدهايي كه نقش مهمي را در نظام مالي ايفاء مي كنند مانند سيستم

هاي تسويه حساب و نقل و انتقاالت بانكي ،مي تواند منجر به انتقال مشكالت به ديگر بخش هاي
بانكداري گردد .برخورداري بانك از يك حاكميت شركتي موثر منجر به حفظ يك سيستم نظارتي

مقرون به صرفه و كارآمد مي گردد.

همچنين حاكميت شركتي خوب به حفظ منافع سپرده گذاران كمك نموده و به ناظران اين

امكان را مي دهد تا به فرآيندهاي داخلي بانك اعتماد بيشتري داشته باشند .تجارب نظارتي در

اين خصوص ،بر اهميت برخورداري بانك از سطوح مناسب پاسخگويي و اعمال نظارت و تطبيق

صحيح تاكيد مي ورزند.

عالوه بر آن هنگامي كه يك بانك با مشكالتي مواجه مي گردد ،حاكميت شركتي موثر مي تواند

مفيد واقع شود .در چنين مواقعي احتما ًال ناظران بانكي بيش از هر چيز نيازمند مشاركت هر چه

بيشتر هيات مديره يا مسئوالن نظارتي به منظور جستجوي راه حل هاي مناسب جهت برون رفت
از مشكالت حادث شده و نظارت بر انجام اقدامات اصالحي مي باشند.

18

اقتصاد خاوران /شماره بیست و چهارم (پیایی  /)12تابستان 95

زماني كه ساختار مالكيت بانك داراي پيچيدگي و عدم شفافيت  ،نظارت و تطبيق مناسب باشد،

چالش هاي خاصي بوجود مي آيد .همچنين اعمال نفوذ نامناسب اشخاصي كه داراي اطالعات

داخلي بانك بوده يا سهامداران كنترلي ،سبب بروز چالش هايي در فعاليت هاي بانك مي گردد .از
نظر كميته بال[ ]1اين بدان معنا نمي باشد كه وجود سهامداران كنترلي ،في نفسه نامطلوب است،

در واقع وجود آنها در بسياري از بازارها و بانك هاي كوچك ،الگوي مالكيتي رايجي شناخته شده
كه حساسيت ناظران بانكي را بر نمي انگيزد و مي توان آنها را منابع موثري براي يك بانك به

شمار آورد .با اين وجود ،بسيار مهم است كه ناظران بانكي اطمينان يابند چنين ساختارهاي مالكيتي

باعث عدم اجراي حاكميت شركتي موثر نمي گردد ،به ويژه ناظران بانكي بايستي قادر به ارزيابي

صالحيت و شايستگي مالكان و نيز اعضاي هيات مديره و هيأت عامل بانك ها باشند.
ابزار مورد نیاز برای حاکمیت شرکتی

ابزار ديگري که مي تواند در بحث حاکميت شرکتي مورد استفاده واقع شود ،بحث حسابرسي

اعم از حسابرسی داخلي 1و رسمي (مستقل )2است .بايد گفت ،پيچيدگي فزآينده اي که در صنعت

بانکداري به وجود آمده و همچنين ،بحرانهايي که نظام تامين مالي بين المللي شاهد بوده ،منجر

به آن گرديده است که نقش حسابرسان مستقل بسيار حياتي تلقي گردد .حسابرسي داخلي نيز

کنترلهاي داخلي کارا و اثربخشي را تسهيل نموده و از دارائي موسسات مالي در مقابل انواع ريسکها

و سوء استفاده ها حفاظت مي نمايد.

در حاکميت شرکتي مناسب در محيط بانکي معمو ًال جهت ارتقاي سيستم حسابرسي 3در فضاي

بانک هيأت مديره بانک مبادرت به تشکيل کميته حسابرسي مي نمايد.

کميته حسابرسي ،4کميته اي است تخصصي که از سوي هيأت مديره شرکت و به منظور ياري

رساندن به آنها در امر نظارت بر مسئوليت هايشان در حيطه فرآيند گزارش گيري مالي ،سيستم

کنترلهاي داخلي ،فرآيند حسابرسي و فرآيند تطبيق با قوانين و مقررات و ضوابط اخالقي تشکيل

1. Internal Auditor
2. Independent Auditors
3. Auditing system
4. Auditing Committee
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شده و در چارچوب اختيارات ،مقررات ،خط مشي ها و حدود وظايف تعيين شده از سوي هيأت مديره

بانک انجام وظيفه مي نمايد.

البته در همه ادبيات هاي مربوط به حاکميت شرکتي کراراً ذکر گرديده که ايجاد کميته هاي

تخصصي حسابرسي و ريسک در راستاي ارتقاي نظام حاکميت شرکتي به معني سلب مسئوليت

هيأت مديره از انجام وظايف قانوني خود نمي باشد.اجراي حاکميت شرکتي مطلوب در شبکه بانکي
مي تواند مسير اجراي حاکميت شرکتي را در ساير بخش هاي اقتصاد هموار سازد .يک برنامه
حاکميت شرکتي موثر يک نوع ابزار قوي ضد فساد و رشوه گيري است .شفاف سازي و افشاء مالي

به موقع تأثير به سزايي بر رشد شبکه بانکي دارد و بر توانايي آنها جهت رقابت با بانکهاي بين
المللي مي افزايد.

  پياده سازي مكانيزمهاي حاكميت شركتي مي تواند عزم جدي براي شفاف سازي و مبارزه با

فساد را در نظام بانكي با خود به همراه آورد .مسئولیت اصلی حاکمیت شرکتی موثر بر عهده هیات
مدیره و هيات عامل بانک مي باشد ليکن عالوه بر آن؛ ناظران بانکی ،سهامداران ،سپرده گذاران،

حسابرسان مستقل ،انجمن های فعال در صنعت بانکداری ،موسسات و دفاتر مشاوره اي ،موسسات

رتبه بندی اعتباري ،دولت ،ناظران بازار سرمايه و کارکنان نيز می توانند حاکمیت شرکتی مطلوب
را بهبود بخشند.

نقش نظام بانکی در اجرای اقتصاد مقاومتی

مدل مفهومی ریل گذاری بانک ها برای نقش آفرینی در عرصه اقتصادمقاومتی که به همت شبکه

بانکی کشور طراحی گردیده است به صورت ذیل طراحی می گردد   .
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سیاست های
اقتصاد مقاومتی
بانکداری
بین المللی

بانکداری
داخلی

راهبــردهای بانـک

تعیین مصادیق اقتصادی
کدگذاری در Core banking

نظارت و کنترل جهت گیری

اقدام در چارچوب
مصادیق
پیاده سازی
محل های کسب
و کار

تنظيم حجم نقدينگي ،ايجاد شرايط ثبات و پايدار دراقتصاد کالن و همچنين رفع موانع و ايجاد

محيط مساعد براي نقش آفريني بانک ها دراقتصاد مقاومتي را از جمله اقدام هاي مثبت بانک

ﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﺪار دراﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ

مرکزي در اين رابطه عنوان کرد.

ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ دراﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ را از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪام ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي در اﻳﻦ

اقدامات انجام شده توسط سامانه بانکی در جهت حاکمیت شرکتی

ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ
قانونگذاران کشورهای مختلف تالش کرده اند ،محیطی توانمند متناسب با
ﺟﻬﺖ نظارتی و
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ درمقامات

ﺬاران ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺻﻮل

ﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ

ط ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺗﻔﻜﻴﻚ
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اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها و موسسات مالی ایجاد کنند که در این زمینه می توان به

تدوین دستورالعمل هایی در ارتباط با کنترل های داخلی ،تبیین وظایف و مسئولیت های هیات

مدیره و تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی ،ایجاد کمیته های مختلف ناظر بر اصول افشاء و شفافیت

اطالعات مالی ،حمایت از حقوق سهامداران ،ارتقای امنیت فناوری اطالعات و تدوین اصولی جهت
مدیریت انواع ریسک ها اشاره نمود

بحران بانکی 1وحاکمیت شرکتی

بحران بانکي به وضعيتي اطالق مي گردد که تعداد زيادي از بانکها در يک کشور قادر به

بازپرداخت ديون و بدهيهاي خود نباشند .ذات حرفه بانکداري به علت ويژگيهاي خاص خود همواره
مستعد دريافت بي ثباتي ها و ريسکها و در درجه باالتر انواع بحران ها مي باشد.

درجه اهرمي باال و کم بودن سرمايه بانکها در تناسب با حجم ترازنامه هاي آنها در مقايسه با ساير

شرکتهاي تجاري ،عدم تناسب زماني سررسيد بين دارايي ها و بدهيها ،لزوم حفظ اعتماد دايمي

سپرده گذاران ،ابتال به ريسکهاي متنوع و نبود شفافيت قطعي در صورتهاي مالي بدليل سرعت

باالي تغيير در اقالم ترازنامه اي در مقايسه با ساير شرکتهاي تجاري از مواردي است که بانکها را
به عنوان يکي از مراجع بحران ها در اقتصاد معرفي نموده است.

ايجاد بحران موجب سلب اعتماد عمومي و هجوم سپرده گذاران به بانکها براي بازپس گرفتن

سپرده هاي خود ميگردد .اين موضوع مي تواند ورشکستگي هاي سريع براي بانکها را به همراه
داشته باشد.

افزايش شديد اعتبارات و عدم تطابق سررسيد دارايي ها و بدهيهاي عملياتي ،سرمايه گذاريهاي

نامناسب و عدم نظارت و ضعف مقررات ،ضعف کنترلهاي داخلي ،ريسک عملياتي باال ،ضعف در
مديريت نقدينگي ،سرمايه گذاريهاي ضعيف و توجيه نشده ،به کارگيري ضعيف حسابرسي و سوء
مديريت از جمله عوامل موثر در ايجاد بحران مي باشند.

بحران بانکي موجب از بين رفتن اعتماد به نهادهاي مالي ،هجوم بانکي و ورشکستگي ايشان و
1. The banking crisis
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در نتيجه پايمال شدن حقوق کليه ذينفعان اين موسسات نظير سهامداران ،سپرده گذاران ،اشخاص

طرف قرارداد و حتي جامعه و دولت مي گردد.

فروپاشي شرکتهاي بزرگي مانند انرون 1و ورلدکام 2در آمريکا در سالهاي اخير ،توجه همگان را

به نقش برجسته حاکميت شرکتي و توجه جدي به اصول مذکور در مورد پيشگيري از وقوع چنين

فروپاشي هايي جلب کرده است.

امروزه پيشرفت هاي زيادي در زمينه موضوع حاکميت شرکتي در سطح جهان صورت گرفته است

و کشورهاي پيشرو در اين راستا به مشارکت کنندگان در حاکميت شرکتي و موضوع هايي از قبيل

سهامداران و روابط با آنها ،مسئوليت پاسخگويي ،بهبود عملکرد هيأت مديره ،کميته هاي هيأت

مديره (نظير کميته حسابرسي ،کميته ريسک) ،حسابرسان و نظام حسابداري و کنترلهاي داخلي،

توجه ويژه اي معطوف مي دارند.

رمز موفقيت يک شرکت در گرو هدايت مطلوب آن است به گونه اي که مي توان ادعا کرد راز

جاودانگي شرکتهاي معروف و خوش نام ،در برخورداري آنها از يک هيأت مديره موثر و کارا نهفته

است .هيأت مديره شرکت قلب آن محسوب مي شود .وجود جريان نامحدود و صحيح اطالعات

در هيأت مديره به اندازه جريان آزاد و دائم خون براي تندرستي و سالمت بدن مورد نياز مي باشد.
هيأت مديره بانک در صورت آشنايي با ريسکهاي ذاتي مربوط به فعاليتها و داشتن درک عميق

از کسب و کار آن ،داشتن استقالل ،داشتن توازن قواي مطلوب در سطح بدنه خود و عدم تسلط

يک شخص خاص ،استفاده از اعضاي غير موظف ،استفاده از سيستم کنترلهاي داخلي مناسب و

همچنين حسابرسان (اعم از مستقل و داخلي) ،مديريت ريسکهاي محيطي بانک (اعم از ريسک
اعتباري ،ريسک نقدينگي ،ريسکهاي بازار ،ريسک حقوقي ،ريسک تمرکز و  ،)...حمايت از کليه
ذينفعان بانک مي تواند تا اندازه بسيار بااليي مانع از عملکرد نامطلوب بانک گرديده و با مديريت

صحيح بر دارائيها و بدهيهاي عملياتي ،سرمايه گذاريها ،نحوه وصول مطالبات ،سودآوري و بقا و

ادامه فعاليت بانک را تضمين نمايد .بديهي است اين روند تا اندازه قابل توجهي بانک را از ورود به

عرصه بحران و غلطيدن در ورطه توقف و ورشکستگي مصون مي نمايد .ساز و کارها و مکانیزمهای

1. Enron
2. worldcom
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موصوف که در واقع نتيجه اعمال حاکميت شرکتي مناسب در محيط بانک محسوب مي گردند
نقش کليدي در هدايت صحيح بانک ايفا مي نمايند.

نقش مکانيزم هاي حاکميت شرکتي[ ]2در سالمت نظام بانکي

حاکميت شرکتي در شرکت ها و از جمله بانک ها يکي از مهمترين ابزارهاي جلوگيري از فساد

محسوب مي شود.

در صورت برقراري و اعمال مکانيسم هاي حاکميت شرکتي نظير ايجاد کميته هاي حسابرسي،

کميته ريسک  ،کميته تطبيق و پاداش و دستمزد و استفاده از خدمات حسابرسان داخلي و مستقل

وهمچنين حضور اعضاي غير موظف در هيات مديره مي توان سطح سيستم کنترلهاي داخلي
موسسات مالي از جمله بانکها را ارتقاء بخشيد.

اهداف حاکميت شرکتي که مواردي نظير شفافيت  ،پاسخگويي  ،مسئوليت پذيري و انصاف

در رعايت حقوق همه ذينفعان مي باشد از طريق اجرايي و نهادينه شدن مکانيزم هاي حاکميت

شرکتي در بانکها محقق مي گردد.

مکانيسم هاي حاکميت شرکتي منجر به گزارشگري صحيح و شفاف رويدادهاي مالي  ،دسترسي

سهامداران جزء به اطالعات و نظارت بر عملکرد مديريت اجرايي بانکها خواهد شد .پاسخگوئي

که يکي از اهداف کليدي در حاکميت شرکتي محسوب مي گردد موجبات مسئوليت پذيري و

پاسخگوئي مديران شرکت در قبال عملکرد خود به سهامداران  ،مشتريان  ،کارکنان  ،دولت و

ناظران خارجي شده و نقش قابل توجهي در کارآمدي و سالمت نظام بانکي ايفا خواهد نمود.

در حاکميت شرکتي تاکيد ويژه اي بر استقرار نظام حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي شده

و رابطه بين مديران وحسابرسان مستقل از طريق کميته حسابرسي شکل مي گيرد .پياده سازي
مکانيسم هاي حاکميت شرکتي مي تواند عزم جدي براي شفاف سازي ومبارزه با فساد را در نظام

بانکي با خود به همراه آورد.

حمايت از حقوق سهامداران اقليت  ، ]3[ 1تاکيد بر نقش هيات مديره مستقل از طريق استفاده از
1. Minority shareholders

24

اقتصاد خاوران /شماره بیست و چهارم (پیایی  /)12تابستان 95

اعضاي غير موظف  ،جلوگيري و مبارزه با فساد  ،تضمين رعايت اخالق  ،حذف ياکنترل افشاي

کامل معامالت درون بنگاهي و يا با اشخاص وابسته و مرتبط و در چارچوب قراردادن آن  ،اطالع

رساني مرتبط و به موقع به کليه ذي نفعان از نتايج اعمال مکانيسم هاي حاکيمت شرکتي و زمينه
ساز برقراري سالمت در نظام بانکي محسوب مي شوند.

حاکميت شرکتي  ،ابزاري جديد و کارآمد براي مديريت بانکها ست و پياده شدن دقيق و فراگير

اصول آن در شبکه بانکي بهبود عملکرد و سالمت سيستم بانکي را تضمين خواهد نمود.

تقويت واحد حسابرسي داخلي وتعيين وظايف و نظارت بر عملكرد واحد موصوف از سوي كميته

تخصصي حسابرسي با حضور حسابرسان خبره خارج از مجموعه و با رياست عضو غير موظف هيات

مديره  ، پتانسيل واحد موصوف را در كشف تقلبات  ،اشتباهات  ،تخلفات و بهبود كنترل ريسك 
فعاليت هاي بانك افزايش داده ،مضاف ًا اينكه زمينه ها و قابليت اتكا ودرستي اطالعات مالي وكارآيي

و اثر بخشي عمليات ،محافظت از دارائي هاي شركت و رعايت قوانين و مقررات را به نحو مطلوب

تري فراهم مي نمايد.

يك برنامه حاكميت شركتي موثر  ،يك نوع ابزار قوي ضد فساد و رشوه گيري در شركت ها

و موسسات مالي محسوب مي گردد .مبارزه با فساد مي تواند موجبات تقويت شهرت و اطمينان
بخشي به سرمايه گذاران و سپرده گذاران و اشخاص طرف قرارداد و ناظرين خارج از شركت را

فراهم آورد.

حاکمیت شرکتی در بانک ها از نگاه دیگران

با عنایت به بحران های مالی و بانکی سال های اخیر که موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت

ها و مؤسسات بزرگ مالی دنیا از جمله بانک ها گردیده ،موضوع چگونگی پیشگیری از بحران

ها مورد توجه محققان و متخصصان و پژوهشگران مالی خصوص ًا در عرصه بانکداری قرار گرفته

است .در این رابطه مقوله حاکمیت شرکتی یکی از ابزارهایی است که به شدت مورد توجه اهل
فن بوده و محققات سعی نموده اند با شناسایی مکانیسم ها و ساز و کارهای آن و ایجاد راهبری

شرکتی مناسب و بسط آن در بانک ها حتی االمکان از بروز بحران های بانکی و مالی در بانک

حاکمیت شرکتی و نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی

25

ها و مؤسسات مالی پیشگیری نمایند .خاطرنشان می نماید که استفاده از مکانیسم های حاکمیت

شرکتی در بانکها بیش از پیش مورد توجه بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و آن بانک با ارایه رهنمودها ،

بخشنامه ها و الگوهای متنوع سعی نموده فرهنگ راهبری شرکتی را در بانک ها تقویت و نقش
محوری خود را در بهینه سازی ساختارها و کارآمد نمودن شبکه بانکی ایفا نماید.

با توجه به رویکرد موصوف و لحاظ اینکه ابزارهای حاکمیت شرکتی و استفاده بهینه از آنها در

راستای ارتقای کنترلهای داخلی در چارچوب مدل کوزو مورد تأکید مدیران عالی بانک صادرات

ایران نیز می باشد در مقاله حاضر خالصه ای از اهم تحقیقات انجام شده خارجی مرتبط با موضوع

حاکمیت شرکتی و بانکها جهت آشنایی بیشتر عالقمندان و محققان حوزه بانکداری و مباحث مالی

تقدیم می گردد.

تحقیقات و مطالعات متعددی درخصوص مقوله حاکمیت شرکتی طی سالهای اخیر در داخل کشور

انجام پذیرفته لیکن کماکان موضوع حاکمیت شرکتی یکی از مباحث جدید و قابل اعتنا در پژوهش
ها و پایان نامه های دانشجویان دوره های دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاههای کشورخصوص ًا
دررشته های مدیریت و حسابداری می باشد.
نتیجه گیری:

ضرورت بکارگیری شیوه های موثر حاکمیت شرکتی به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومی نسبت

به نظام بانکی و با توجه به اینکه در سال های اخیر از یک سو پیشرفت های قابل مالحظه ای

در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی ،از طریق قانون گذاری ،اقدامات نظارتی و نیز اقدامات

داوطلبانه بانک ها صورت پذیرفته و از سوی دیگر ،سپرده گذاران و دیگر ذینفعان بانک ها نیز
آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی یافته و نسبت به پیگیری استقرار
این نظام عالقه مند شده اند ،لذا طبیعی است که استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی

می تواند بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی ،تخصیص بهینه منابع ،جلوگیری از مواجه

شدن بانک ها با بحران نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها تاثیرگذار باشد .با توجه به مطالب بیان

شده می توان گفت :ارتباط نزدیک مابین نظام مناسب حاکمیت شرکتی و رشد اقتصادی وجود دارد.
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با پتانسیل مناسبی که در حوزه تخصصي حسابداري ايران به خصوص جامعه حسابداران رسمی

وجود دارد ،می توان شاهد تعامل بيشتر ميان آنها و ساير حوزه هاي اقتصادي و نهادهاي مالي بود
تا گره ای از مسایل پیچیده و دشوار امروز اقتصاد کشور باز شده و دستاوردهاي آن در قالب شفاف

سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات ،فعاليتها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي
پولي و ارزي ،به تحقق بهتر اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در کشور منجر شود .بانک مرکزی
به عنوان نهاد متولی سالمت فضای پولی و بانکی کشور ،همواره تالش می کند فضای تعامل و

همفکری را با اساتيد ،پژوهشگران ،محققان و نخبگان در حوزه هاي مختلف سياستگذاري از جمله
حوزه حسابداري فراهم آورد .تا  بتوانند در جهت ارتقاي سالمت و شفافيت نظام بانکي ،پياده سازي

نظام مطلوب کنترل و حسابرسي داخلي و برقراري سازوکارهاي حاکميت شرکتي در شبکه بانکي
کشور ما را ياري کنند.
پی نوشت ها:

[ ]1كميته بال در جوالي سال  2009به منظور رسيدگي به ضعف هاي اساسي موجود در

زمينه حاكميت شركتي و شيوه هاي مديريت ريسك ،چارچوب بال  2را توسعه داد كه شامل

“استانداردهاي تقويت شده ركن  2براي فرآيند بررسي نظارتي ”مي باشد .رجوع شود به سند بهبود

بال ، 2منتشر شده در جوالي ، 2009توسط كميته نظارت بانكي بال ،كه درنشانیwww.bis.

 org/publ/bcbs157.htmموجود است.

[ ]2بررسی شرکتها و بازار سرمایه در ایران ،نشان می دهد که برخی از مکانیزمهای برون سازمانی

( شامل موارد  زیر ) تا حدودی برقرار است:

 .1نظارت قانونی براساس مفاد قانون تجارت .2قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار .3قانون

تشکیل سازمان حسابرسی  .4قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران.در ایران درباره نظارت

مرتبط با مکانیزم های درون سازمانی به نظر می رسد ،صرف نظر از مقوله هیئت مدیره و موارد
مرتبط با مدیریت اجرایی ( شامل تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای

مناسب ) ،نقش نظارتی مدیریت غیر اجرایی ( شامل ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیران

حاکمیت شرکتی و نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی
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مستقل و غیراجرایی ) ،بسیار ناچیز و ضعیف است و به نقش نظارتی اخال ق سازمانی نیز توجه
بایسته نمی شود.

[]3بازار سرمایه در ایران نوپاست و چندان کارا نیست .نظارت سهامداران اقلیت بر شرکت مجاز

نیست .همچنین ،فعالیت موسسات رتبه بندی در ایران وجود ندارد .تنها ،حسابرسی شرکتهای

حسابرسی مستقل شرکتهای پذیرفته شده در
قانون تشکیل سازمان حسابرسی و نیز
مشمول
ِ
ِ
بورس ،الزامی است و پس از تصویب قانون جامعه حسابداران رسمی ایران  ،شرکتهای بیشتری
مشمول حسابرسی مستقل شده اند.
فهرست منابع
الف -منابع فارسی :

 -1فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه ای درباره اقتصاد مقاومتی

 -2احمدوند ،ژیال .۱۳۸۵ .بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته در بورس

اوراق بهادار تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهراء.

 -3احمدی ٬نرگس" 1394.اصول 14گانه براي بهبود حاکميت شرکتي"

 -4اهلل داد ،مرتضی (تدوین کننده) .۱۳۹۰ ،مجموعه مقاالت بیست و دومین همایش بانکداری

اسالمی .تهران :موسسه عالی بانکداری ایران.

 -5بهشتی لنگرودی ،احمد" .1391.نقش حاکمیت شرکتی در پیشگیری از بحران مالی و حفظ

سالمت نظام بانکی".

 -6بهشتی لنگرودی ،احمد ».1394حاکمیت شرکتی در بانک ها از نگاه دیگران" سایت

قطره

 -7حساس یگانه ،یحیی" .نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتهای سهامی :حسابدار".

سال نوزدهم ،شماره  ،۱۶۴مهر .۱۳۸۴

 -8حساس یگانه ،یحیی" .مفاهیم حاکمیت شرکتی :حسابدار ".سال نوزدهم ،شماره  ،۱۶۷دی

.۱۳۸۴
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 -9حساس یگانه ،یحیی" .مبانی نظری حاکمیت شرکتی :حسابدار ".سال بیستم ،شماره ،۱۶۸

اسفند .۱۳۸۴

 -10حساس یگانه ،یحیی" .سیستم های حاکمیت شرکتی :حسابدار ".سال نوزدهم ،شماره ،۱۶۹

اسفند .۱۳۸۴

 -11حساس یگانه ،یحیی" .تاثیر حاکمیت شرکتی در گسترش بازار سرمایه برخی از کشورها:

حسابدار ".سال بیستم ،شماره  ،۱۷۱اردیبهشت .۱۳۸۵

 -12حساس یگانه ،یحیی" .نقش شفافیت در اثر بخشی حاکمیت شرکتی :حسابدار ".سال بیست

و یکم ،شماره  ،۱۷۹دی .۱۳۸۵

 -13حساس یگانه ،یحیی" .حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک :حسابدار ".سال بیست و دوم،

شماره  ،۱۸۸مهر .۱۳۸۶

 -۱4حساس یگانه ،یحیی" .حاکمیت شرکتی ،حسابرسی ،و کمیته حسابرسی :حسابدار ".سال

بیست و سوم ،شماره  ،۲۰۰آبان .۱۳۸۷

 -۱5دوانی ،غالمحسین" .حاکمیت شرکتی :حسابدار ".سال نوزدهم ،شماره  ،۱۶۴مهر .۱۳۸۴

 -۱6رئیسی ،زهره .۱۳۸۷ .رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت .پایان نامه کارشناسی

ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبائی.

 ۱7شرکت اطالع رسانی بورس.

 -18سیف  ،ولی اهلل .1394 .سیزدهمین همایش ملی حسابداری.

 -19سیف  ،ولی اهلل « .1394 .نظام بانکی برای اجرای اقتصادمقاومتی بسیج شد « سایت

خبرگزاری تابناک

 -20شجاعیان ،مهرداد" .۱۳۸۸ .حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکها و بیمه خصوصی" .پایان نامه

کارشناسی ارشد ،موسسه عالی بانکداری ایران.

 -21شهریاری ،مهدی ".۱۳۸۶ .اثر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار تهران" .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام صادق(ع).

 -22صفائی ،ناهید ".۱۳۸۷ .اثر نظام راهبری شرکت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس
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ارزیابی رابطه سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای و ارزش افزوده صنعتی
کارگاه های صنعتی 10تا  49نفر کارکن
محمد بهروزی
2
حسین شرفی1

1

چکیده:

سرمایه گذاری یکی از مهمترین متغیر های سیاستگذاری در اقتصاد کالن می باشد .تغییرات

سرمایه گذاری می تواند منجر به رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی یک کشور گردد .در این مقاله
به ارزیابی رابطه سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای و ارزش افزوده صنعتی در کارگاه های صنعتی

 10تا  49نفر کارکن با استفاده از مدل داده های تابلویی طی سال های  1387تا  1392پرداخته
شده است .نتایج بیانگر آن است بین دو متغیر سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای و ارزش افزوده

کارگاه های صنعتی 10تا  49نفر کارکن کشور ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد .به طوری که

طی سال های  1387تا  1392افزایش سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای کارگاه های صنعتی 10

تا  49نفر کارکن کشور موجب افزایش ارزش افزوده صنعتی شده است  .در راستای اجرای سیاست

های کلی اقتصاد مقاومتی و جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کارگاه های صنعتی  10تا
 49نفر کارکن کشور می بایستی تأکید بر اجرای برنامه های حمایتی از جمله توسعه بازار سرمایه و

فرآهم کردن زمینه دسترسی صنایع کوچک به منابع مالی و اعتباری در کشور داشت.
کلمات کلیدی :اموال سرمایه ای ،ارزش افزوده صنعتی ،صنایع کوچک

 .1دانشجوی دوره ی دکتری مدیریت تطبیق و توسعه
 .2کارشناس ارشد اقتصادی

behroozimohammad@ yahoo.com
sharafi.hossein.ec@gmail.com
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مقدمه

امروزه بیش از  %90بنگاه های اقتصادی جهان را صنایع کوچک و متوسط ( 1)SMEتشکیل می

دهند به گونه ای که این صنایع عامل راهبردی برای توسعه اقتصادی ،اشتغال زایی و رقابت پذیری

صنایع در کشورهای درحال توسعه می باشند .بر اساس نتایج طرح آمار گیری کارگاه های صنعتی

 10نفر کارکن و بیشتر در سال  1393نشان می دهد که در سال  1392تعداد  14697کارگاه صنعتی  

 10نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که از این تعداد  9973بنگاه
های صنعتی   10تا  49نفر کارکن بوده اند که نشان دهنده نقش مهم بنگاه های کوچک در ساختار
صنعتی کشور دارد %24.میزان سرمایه گذاری صنایع کشور %17 ،ارزش افزوده صنعتی کشور10 ،

درصد صادرات صنعتی و  %45اشتغال مربوط به صنایع کوچک می باشد( .تعقلی ،علی.)1394 ،

در کشور این صنایع به دلیل نداشتن استراتژی توسعه نتوانسته اند سهم قابل توجهی در ایجاد

ارزش افزوده  و افزایش صادرات داشته باشند .در اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی"حمایت همه

جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت" و

" افزایش سهم تولید و صادرات  محصوالت و خدمات دانش بنیان در اقتصاد کشور" ،می طلبد

حمایت الزم و موثر جهت رشد و توسعه فعالیت های کارگاه های صنعتی و خدماتی کوچک و
متوسط صورت پذیرد .در حال حاضر با توجه به این که ساختار تأمین مالی بنگاه های اقتصادی

در کشور ،بانک محور است و منابع بانکی بیشتر صرف تأمین مالی شرکت های بزرگ می شود و
عم ً
ال منابع کمی جهت تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط باقی می ماند .و با توجه به نياز مبرم

واحدهاي صنعتي در شرايط حساس كنوني به تسهيالت ،تنها محل تامين اعتبارات اين سازمان

طرح هاي كمك هاي فني و اعتباري ،كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع است كه با توجه
به تعدد درخواست ها و كمبود منابع ،پوشش دهي كامل تامين سرمايه در گردش واحدهاي به

بهره برداري رسيده فعال ،به ظرفيت رساندن واحدها و راه اندازي مجدد واحدهاي به بهره برداري
رسیده غيرفعال تنها از محل اين طرح ها ،امكانپذير نیست (سیدابریشمی ،سیدمحمدعلی.)1395 ،

لذا توسعه و پیشرفت نهادها و بازار های مالی کشور بعنوان یکی از سیاست های حمایت موثر ،در
1. Small and medium size enterprises
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راستای کمک به تأمین مالی و افزایش سرمایه گذاری در این صنایع می تواند ،مطرح می باشد .در

راستای رشد و توسعه سرمایه گذاری بنگاه های کوچک و متوسط ،صندوق ضمانت سرمایه گذاری

صنایع کوچک بعنوان یک نهاد دولتی در کشور ،حمایت های مالی و تسهیالتی الزم را از جمله
صدور ضمانت نامه برای واحدهای تولیدی متقاضی تسهیالت ،تامین سرمایه در گردش واحدهای

تولیدی فعال دارای پروانه بهره برداری ،تکمیل حلقه های مفقوده خوشه های کسب و کار (ایجادی

– توسعه ای – سرمایه در گردش) ،تامین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی ،و صدور ضمانت
نامه شرکت در مناقصه و مزایده ،حسن انجام کار و .....بعمل می آورد .پایین بودن سهم صنایع

کوچک در صادرات صنعتی کشور و کاهش قدرت رقابت پذیری این صنایع در بازار های جهانی
یکی دیگر از مسایلی است که این بنگاه های کوچک و متوسط در کشور با آن مواجهند .بطوری

که دلیل اصلی پایین بودن سهم صنایع کوچک در صادرات صنعتی کشور تمایل ذاتی این صنایع
را به درون گرایی و توجه صرف به بازار های داخلی و فقدان تولید مازاد بر تقاضای داخلی است(.

طباطبایی ،سعادت ،اژدری ،علی اصغر  .)1387که در این خصوص باید با استفاده از فراهم کردن
زمینه دسترسی این صنایع به فناوریها و تکنولوژی های جدید تولید ،توان رقابت پذیری این صنایع
را در کشور افزایش داد.

مبانی نظری تحقیق

در اقتصاد واحد های کارگاهی معموال بر حسب حجم تولید و یا سهم اشتغال به دو گروه عمده

صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ تقسیم می شوند .بنگاه های کوچک و متوسط واحد های

تولیدی و تجاری هستند که در مقیاس کوچک فعالیت می نمایند .در سیاست های مختلف توسعه
اقتصادی از شاخص هایی نظیر تعداد شاغلین ،مجموع دارایی های خالص ،حجم تولید ،میزان سطح

فروش و میزان سرمایه گذاری ،نوع فناوری و صادراتی بودن تولیدات در تعریف بنگاه ها یا صنایع

کوچک و متوسط به کار برده شده است (اخوی احمد و همکاران .)1387 ،معمول ترین شاخص

جهت تعریف این بنگاه ها ،شاخص تعداد کارکنان این بنگاه ها می باشد .در کشور های مختلف
معیار های متفاوتی برای تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است .تعریف
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جدید اتحادیه اروپا ،از بنگاههای کوچک ومتوسط شامل بنگاه هایی می شود که کمتر از  250نفر

نیروی کار دارند .بنگاه های کوچک دارای  10تا  49نفر نیروی کار ،بنگاههای متوسط دارای  50تا
 249نفر نیروی کار می باشند .بنگاه های خرد که عموما واحد های خود اشتغالی می باشند دارای

نیروی کار استخدام شده نیستند .همچنین بر اساس تعریف وزارت صنعت ،معدن و تجارت کشور،
بنگاه های کوچک و متوسط واحدهای صنعتی (روستایی) و خدماتی هستند که کمتر از  50شاغل

دارد .بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر  ۱۰۰نفر شاغل را به عنوان بنگاه های کوچک

و متوسط تلقی می کند .بر عکس بر اساس تعریف اتحادیه اروپا ،صنایع کوچک و متوسط کسب
و کارهای تولیدی و خدماتی هستند که کارکنان آنها کمتر از  250نفر شاغل باشد .در این مقاله

منظور از صنایع کوچک صنایع کوچک صنایعی است که شاغلین در آن صنعت کمتر از  50نفر

نیروی انسانی باشند اما با توجه به فقدان آمار کارگاه های صنعتی  1تا  9نفر کارکن تنها به مطالعه

بررسی بنگاه های  10تا  49نفر کارکن پرداخته شده است.

تعاریف بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف
تعریف صنایع کوچک و متوسط

کشور

معیار طبقه بندی

اندونزی

صنایع کوچک و صنایع
متوسط

کمتر از  100نفر  کارکنان

تعداد کارکنان

مالزی

صنایع کوچک و صنایع
متوسط

کمتر از  150نفر  کارکنان  و گردش فروش ساالنه
کمتر از  25میلیون رینگیت .

تعداد کارکنان و میزان فروش

هند

صنایع خرد

سرمایه گذاری حداکثر  50هزار دالر

اندازه و میزان سرمایه گذاری

صنایع کوچک

میزان سرمایه گذاری بین  50هزار تا  1میلیون دالر

صنایع متوسط

میزان سرمایه گذاری بین یک تا دو میلیون دالر

صنایع خرد

کمتر از  10نفر شاغل و حجم گردش مالي ساالنه
کمتر از  1میلیون لیره

صنایع کوچک

بین  10تا  50نفر شاغل و حجم گردش مالي ساالنه
کمتر از  8میلیون لیره

صنایع متوسط

بین  50تا  200نفر شاغل ،حجم گردش مالي
ساالنه کمتر از  40میلیون لیره

ترکیه

تعداد کارکنان و حجم گردش
مالي ساالنه
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ایتالیا

تعداد كاركنان ،حجم گردش
مالي ساالنه بنگاه و ميزان
دارايي و بدهی های آن

صنایع کوچک

کمتر از  50نفر ،حجم گردش ساالنه کمتر 7 .5
میلیون یورو و ارزش دارائی ها و بدهی ها كمتر از
 10ميليون يورو

صنایع متوسط

بین  50تا  250نفر ،حجم گردش ساالنه کمتر از
 20میلیون و ارزش دارائی ها و بدهی های كمتر از
 75ميليون يورو

آلمان

صنایع کوچک و متوسط

کمتر از   500کارکنان

تعداد کارکنان

آمریکا

صنایع کوچک و متوسط

کمتر از   500کارکنان

تعداد کارکنان

ایران

بنگاه های خرد

کمتر از  10نفر کارکنان

تعداد کارکنان

بنگاه های کوچک

بین  10تا  49نفر کارکنان

بنگاه های متوسط

بین  50تا  149نفر کارکنان

منبع  :کتاب صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 1394 -

شوماخر )1973( 1مزایا و خصوصیات صنايع کوچک و متوسط را این گونه برشمرد بنگاه های

کوچک و متوسط دارای ساختار رقابتی اند ،کارآتر عمل می کنند ،در بحران های اقتصادی دوام

بیشتری دارند و نقش موثری در افزایش اشتغال و درآمد دارند همچنین طبق بررسی ها و مطالعات

انجام شده مشخص شده است صنايع کوچک و متوسط دارای مزیت های بهتری نسبت به صنايع
بزرگ در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند از جمله این مزایا عبارتند از:

 – 1صنايع کوچک و متوسط اشتغال آفرین تر از بنگاه های بزرگ بوده و سهم زیاد از اشتغال

جامعه را به خود اختصاص می دهند.

 -2صنايع کوچک و متوسط بستر توسعه مهارت ها  و نوآوری های کارآفرینانه اند.

 -3صنايع کوچک و متوسط بعلت انعطاف پذیری بیشتری در تهیه خدمات و محصوالت امکان

صرفه جویی بیشتر را فرآهم می آورند.

 -2صنايع کوچک و متوسط قادرند با واگذاری شرکت های بزرگ نیروی کار را جذب نموده و در

بازسازی و کارآمد سازی آنها مفید واقع شوند

 -4این صنايع از انحصاری شدن بازار توسط شرکت های بزرگ جلوگیری می کنند و رقابت

پذیری بازار را افزایش می دهند.

1. schumacher
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 – 5صنايع کوچک و متوسط با تأمین محصوالت و خدمات  شرکت های بزرگ صادراتی و فراهم

ساختن خدمات پشتیبانی برای معامالت تجاری بین المللی ( از قبیل حمل و نقل داخلی ،حمل و

باربری و حق العمل گمرکی ) بستر ساز تجارت بین الملل خواهند بود.

  -7روش تولید در صنايع کوچک و متوسط نسبتا ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک یا

چند نفر قابل اداره است.

 -8صنايع کوچک و متوسط غالبا دارای فناوری ملی بوده و وابستگی آنها به خارج از کشور کمتر

است.

 -9صنايع کوچک و متوسط در قالب خوشه صنعتي و متشكل از شركت هاي خدمات مالي،

مشاوره اي ،بازاريابي و ...قادرند با ايجاد شبكه هاي ارتباطاتي منظم و همكاري هاي سيستماتيك 

با يكديگر ،ضمن دستيابي به شاخصهاي توليد انبوه ،از مزيت هاي صنايع كوچك همچون نوآوري

و تنوع نيز برخوردار شوند.

ارزش افزوده فعالیت های صنعتی عبارتست از مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده فعالیت

صنعتی یا به عبارت ارزشي كه در فرآيند توليد ،به ارزش كاالهاي واسطه اي افزوده مي شود.

سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای در کارگاه های صنعتی عبارتست از تغییرات ایجاد شده در
ارزش اموال سرمایه ای ( ارزش خرید یا تحصیل و هزینه تعمیرات اساسی منهای ارزش فروش

یا انتقال اموال سرمایه ای) طی دوره آماری .اموال سرمایه ای عبارتند از زمین ،ساختمان ،وسایل

نقلیه و همچنین وسایل و تجهیزات متعلق به کارگاه که عمر مفید آنها از یک سال بیشتر است و
همچنین منظور از ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه ای ،ارزش اموال سرمایه ایست که کارگاه

به صورت نو یا مستعمل خریداری یا تحصیل کرده است ،هزینه های جنبی از قبیل هزینه بیمه،
ترخیص ،مالیات ،حمل و نصب و  ...نیز جزو ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه ای محسوب می

شود .تغییرات ایجاد شده در ارزش اموال سرمایه ای ،می تواند منجر به افزایش تولید کاال و خدمات

و همچنین ارزش افزوده صنعتی گردد

بر اساس نتایج طرح آمار گیری کارگاه های صنعتی  10تا  49نفر کارکن در سال 1392ارزش

سرمایه گذاری انجام شده ( تغییر در اموال سرمایه ای) در این کارگاه ها از  8327میلیارد ریال
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در سال  1391به  9306میلیارد ریال در سال  1392با  11.8درصد تغییرافزایش یافته است .تغییر

سرمایه گذاری انجام شده در سال   1392نسبت به سال گذشته ارزش تولیدات و ارزش صادرات

مستقیم را بترتیب با  12.8و  57.9درصد افزایش داده است .اما میزان اشتغال این صنایع در

سال 1392با  3درصد کاهش نسبت به سال گذشته از   238هزار نفر به  230هزار نفر رسیده است.

درسال  1392بیشترین میزان ارزش سرمایه گذاری صنایع کوچک مربوط به صنایع مواد غذایی و

آشامیدنی با  2826.5میلیارد ریال(  30.37درصد) ،صنایع تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی با

 1524میلیارد ریال با ( 16.38درصد) و تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر با 1305.8

میلیارد ریال (  14.03درصد) بوده است .حال با توجه به سرمایه گذاری انجام شده  بیشترین ارزش
افزوده ایجاد شده در صنایع کوچک بترتیب صنایع مواد غذایی و آشامیدنی به میزان  17823میلیارد

ریال(  21.56درصد) ،صنایع تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی با  16915.2میلیارد ریال

( 20.46درصد) و صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی با  8365.7میلیارد ریال (  10.12درصد)

بوده است .بنابراین دو صنعت صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع تولید سایر محصوالت کانی
غیر فلزی دارای بیشترین ارزش سرمایه گذاری و ارزش افزوده صنعتی بوده اند.
فرضيه تحقیق:

در این پژوهش ،فرضیه پژوهش بدین صورت تعریف می گردد که "سرمایه گذاری در سرمایه

ای کارگاه های صنعتی  10تا  49نفر کارکن کشور موجب افزایش ارزش افزوده صنعتی می شود".
روش تحقیق:

در پژوهش داده هاي ارزش سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای و ارزش افزوده صنعتی در 23کد

رشته فعالیت های صنعتی  -1صنایع مواد غذایی و آشامیدنی -2تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 -3تولید منسوجات  -4تولید پوشاک  -عمل آوردن و رنگ کردن -5دباغی و عمل آوردن چرم و

ساخت کیف  - 6تولید چوب و محصوالت چوبی -7تولید کاغذ و محصوالت کاغذی  -8انتشار و

چاپ و تکثیر رسانه ها  -9صنایع تولید زغال کک  -پاالیشگاه -10صنایع تولید مواد و محصوالت

ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ:

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻣﻮال ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻ
ﺻﻨﻌﺘﻲﻛﻪﺷﺪه" اﺳﺖ".
اﻓﺰوده
ارزش
اﻓﺰاﻳﺶ
ﻓﺮﺿﻴﻪﻛﺸﻮر
ﭘﮋوﻫﺶ،ﻛﺎرﻛﻦ
اﻳﻦ  49ﻧﻔﺮ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ:در 10ﺗﺎ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻣﻮال ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻ
ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺻﻮرت
ﻣﻮﺟﺐﺑﺪﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ
"
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
ﺻﻨﻌﺘﻲ
اﻓﺰوده
ارزش
اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻮﺟﺐ
ﻛﺸﻮر
ﻛﺎرﻛﻦ
ﻧﻔﺮ
49
ﺗﺎ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ10 ،
اﻣﻮال" ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ 10ﺗﺎ  49ﻧﻔﺮ
ﮔﺬاري
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺮدد ﻛﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﻳﻦ
ﺷﺪهدراﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ارزش "اﻓﺰوده
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﺐ
ﻛﺎرﻛﻦ ﻛﺸﻮر
ﻓﺮﺿﻴﻪﺗﺎ  49ﻧﻔﺮ
10

ﺗﺤﻘﻴﻖ:
اﻓﺰاﻳﺶ ارزش اﻓﺰوده ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ".
روش ﻣﻮﺟﺐ
 10ﺗﺎ  49ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻦ ﻛﺸﻮر
:
ﺗﺤﻘﻴﻖ
روش
38
تابستان
رﺷﺘﻪ /)12
(پیایی
بیست و
شماره
اقتصاد
 -195ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي
چهارمﻛﺪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ در23
اﻓﺰوده
خاوران/ارزش
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ و
ﺗﺤﻘﻴﻖ:ﻫﺎي ارزش
ﭘﮋوﻫﺶ داده
در
روش
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏ
ﺻﻨﻌﺘﻲ -1
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪدر 23ﻛﺪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪارزش
ﺛﺎﺑﺖ و
ارزشوﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﭘﮋوﻫﺶ داده
در
ﻛﺮدن-5
ﻫﺎيو رﻧﮓ
آوردن
رﺷﺘﻪﻋﻤﻞ
ﭘﻮﺷﺎك -
اﻓﺰوده -4
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ -3
ﻫﺎيﺗﻮﺗﻮن
ﻣﺤﺼﻮﻻت از
دﺑﺎﻏﻲ وﻏﺬ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮاد
ﺻﻨﻌﺘﻲ -1
ﻫﺎي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﺷﺘﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ در 23ﻛﺪ
ارزش اﻓﺰوده
ﺛﺎﺑﺖ و
ارزش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺎي
روش ﺗﺤﻘﻴﻖ:در ﭘﮋوﻫﺶ داده
رﻧﮓغیر
آوردن وکانی
محصوالت
ﺗﻮﻟﻴﺪتولید
پالستیکی-12
ﺗﻮﻟﻴﺪو
الستیکی
محصوالت
صنایع  
شیمیایی-11
دﺑﺎﻏﻲ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﻞ
سایر-
ﭘﻮﺷﺎك
ﺗﻮﻟﻴﺪ-4
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ -3
ﺗﻮﺗﻮن و
ﻣﺤﺼﻮﻻت از
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺮدن5وو--5ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﭼﺎپ
اﻧﺘﺸﺎر
ﻛﺎﻏﺬي 8
ﺗﻮﻟﻴﺪو
ﻛﺎﻏﺬ
ﭼﻮﺑﻲ7
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ارزشو
ﭼﻮب
ﻛﻴﻒ 6
ﺳﺎﺧﺖ
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲو-2
رﻧﮓوﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻮاد
ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻋﻤﻞ-1
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي
رﺷﺘﻪ
-23ﻛﺪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ در
ﺗﻮﻟﻴﺪو
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ-ازﺛﺎﺑﺖ
ارزش
در ﭘﮋوﻫﺶ داده ﻫﺎي
رﺳﺎﻧﻪﻋ
دﺑﺎﻏﻲ
ﻛﺮدن
آوردن -و
ﭘﻮﺷﺎك -
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت -4
ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻓﺰوده-3
ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ
ﺗﻮﺗﻮن و
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ رﺳﺎﻧﻪ
آالتو وﭼﺎپ و
ماشیناﻧﺘﺸﺎر
ﻛﺎﻏﺬي -8
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻛﺎﻏﺬ و
محصوالتﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭼﻮﺑﻲو-7
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭼﻮب و
ﺗﻮﻟﻴﺪ
تولید- 6
ﻛﻴﻒ
ﺳﺎﺧﺖ
تولید
-15
فابریکی
فلزی
تولید
اساسی-14
فلزات
فلزی-13
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜ
و
ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﻨﺎﻳﻊ
11
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﻮاد
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ
10
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه
ﻛﻚ
زﻏﺎل
رﺳﺎﻧﻪو
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﺮم
ﻋﻤﻞ وآوردن
ﻋﻤﻞوآوردن و
ﭘﻮﺷﺎك
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت -4
ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ-3 -
ﺗﻮﺗﻮن و
دﺑﺎﻏﻲ وو ﭼﺎپ
ﻛﺮدن -85اﻧﺘﺸﺎر
رﻧﮓﻛﺎﻏﺬي
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﻴﺪ-ﻛﺎﻏﺬ
ﭼﻮﺑﻲ-7
ﭼﻮب و
ﻛﻴﻒ 6
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ازﺳﺎﺧﺖ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜ
ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-11
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﻮاد و
ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻓﻠﺰي-
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه10
ﻣﺤﺼﻮﻻت -
زﻏﺎل ﻛﻚ
آﻻت
ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
15
ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻠﺰي
ﻣﺤﺼﻮﻻت
14
اﺳﺎﺳﻲ
ﻓﻠﺰات
13
ﻏﻴﺮ
ﻛﺎﻧﻲ
ﺗﻜﺜﻴﺮو
آالتومولد
ماشین
حسابگر-17
اداری و
آالت
ماشین
تولید
تجهیزات
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ
انتقالﻫﺎ-9
رﺳﺎﻧﻪ
ﭼﺎپ
اﻧﺘﺸﺎر و
ﻛﺎﻏﺬي -8
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻛﺎﻏﺬ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭼﻮﺑﻲ-7
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻛﻚ و
ﭼﻮب
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﻒ  - 6ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜ
ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﻨﺎﻳﻊ
تولید-11
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﻮاد و
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ
بندی-10-16
طبقه -ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه
زﻏﺎل
ﺗﻮﻟﻴﺪو ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ-
ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻲ 15
ﻓﻠﺰي
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ-14
اﺳﺎﺳﻲ
ﻓﻠﺰات
ﺗﻮﻟﻴﺪ
آﻻت-13
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﻠﺰي
ﻛﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت
آﻻت-
19
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
رادﻳﻮ
18
ﺑﺮق
اﻧﺘﻘﺎل
و
ﻣﻮﻟﺪ
آﻻت
ﻣﺎﺷﻴﻦ
17
ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ
و
اداري
ﺗﻮﻟﻴﺪ
16
ﺑﻨﺪي
ﺳﺎﻳﺮ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ و
ﺻﻨﺎﻳﻊ
اﺳﺎﺳﻲ11
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﻨﺎﻳﻊ
-10-18
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه
ﺗﻮﻟﻴﺪآﻻت
ﺗﻮﻟﻴﺪ-12ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻲ -15
ﻣﺤﺼﻮﻻتﻓﻠﺰي
ﻣﺤﺼﻮﻻت
پزشکی-و ﺗﻮﻟﻴﺪ
14
ﻓﻠﺰات
ﻣﻮاد13و-
ﺗﻮﻟﻴﺪﻓﻠﺰي
تولیدﻛﺎﻧﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت
موتوری
نقلیه
وسایل
تولید
اپتیکی-20
ﺣﺴﺎﺑﮕﺮابزار
ﺗﻮﻟﻴﺪتولید
تلویزیون-19
رادیوﻏﻴﺮو
زﻏﺎل ﻛﻚ  -برق
ﻃﺒﻘﻪ-
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن19
و
رادﻳﻮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
18
ﺑﺮق
اﻧﺘﻘﺎل
و
ﻣﻮﻟﺪ
آﻻت
ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
17
و
اداري
آﻻت
ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
16
ﺑﻨﺪي
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت
ﺗﻮﻟﻴﺪ
22
ﺣﻤﻞ و
ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻴﻠﺮ
ﻣﻮﺗﻮري و
آﻻتﻧﻘﻠﻴﻪ
وﺳﺎﻳﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻓﻠﺰي20
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻧﻲ و
ﻃﺒﻘﻪ
رادﻳﻮو وﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻣﺒﻠﻤﺎن و
آﻻت
ﻧﻘﻞﺗﻮﻟﻴﺪ
-15
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺳﺎﺳﻲو-14
ﻓﻠﺰات
ﺗﻮﻟﻴﺪ
--13
ﻏﻴﺮ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن-19
ﻣﺎﺷﻴﻦﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺮق-18-
اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻲ و
وﺳﺎﻳﻞﻣﻮﻟﺪ
ﻓﻠﺰيآﻻت
ﻣﺎﺷﻴﻦ
-21ﺗﻮﻟﻴﺪ
-17
ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ
اداري
ﻣﺎﺷﻴﻦ
اﭘﺘﻴﻜﻲ-
ﺑﻨﺪي16
بازیافت
بندی-23
طبقه
مصنوعات
و
مبلمان
تولید
-22
نقل
و
حمل
وسایل
سایر
تولید
تیلر-21
و
ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت
و
ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﺗﻮﻟﻴﺪ
22
ﻧﻘﻞ
و
ﺣﻤﻞ
وﺳﺎﻳﻞ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
21
ﺗﻴﻠﺮ
و
ﻣﻮﺗﻮري
ﻧﻘﻠﻴﻪ
وﺳﺎﻳﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
20
اﭘﺘﻴﻜﻲ
و
ﻃﺒﻘﻪﻫ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎتﺳﺎل
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻲ
ﻛﺎرﻛﻦ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﻧﻔﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ49
 22و 10-ﺗﺎ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻏﻴﺮ
ﻓﻠﺰي
ﺿﺎﻳﻌﺎت
ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﺑﺰار
19
رادﻳﻮ
ﻛﺎرﮔﺎه-18
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق
ﻃﺮحﻣﻮﻟﺪ
ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻓﻠﺰي17از-
ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ
اداريو و
ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻣﺒﻠﻤﺎن -و
ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﻘﻞ
ﻫﺎيو
ﺣﻤﻞ
وﺳﺎﻳﻞ
آﻣﺎرو ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
آﻻت-
ﺗﻴﻠﺮ21
ﮔﺰارﺷﺎت و
ﻣﻮﺗﻮري
وﺳﺎﻳﻞ
آﻻت-20
اﭘﺘﻴﻜﻲ
ﺑﻨﺪي -16ﺗﻮﻟﻴﺪ و
داده ﻫ
ﻣﺪل ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻛﺎرﻛﻦ
اﻓﺰار1010ﺗﺎ تا49
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻫﺎي
ﻛﺎرﮔﺎه
ﮔﻴﺮي
ﻃﺮح آﻣﺎر
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﺰارﺷﺎت
ﺟﻤﻊ از
ﻓﻠﺰي
ﻓﻠﺰيوآﻣﺎروغیرﻏﻴﺮ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت49
کارگاه
آمار
فلزی
فلزی
ضایعات
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖﻫ
نفرو
ﻧﻔﺮ ،
Eviews
هایاز ﻧﺮم
ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ
داده
ﺗﺠﺰﻳﻪو و
ﺑﺮاي
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
ﺿﺎﻳﻌﺎتﻣﺮﻛﺰ
ﺳﺎﻳﺖ
آوريﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻴﻠﺮازاز-21
اﻳﺮانو
ﻣﻮﺗﻮري
ﻧﻘﻠﻴﻪ
وﺳﺎﻳﻞ
و اﭘﺘﻴﻜﻲ -20ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻃﻲ-
ﺑﻨﺪي23
ﻃﺒﻘﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲو
ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﺗﺤﻠﻴﻞ-
گیری 22
ﻧﻘﻞ
ﺣﻤﻞ
نتایجوﺳﺎﻳﻞ
گزارشاتﺳﺎﻳﺮ
ﻫﺎيﺳﺎل ﻫﺎ
ﻛﺎرﻛﻦ
ﻧﻔﺮ
صنعتی 10ﺗﺎ 49
ﻫﺎي
ﻛﺎرﮔﺎه
ﮔﻴﺮي
طرح آﻣﺎر
ﻃﺮح
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﺰارﺷﺎت
ﻓﻠﺰي
ﻓﻠﺰي و ﻏﻴﺮ
ﺿﺎﻳﻌﺎت
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار  ، Eviewsو ﻣﺪل ﻫﺎي داده ﻫ
ﺳﺎﻳﺖ
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
1392
1387
ﻛﺎرﻛﻦ ﻃﻲ
جمع10دادهﺗﺎ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻫﺎي
ﺷﺪه ﮔﻴﺮي
آوري آﻣﺎر
ﻃﺮح
اﻳﺮان ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﺰارﺷﺎت
طی از
ﻓﻠﺰي
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻓﻠﺰي و ﻏﻴﺮ
تجزيه وو
براي
ﻧﻔﺮﻧﺮماست.
آوریﻫﺎ49ازشده
ایران
ﻛﺎرﮔﺎه آمار
مرکز
،1392
 1387تا
آﻣﺎرهای
ﻣﺮﻛﺰسال
کارکن
ﻫﺎيﺗﺎ داده ﻫ
ﻫﺎيﻣﺪل
ﺳﺎل ،
Eviews
اﻓﺰار
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و
سایت ﺑﺮاي
اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊ
ﺳﺎﻳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﻣﺪل
ﻫﺎي داده ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده
، Eviews
هایاﻓﺰار
دادهاز ﻧﺮم
داده ﻫﺎ
اﺳﺖ .ﺑﺮاي
ﺟﻤﻊ
ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان
ﺷﺪه
ﻣﺪلاست.
استفاده وشده
تابلویی
ﺗﺤﻠﻴﻞهاي
ﺗﺠﺰﻳﻪ ،وو مدل
Eviews
ﺷﺪه افزار
نرم
آورياز
اﺳﺖ .ها
داده
تحليل
ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ:
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺪل ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻣﻮال ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و ارزش اﻓﺰوده ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎر
ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ:
تحقیق:از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺪل ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻣﻮال ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و ارزش اﻓﺰوده ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎر
مدلاﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
در
ﭘﺮدازﻳﻢ:
زﻳﺮ ﻣﻲ
راﺑﻄﻪﺷﺮح
ارزﻳﺎﺑﻲﻳﻲ ﺑﻪ
ﺑﺮايي ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﻣﺪلداده ﻫﺎ
ﺑﻴﺎنﻣﺪل
ﻗﺎﻟﺐ
ﻗﺴﻤﺖ ازﻛﺎرﻛﻦ
اﻳﻦ  49ﻧﻔﺮ
در 10ﺗﺎ
اﻣﻮال ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و ارزش اﻓﺰوده ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎرﮔ
ﮔﺬاري در
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
در ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﭘﺮدازﻳﻢ:
ﻣﻲ
زﻳﺮ
ﺷﺮح
ﺑﻪ
ﻳﻲ
ﺗﺎﺑﻠﻮ
ي
ﻫﺎ
داده
ﻣﺪل
ﻗﺎﻟﺐ
در
ﻛﺎرﻛﻦ
ﻧﻔﺮ
49
ﺗﺎ
10
�
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
اموالارزش
در اي و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
مدلراﺑﻄﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺑﻴﺎنازﻣﺪل
این ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺻﻨﻌﺘﻲافزوده
اﻓﺰوده ارزش
سرمایه ای و
گذاری
سرمایه
ارزیابی
بیان
قسمت
ﭘﺮدازﻳﻢ:
اﻣﻮالزﻳﺮ ﻣﻲ
رابطهﺑﻪدرﺷﺮح
ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ
برایﻫﺎي
داده
ﻣﺪل
ﺑﺮايبهﻗﺎﻟﺐ
تحقیقدر
ﻛﺎرﻛﻦ
 49ﻧﻔﺮ
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از در 10ﺗﺎ
�
� � ��AV�� � �1
قالب���
ﻣﻲ��� �
���� �
ﭘﺮدازﻳﻢ:
ﺗﺎﺑﻠﻮتاﻳﻲ49ﺑﻪنفرﺷﺮح زﻳﺮ
هایداده ﻫﺎي
کارگاهﻣﺪل
صنعتی ﻗﺎﻟﺐ
 10ﺗﺎ  49ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻦ در
می پردازیم:
های تابلویی به شرح زیر
مدلKداده
کارکن در
صنعتی101
� � ��AV�� � �1
�
��� � ��� ��2 ��� K
����� ��� AV�� � �1�� � � ���� K
��2
��2
AV
����اﺳﺖ:
اﻳﻦKﺷﺮح
� � ���� � �1
ﺑﻪ���
ﻣﺪل �
ﺷﺮح ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ���
ﺷﺮح ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
��2
ﺷﺮح ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﻛﺎرﮔﺎهبهﻫﺎي
اﻓﺰوده
ﺻﻨﻌﺘﻲاست:
این شرح
ﺻﻨﻌﺘﻲ مدل
موجود در
ارزشهای
: AVمتغیر
شرح
ﺻﻨﻌﺘﻲاﺳﺖ:
اﻓﺰوده ﺷﺮح
ارزش ﺑﻪ اﻳﻦ
: AVدر ﻣﺪل
ﺷﺮح ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
صنعتیﻛﺎرﮔﺎه
افزودهﺻﻨﻌﺘﻲ
ارزشاﻓﺰوده
 :: AVارزش
صنعتی
ﻫﺎيهای
کارگاه
�  :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻣﻮال ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻫﺎي
ﻛﺎرﮔﺎه
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
اموالﻛﺎرﮔﺎه
اﻣﻮال
ﮔﺬاري
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
صنعتی
ﻫﺎيهای
کارگاه
گذاریدردر
سرمایه
 : AVارزش اﻓﺰوده� ::
�  :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻣﻮال ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
اخاللﻣﺪل
جملهاﺧﻼل
�  :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري:εدر:ﺟﻤﻠﻪ
مدلﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻫﺎي
ﻛﺎرﮔﺎه
اﻣﻮال
 :εﺟﻤﻠﻪ اﺧﻼل ﻣﺪل
 :εﺟﻤﻠﻪ اﺧﻼل ﻣﺪل
 :εﺟﻤﻠﻪ اﺧﻼل ﻣﺪلﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺨﻤﻴﻦ
نتایج تخمین
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺨﻤﻴﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺨﻤﻴﻦ
نتایج  آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
گرفت .ﻧﺘﺎﻳﺞ
قرارﮔﺮﻓﺖ .
بررسیﻗﺮار
موردﺑﺮرﺳﻲ
Hadriﻣﻮرد
واحدHadriZ-stat
ریشه واﺣﺪZ-stat
های رﻳﺸﻪ
آزمون ﻫﺎي
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن
ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻫﺎي بوسیله
متغیرهای
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺨﻤﻴﻦ مانایی

ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي رﻳﺸﻪ واﺣﺪ Hadri Z-statﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮرد
اﻓﺰوده
ارزش
ﻗﺮارو
ماناییاي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻣﻮال
کمترﮔﺬاري
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
دو
ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ
ﻓﺮض
ﺳﻄﺢ /05
ﻗﺒﻮل د
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
سرمایهآزﻣﻮن
متغیر .ﻧﺘﺎﻳﺞ
دوﮔﺮﻓﺖ
فرضﺑﺮرﺳﻲ
Hadriدرو ﻣﻮرد
Z-stat
سطحواﺣﺪ
رﻳﺸﻪ
اﺳﺖ ،وآزﻣﻮن
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﻫﺎي
ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ
است،
0/05
ﻫﺎياز
مقدارProb
ﻛﻤﺘﺮدهد
ﻣﺘﻐﻴﺮ0می
نشان
آزمون
ﻗﺒﻮل
ﻣﻮرد
ﺻﻨﻌﺘﻲ
اﻓﺰوده
ارزش
و
اي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻣﻮال
در
ﮔﺬاري
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
دو
ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ
ﻓﺮض
و
اﺳﺖ،
ﻛﻤﺘﺮ
0
/
05
ﺳﻄﺢ
ﻗﺒﻮل ﻗاز
ﻣﻮردProb
ﺻﻨﻌﺘﻲﻣﻘﺪار
ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﺸﺎن
آزﻣﻮن
ﮔﺮﻓﺖ .
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮرد
Hadri
Z-stat
واﺣﺪ
ﻫﺎي
آزﻣﻮن
اﻓﺰوده
ارزش
ﻧﺘﺎﻳﺞاي و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻣﻮال
قبولدر
ﮔﺬاري
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
افزودهﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ دو
اﺳﺖ،
ﻛﻤﺘﺮ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪدر0/05
ﺳﻄﺢ
گیرد.
می
ﻗﺮارقرار
مورد
صنعتی
ﻓﺮضارزش
رﻳﺸﻪوای و
سرمایه
اموال
ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيگذاری

ﺳﻄﺢ  0/05ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﻓﺮض ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻣﻮال ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و ارزش اﻓﺰوده ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺎ ﻣ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺎ ﻣ
ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺎ
ﮔﻴﺮي ﻣ
ﻣﻮردﺑﺎر ﺗﻔﺎﺿﻞ
ﻣﺘﻐﻴﺮﺑﺎ ﻳﻚ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ)و
H
ﺗﻔﺎﺿﻞ=
ﻣﺎﻧﺎﻳﻚﻣﯽﺑﺎرﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮردﻣﺘﻐﻴﺮ
٠
ﮔﻴﺮي ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ)و ﺑﺎ
ﻣﻮردﻧﻤﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ)و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﺎ
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ارزیابی رابطه سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای و ارزش افزوده ...

متغیر مورد بررسی مانا می باشد =    H0

متغیر مورد بررسی مانا نمی باشد (و با یک بار تفاضل گیری مانا می شود) =    H1
جدول -1نتایج آزمون ریشه واحد
prob

statistic

0.0000

7/0656

Test for unit root in
level

variables
AV

0.0000

7/2252

level

k

Method
Hadri Z-stat

برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در داده های ترکیبی ،آزمون  Fلیمیر برای استفاده مدل   pool

در برابر مدل ( Panelاثرات ثابت)  انجام شده است

H0 =  β1 = β2 = .... = β    POOL MODEL

 FIXED EFFECT MODELمدل داده های تابلویی H1 = βi ≠ βj
بر اساس نتایج چون مقدار Probمحاسبه شده کمتر از سطح خطای  0/ 05می باشد فرض  H1

یعنی استفاده از روش داده های تابلویی مورد قبول واقع می شود.

Prob
0.0000

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section and period fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Cross-section F
4/4790
)(22,109

بعد از انتخاب مدل داده های تابلویی جهت برآورد مدل در قالب اثر ثابت و یا اثر تصادفی آزمون

هاسمن انجام شده است آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون

تخمین زده شده و متغیر مستقل مدل استوار است اگر ارتباط وجود داشت از مدل اثر تصادفی و اگر
این ارتباط وجود نداشت از مدل اثر ثابت می بایست استفاده کنیم.
روش اثرات تصادفی                               H0=bs=Bs
روش اثرات ثابت                                 H1=bs≠Bs
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 فرض، باشد0/05  محاسبه شده بیشتر از سطح خطایProbبا انجام آزمون هاسمن اگر مقدار

 باید از،صفر یعنی استفاده از روش اثرات تصادفی مورد قبول واقع می گردد و در غیر این صورت
 محاسبه شده کمتر ازProbطبق نتایج آزمون هاسمن چون مقدار.روش اثرات ثابت استفاده کرد
. مورد قبول واقع می شود و از روش اثرات ثابت استفاده می کنیمH1   است فرض0/05 سطح خطای
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section and period random effects
Chi-Sq.
Test Summary
Statistic
Cross-section and period random
0/2262

Chi-Sq. d.f.

Prob

1

0/0475

Dependent Variable: AV
Method: Panel Least Squares
Date: 95/04/16 Time: 09:56
Sample: 1387 1392
Periods included: 6
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 138
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob

K

2/8979

0/1372

21/1074

0/0000

C

491294/6

166237/9

2/9553

0/0038

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)
R-squared

0/939727

Adjusted R-squared

0/924244

    S.D. dependent var

5215006

S.E. of regression

1435369

    Akaike info criterion

31/37613

Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

    Mean dependent var

2870496

2/25

    Schwarz criterion

31/99127

-21350/953

    Hannan-Quinn criter.

31/62611

60/69418

    Durbin-Watson stat

1/089814

0.0000

ارزیابی رابطه سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای و ارزش افزوده ...
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نتایج برآورد نشان می دهد متغیر سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای با ضریب  2/8تاثیر مستقیم

و معنی داری بر ارزش افزوده صنعتی داشته است .بنابراین فرضیه تحقیق « سرمایه گذاری در
اموال سرمایه ای در صنایع کوچک   10تا  49نفر کارکن کشور موجب افزایش ارزش افزوده صنعتی

شده است ».مورد قبول قرار می گیرد .در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کارگاه های
صنعتی  10تا  49نفر کارکن کشور پیشنهاد می گردد برنامه های حمایتی از جمله توسعه بازار

سرمایه و فرآهم کردن زمینه دسترسی صنایع کوچک به منابع مالی و اعتباری در کشور مد نظر
قرار گیرد.

نتیجه گیری

ارزیابی رابطه سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای و ارزش افزوده صنعتی کارگاه های صنعتی10

تا  49نفر کارکن با استفاده از مدل داده های تابلویی طی سال های  1387تا  1392نشان می

دهد متغیر سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای تاثیر مستقیم و معنی داری بر ارزش افزوده صنعتی

کارگاه های صنعتی 10تا  49نفر کارکن داشته است .در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد

مقاومتی و جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کارگاه های صنعتی  10تا  49نفر کارکن
کشور می بایستی تأکید بر اجرای برنامه های حمایتی از جمله توسعه بازار سرمایه و فرآهم کردن

زمینه دسترسی صنایع کوچک به منابع مالی و اعتباری در کشور داشت.
منابع و مأخذ:

 -1رسولیان ،سمیرا ،شهبازی غیاثی ،موسی ،نعمتی شهاب ،علی ،رمضانی ،مهدی ،)1395 ( ،الگو

های تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ،تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در آمریکا،

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.ص 32

 -2تعقلی ،علی (  ،)1394کتاب صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک.

 -3معرفی ،ابوالفضل،آشتیانی ،وحید ،و ایالنلو ،مهدی ( ،)1392کتاب مدیریت توسعه خوشه های

کسب و کار.ص  ،29چاپ اول.
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 -4مصطفی زاده ،آرمین ،)1394 (  ،الگو های تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ،تحلیلی

بر مفهوم و اهمیت تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط مرکز پژوهش های مجلس شورای

اسالمی

 -5شهبازی غیاثی ،موسی ،جایگاه و نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد ترکیه،مرکز

پژوهش های مجلس شورای اسالمی  ( )1390

 -6طباطبایی ،سعادت ،اژدری ،علی اصغر ( ،)1387کتاب حمایت از سیاست های صنایع کوچک

در ایران با رویکرد افزایش توان صادرات -مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی چاپ اول.

 -7اخوی احمد و همکاران ( ،)1387کتاب چگونگی رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط

در راستای توسعه صادرات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی چاپ اول.

 -8علیرضایی ،ابوترابّ ،
تولیی ،روح اله  (  ،)1387نقش بنگاههای کوچک و متوسط درتوسعه

فعالیتهای اقتصادی کشور.

 -9ملکی نژاد ،امیر ) ، (1385مقاله تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی،

نشریه راهبرد یاس ،شماره .8

 -10مرکز آمار ایران ،نتایج طرح آمار گیری کارگاه های صنعتی  10تا  49نفر کارکن (.)1392

 -11قراملکی ،رهنمای ،متفکر آزاد محمد علی ،رنج پور ،رضا ،صادقی ،سید کمال (  )1391مقاله

بررسی نقش مخارج  R&Dداخلی ،واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات

تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران فصلنامه  پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،72پاییز

.25 -59 ، 1393

 -12روزنامه دنیای اقتصاد (  ،)1394شماره http://donya-e-eqtesad.com ،3588
 -13پایگاه اطالع رسانی خوشه های کسب و کار ایرانhttp://www.bcdm.ir ،

بررسی روند شاخص های مصرف انرژی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
(مطالعه موردی استان زنجان)
غفور حمیدی

1

الهه الیقی

2

پروانه قاسمی

3

چکیده

ارزیابی نتایج اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها واستفاده از ظرفیت این قانون برای تحقق

اقتصاد مقاومتی در خصوص مصرف حامل های انرژی موضوع مورد بررسی در این مطالعه می

باشد .دراین مطالعه ،تغییرات مصرف در حامل های انرژی شامل بنزین ،برق وگاز در دوره زمانی
قبل وبعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بررسی شده است داده های آماری از اطالعات

تراز نامه انرژی در سال های  1380تا  1393استخراج شده و تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف

حامل های انرژی با استفاده از بررسی روند تغییرات مصرف و آزمون  tمستقل مورد بررسی قرار
گرفته است.

بر اساس یافته های تحقیق ،روند مصرف حامل های انرژی پس از اجرای قانون هدفمند سازی

یارانه ها به نسبت قبل از اجرای این قانون تغییر محسوسی نداشته است و با اجرای قانون هدفمند

سازی یارانه ها عم ً
ال مصرف حامل های انرژی از روند خاصی که نتیجه اجرای قانون هدفمند

سازی یارانه ها باشد پیروی نکرده است .نتایج محاسبات مربوط به بهره وری و شدت مصرف

انرژی نیز حاکی از عدم تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها بر تغییر مصرف انرژی و افزایش بهره

وری انرژی بوده است.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که مصرف حامل های انرژی علیرغم انتظار از نتایج اجرای قانون

 .1معاون اقتصادی ،اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان زنجان
 .2رئیس گروه مطالعه وتحلیل وضعیت بخش های اقتصادی ،اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان زنجان
 .3کارشناس مسئول گروه مطالعه وتحلیل وضعیت بخش های اقتصادی  ،اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان زنجان،
ghasemi.parvaneh@gmail.com
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هدفمند سازی یارانه ها به سمت کاهش متمایل نشده است همچنین بررسی شدت انرژی و بهره

وری انرژی نیز از عدم بهره گیری از ظرفیت هدفمند سازی یارانه ها در جهت تحقق اقتصاد
مقاومتی (استفاده از ظرفیت هدفمند سازی یارانه ها یکی از موارد مورد تاکید در سیاست های

اقتصاد مقاومتی بوده است) حکایت دارد.

کلمات کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،هدفمند سازی یارانه ها ،حامل های انرژی ،شدت انرژی ،آزمون.t

طبقه بندی  P41, H23, Q48,c12:JEL
.1مقدمه

اصالح الگوی مصرف ،یکی از ابعاد مقاوم سازی اقتصاد بوده و در سال  1388با نام گذاری شعار

سال با همین عنوان بر پیگیری اصالح الگوی مصرف تاکید ویژه ای صورت گرفته است ،اجرای

قانون هدفمند سازی یارانه ها ،اواخرسال  1389نیز یکی از قوانین مهم کشور با هدف اصالح

الگوی مصرف در جامعه بوده ومصداق عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

دیدگاه اقتصاد مقاومتی به مفهوم ،ساختار اقتصادی آسیب ناپذیر ،منعطف وغیر وابسته به چند

جزء محدود و نگرش بدون سابقه در محافل نظری وآکادمیک نیست بلکه از طریق نظرات
متعددی قابل پشتیبانی وتوجیه است( .مرکز پژوهش های مجلس ،گزارش شماره  .)13810در

متون اقتصادی مرسوم ،هیچ اشاره ی مستقیمی به اقتصاد مقاومتی نشده است .در دنیای اقتصاد

کالسیک ونئوکالسیک دشمن اقتصادی وجود ندارد ،زیرا وقتی کشورها می توانند با همکاری
وتجارت به نفع بیشتری برسند چرا باید دست به اقدامات خصمانه بزنند .در مقابل نظریه های

اقتصاد توسعه نگاه واقع بینانه تری به تنش بین کشورها داشته اند .مایکل تودارو در کتاب مشهور
توسعه اقتصادی " تسلط ،وابستگی وآسیب پذیری در روابط بین الملل" را از ویژگی های مشترک

کشورهای در حال توسعه می داند .او در ادامه اضافه می کند که توزیع بسیار نابرابر قدرت اقتصادی
وسیاسی بین کشورهای ثروتمند وفقیر عامل مهمی در تداوم توسعه نیافتگی کشورهای فقیر است.

به نظر او کشورهای ثروتمند نه تنها الگوی تجارت بین الملل را کنترل می کنند ،بلکه در پی

تحمیل شرایط خود در زمینه انتقال فناوری ،کمک های خارجی وسرمایه خصوصی به کشورهای

بررسی روند شاخص های مصرف انرژی در راستای تحقق اقتصاد ...
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در حال توسعه هستند.

ساده ترین تعریف از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که به نحو کارآیی قادر به مقابله با تهدیدهای

دشمنان کشور باشد .همان طور که هدف نهایی علم اقتصاد بهبود شرایط زندگی روزمره است،
اقتصاد مقاومتی نیز همین راهکار را با فرض وجود اقدامات خصمانه دشمنان پیگیری می کند ،به
عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی همان علم اقتصادی است که این بار با فرض ایجاد موانع مختلف

توسط دشمنان نظریه پردازی کرده وراهکارهای مربوطه را پیشنهاد می دهد .به این ترتیب در
اقتصاد مقاومتی ،محدودیت منابع خود را به طرز جدی تری نشان می دهد.در حالی که دولت

بایدهمچنان بسیاری از وظایف مهم(وشاید از همه مهمتر حفظ انگیزه مردم برای کار وپس انداز

کردن) را که در حالت عادی انجام می داد ،سامان بخشد.

قانون هدفمند سازی یارانه ها در اواخر سال  1389با سه هدف مشخص" ،اصالح ساختار

اقتصادی قیمت ها"" ،حداکثر کردن رفاه اجتماعی از طریق مؤثر کردن حمایت های اجتماعی
توسط قطع يارانه از گروه های پر درآمد و پرداخت آن به گروه های کم درآمد" و "ترکیبی از

اصالح ساختار اقتصادی و حداکثر کردن رفاه اجتماعی" به اجرا درآمد .سیاست های کلی اصالح
الگوی مصرف نیز در تیرماه سال  ،1389به طور ویژه در بندهای  7و 8بر کاهش شدت انرژی و

اصالح الگوی مصرف انرژی برای اجرا به روسای قوای سه گانه ابالغ شد .از مهم ترین دالیل
اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در ایران که در مطالعات و گزارش های توجیهی اجرای قانون

هدفمند سازی یارانه ها به آنها اشاره شده جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف وفشار بر منابع
عمومی بودجه دولت  ،برطرف نمودن شکاف بین قیمت های داخلی وجهانی انرژی وافزایش بهره

وری به ویژه بهره وری انرژی بوده است .عالوه براین اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز
به عنوان تنها راه حل برون رفت اقتصاد ایران از مشکالت مترتب بر پرداخت همگانی یارانه ها
عنوان شده است.

همچنین ازمهم ترین دستاوردهای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها که در گزارش پشتیبان

دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادی با عنوان چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی(مبانی ،چارچوب
ورئوس تحوالت) عنوان شده است عبارتند از:
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•افزایش کارایی نظام اقتصادی از طریق آزاد سازی قیمت؛

•اصالح ساختار تولید در راستای به کارگیری فناوری با شدت انرژی پایین؛

•افزایش احتمال اقتصادی شدن پروژه های تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر؛
•مصرف بهینه انرژی وکاهش قاچاق

در بند « »4از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی"استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند سازي

يارانه ها در جهت افزايش توليد ،اشتغال و بهره  وري ،كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي
عدالت اجتماعي" مستقیم ًا به ارتباط اقتصاد مقاومتی وهدفمند سازی یارانه ها اشاره شده است

کاهش شدت انرژی نیز به عنوان یکی از مواد مورد تاکید در این بند از سیاست های اقتصاد

مقاومتی می باشد در بند  8از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی "مديريت مصرف با تأكيد بر
اجراي سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف و ترويج " موضوع مدیریت مصرف و اصالح الگوی

مصرف مورد تاکید قرار گرفته است .براین اساس ،بررسی روند طی شده در خصوص اصالح الگوی

مصرف انرژی در سال های پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و مقایسه تغییرات مصرف

انرژی قبل وبعد از اجرای این قانون میزان مقاومت اقتصادی و دستیابی قانون هدفمند سازی یارانه
ها به اهداف تعیین شده در این قانون را مشخص خواهد کرد.

براین اساس با توجه به اهمیت موضوع ،در مطالعه پیش رو تالش شده تا تغییرات صورت گرفته

در مصرف حامل های انرژی شامل برق ،گاز وبنزین براساس اطالعات ترازنامه انرژی ،در بازه

زمانی قبل وبعد از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه هاو دوره زمانی ابالغ سیاست های کلی

اصالح الگوی مصرف مورد بررسی قرار گیرد سپس براساس نتایج بدست آمده میزان تحقق پذیری
اقتصاد مقاومتی در خصوص مصرف انرژی در استان زنجان و کشور مورد بررسی و تحلیل قرار

گرفته است.

 .2مطالعات پیشین

در خصوص ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی مطالعات زیادی صورت گرفته است ولی در خصوص

ارتباط شاخص های اقتصادی به ویژه شاخص های انرژی با اقتصاد مقاومتی بررسی خاصی صورت

نگرفته است به غیر از مطالعات صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس در خصوص تعیین
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وشناسایی شاخص های تحقق اقتصاد مقاومتی و روند تغییرات آن در تحقق اقتصاد مقاومتی،
مطالعه ی در این زمینه صورت نگرفته است به همین منظور در این بخش ابتدا با اشاره ای به
نتایج مطالعات مذکور ،مطالعات انجام شده در خصوص بررسی روند مصرف انرژی وهدفمند سازی
یارانه ها ارایه شده است.

در مطالعات مرکز پژوهش های مجلس با عناوین " در باره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.6

شاخص های ارزیابی تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(ویرایش اول)" و" درباره سیاست

های کلی اقتصاد مقاومتی.7بررسی روند شاخص های تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

(ویرایش دوم)" شاخص های مربوط به اقتصاد مقاومتی وارتباط آن با اقتصاد مقاومتی بررسی شده

است و اصالح الگوی مصرف وهدفمندی یارانه ها یکی از شاخص های احصاء شده در راستای

تحقق اقتصاد مقاومتی بوده که در مطالعه دوم به بررسی مصرف بهینه انرژی ومصرف انرژی برق
و میانگین بازده نیروگاه ها در سال های  1380تا  1391پرداخته شده است مطابق با بررسی های

صورت گرفته در این مطالعات  ،روند شدت مصرف انرژی کامال در تضاد با  مقاوم سازی اقتصاد
کشور بوده است همچنین وضعیت شدت انرژی فعالیت های اقتصادی وتلفات برق در مراحل

مختلف تولید ،انتقال وتوزیع برق نشان می دهد که همچنان اقتصاد کشور در این زمینه با مشکالت

اساسی مواجه است وباید در راستای مقاوم سازی اقتصاد و بهینه سازی استفاده از منابع که یکی از

راهکارهای اساسی در شرایط اقتصاد مقاومتی است برنامه ریزی جدی صورت گیرد.

اکبری ،طالبی ،جالئی( ،)1393در مطالعه ای با عنوان تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها بر

مصرف انرژی خانوار(مطالعه مورد :شهر اصفهان) ،به تبیین تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه

ها بر میزان تغییر مصرف برق وگاز طبیعی خانوارهای شهر اصفهان پرداخته اند مطالعه انجام شده با

استفاده از روش میدانی از طریق مدارک واسنادسازمانی و با مراجعه به شرکت توزیه برق شهرستان

اصفهان گرد آوری شده است .در این مطالعه نمونه منتخب در روش نگرش سنجی ،شامل 103
خانوار و در روش کارایی سنجی شامل  365خانوار ساکن در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان

بود است که به روش تصادفی طبقه بندی شده متناسب انتخاب شده اند .تجزیه وتحلیل داده ها

با استفاده از روش های آماری توصیفی واستنباطی صورت گرفته است .نتایج نشان می دهد که

48

اقتصاد خاوران /شماره بیست و چهارم (پیایی  /)12تابستان 95

پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ،مصرف برق وگاز طبیعی خانوارها کاهش معناداری

نداشته است .تجزیه وتحلیل داده وآمارهای رسمی پژوهش نیز موید عدم کاهش معنادار مصرف

برق خانوارها پس از اجرای قانون بوده است همچنین نتایج حاکی از عدم وجود تفاوت میان مناطق
شهری از نظر میزان کاهش در مصرف برق خانوار ووجود تفاوت از نظر میزان کاهش در مصرف
گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون بوده است.

محمدی ،برزگر ومحمدی( )1392مطالعه ای با عنوان نقش هدفمند سازی یارانه ها بر نحوه

مصرف برق مشترکین خانگی( مورد مطالعه  :مشترکین خانگی برق مرودشت) را در هجدهمین

کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ارایه کرده اند که به تحلیل نحوه مدیریت مصرف انرژی با

استفاده از پرسشنامه های توزیع شده بین مشترکین برق خانگی مرودشت و لحاظ نمودن مدیریت

سیستم روشنایی ،مدیریت استفاده از وسایل برقی ،مدیریت عایقکاری ساختمان پرداخته اند نتایج

این بررسی نشان داد که هدفمند سازی یارانه هابر نحوه ی مصرف انرژی مشترکین خانگی برق

مرودشت بر خالف کالنشهر شیراز تاثیر قابل مالحظه ای نداشته است.

جبل عاملی ،گودرزی فراهانی( )1391در مطالعه ای با عنوان تاثیر اصالح یارانه بر مصرف حامل

انرژی در ایران :مطالعه موردی مصرف بنزین ،نفت وگازوئیل به بررسی اثر تغییر در حامل های

انرژی همچون قیمت نفت ،بنزین وگازوئیل بر مصرف آن در سال های  1350-1390پرداخته
اند در این مطالعه از روش خود رگرسیون برداری( )VARاستفاده شده است نتایج حاصل از این

تحقیق نشان می دهد که  تغییرات قیمت حامل های انرژی ،به تنهایی اثر چندانی بر مصرف این
فرآورده ها نخواهد داشت .براین اساس در این مطالعه پیشنهاد می شود که جهت کاهش مصرف
این حامل های انرژی از به کارگیری سیاست های قیمتی( افزایش قیمت نفت ،بنزین وگازوئیل)

به عنوان تنها ابزار سیاستگذاری به شدت پرهیز شود .همچنین نتایج علیت گرنجری بیانگر این
موضوع بوده که یک علیت یک سویه از سمت مصرف حامل های انرژی به سمت قیمت آنها وجود

دارد .همچنین نتایج علیت گرنجری این آزمون نیز نشان می دهد که برای کاهش مصرف نفت،
بنزین وگازوئیل نمی توان تنها متکی به راهکارهای قیمتی بود وبرای کاهش مصرف حامل های
انرژی بایستی به راهکارهای غیر قیمتی از جمله اصالح الگوی مصرفی خانوارها اقدام کرد.
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ابراهیمی ساالری ،سید آقا حسینی وعربشاهی( )1390در مطالعه خود به بررسی تاثیر هدفمند

کردن یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در شهرستان مشهد پرداخته اند در این

مطالعه ابتدا توابع تقاضای کل گاز طبیعی ومتوسط مصرف گاز طبیعی هر خانوار در مشهد بر حسب

متغیرهای قیمت ،هزینه خانوار ،تعداد مشترکین ودما با استفاده از داده های فصلی سری زمانی سال

های  1389-1385با استفاده از نرم افزار  Eviewsوبا روش حداقل مربعات معمولی()OLS

تخمین زده شده است ودر نهایت بر اساس کشش های قیمتی ودرآمدی برآورد شده تغییرات

مصرف بررسی شده است .نتایج حاکی از آن است که کشش قیمتی تقاضا پس از اعمال این طرح

حدود 20برابربیشتر شده اما کشش درآمدی  9برابر کمتر شده است که این امر داللت بر موفقیت
آمیز بودن طرح در کاهش مصرف گاز طبیعی دارد.

شاکری ودیگران( )1389با استفاده از حداکثر سازی سه مرحله ای تابع مطلوبیت با توجه به قید

مخارج مربوطه به تخمین تقاضای بنزین ونفت گاز در بخش حمل ونقل در سال های 1358-86

پرداخته اند .نتایج مطالعه نشان داد که در تابع تقاضای برآورد شده کشش قیمتی بنزین ونفت گاز
کمتر از یک بوده به طوری که در مورد بنزین به ترتیب در کوتاه مدت ( )-0/24و در بلند مدت

( )-0/3ودر مورد نفت گاز( )-0/2بوده است بنابراین افزایش قیمت در حامل های انرژی بنزین

ونفت گاز  تغییری در مصرف آن نخواهد داشت.

تشکینی ،عریانی وصبوری دیلمی( )1388در مطالعه ی خود با عنوان نظام پرداخت یارانه حامل

های انرژی(مشکالت وضرورت بازنگری آن) کاهش اثر بخشی پرداخت همگانی ،بهره وری پایین
انرژی ،افزایش بی رویه مصرف وفشار بر بودجه دولت وایجاد فضای گلخانه ای برای بنگاه های

تولیدی را از مهم ترین چالش های پرداخت همگانی یارانه های انرژی معرفی کرده اند که به

عنوان مانعی در اجرای درست سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی و دستیابی به اهداف کالن

اسناد باالدستی(مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور) عمل خواهد کرد .براین اساس ،اصالح
قیمت حامل های انرژی و اتخاذ سیاست های مکمل را در به حداقل رساندن تبعات منفی وزود

گذر اصالح نظام پرداخت یارانه های حامل های انرژی ضروری دانسته اند.افزایش کارایی نظام

اقتصادی ورشد اقتصادی ،افزایش شفافیت ،ارتقای عدالت اجتماعی وبهبود شاخص های زیست
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محیطی را از جمله مزایایی اجرای هدفمند سازی یارانه ها عنوان کرده اند.

زیرک( )1392در مقاله ای با عنوان تحلیل وضعیت پرداخت یارانه ها در ایران با تاکید بر آسیب

شناسی سیاست های دولت در راستای اصالح نظام پرداخت یارانه ها به بررسی و آسیب شناسی
سیاست های دولت در خصوص اصالح نظام یارانه ها پرداخته است محقق از مطالعه تجربی خویش

اینگونه نتیجه گرفت که با چنین شرایطی ناهماهنگی بین مجریان (دولت و مردم) به طور معناداری

محسوس بوده ،اهداف اجرای طرح ( اصالح ساختارهای اقتصادی ،مدیریت مصرف انرژی وغیر

انرژی وتوزیع عادالنه درآمد) دارای ضعف های بنیانی است .زمان اجرای طرح نامناسب بوده است

چرا که با در نظر گرفتن ضعف های اقتصاد کالن ومتغیرهای مرتبط با آن قادر به طراحی برنامه

اصالح ساختاری کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت نمی باشد وهمچنین  عوامل زمینه ساز در هاله
ای ابهام باقی مانده است .میزان آمادگی اقتصاد برای ایجاد مکانیزم تخصیص بهینه ،کارا وسبد

مصرف خانوار اندک وگاهی موجب اختالل مکانیزم قیمت ها شده است .مدیریت عملگرا وکمیت

گرا و اعمال اصل نظارت پذیری برای ارتقاء میزان تحقق اهداف طرح هدفمندی یارانه ها مطلوب
ارزیابی نمی شود ،به طوری که پیامدهای منفی اقتصادی اجرای طرح مذبور بر پیامدهای مثبت
آن غالب گشته است.

بخت واتمان )2011(1در مطالعه خود با تحلیل کشش های قیمتی ودرآمدی مصرف برق در نواحی

شهری وروستایی مالزی در سال های  1980-2009با استفاده از یک مدل غیر خطی به این نتیجه
رسیدند که کشش درآمدی تقاضای برق کمتر از واحد است بنابراین برق یک کاالی ضروری بوده
وافزایش یا کاهش قیمت این حامل انرژی مصرف آن را تغییر نخواهد داد.
.3بیان مساله

دستیابی قانون هدفمند سازی یارانه ها وسیاست های کلی اصالح الگوی مصرف به اهداف تعیین

شده برای آنها مسلم ًا زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود وعدم موفقیت آنها ،مسیر را برای

تحقق اقتصاد مقاومتی عملیاتی دشوار خواهد کرد با این هدف ،این مطالعه به دنبال پاسخگویی
به سواالت زیر است:

1. Bekhet & Othman
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1 .1آیا اهدافی که قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها عنوان شده ،با گذشت  4سال(سال

های  1389تا  )1393از اجرایی شدن این قانون محقق شده است؟ (هرچند ارزیابی نتایج یک
برنامه یا قانون در دوره زمانی کوتاه مدت مناسب نبوده ولی تا حدودی تغییر در الگوی مصرفی

در بخش های مختلف را نشان می دهد).

2 .2آیا الگوی مصرفی جامعه با اجرای این قانون وسیاست های اصالح الگوی مصرف به سمت
مصرف بهینه و افزایش بهره وری متمایل شده است یا خیر؟

3 .3تحقق اقتصاد مقاومتی با الگوی مصرف معرفی شده در این مطالعه امکان پذیر خواهد بود؟
.4داده های مورد استفاده

روند مصرف حامل های انرژی شامل بنزین ،برق وگاز شاخص های مورد بررسی در این مطالعه

از اطالعات تراز نامه انرژی در سال های  1380تا  1393استخراج شده است .مصرف حامل های
انرژی مورد اشاره در استان زنجان و به صورت مقایسه ای باکشور ارایه شده است.
.5روش تحقیق

روش تجزيه و تحليل اطالعات به فراخور تعداد و ساختار داده ها انتخاب می شود .به دلیل کم

بودن تعداد داده ها و از طرفی ماهیت وزن دهی به میانگین روند ها در رگرسیون نمي توان از

روش تحلیل رگرسیونی برای بررسی میزان اثر پذیری مصرف انرژی از اجرای سیاست هدفمندی

یارانه ها استفاده نمود .لذا در تحلیل های این بخش از آزمون  ،tبرای اثر گذاری هدفمندی یارانه ها

بر مصرف حامل های انرژی استفاده شده است.

از آنجا که هدفمندی اثر خود را به صورت کاهش میانگین مصرف حامل های انرژی نمایان

می سازد ،از این رو برای بررسی اثرگذاری هدفمندی ،متوسط مصرف حامل های انرژی در سه

سال قبل از سال ( 1389دوسال قبل از هدفمندی) در مقایسه با چهار سال بعد از هدفمندی (سال

های  1390تا  )1393در استان زنجان ،آزمون می شود .سال  1389اولین سال اجرای هدفمندی
یارانه هاست در صورت اثرگذاری سیاست هدفمندی بر مصرف ،روند آن در سال های بعد از سال

 1389نمایان می  شود ،لذا صرف ًا از سه سال قبل از سال  1389و چهار سال بعد از آن برای آزمون
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اثرگذاری استفاده شده است.

برای تحلیل اثر گذاری هدفمندی یارانه ها بر مصرف حامل های انرژی ،فرضیه زیر مورد آزمون

قرار می گیرد:
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﻣﺼﺮف
1393از
ﺳﻬﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
داراي1داراي
1380و
ﺣﻤﻞ
درﺑﺨﺶ
اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ
ﺑﺮرﺳﻲ،
ﺑﺨﺶ—
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﻣﺼﺮف
ﺳﻬﻢ از
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺣﻤﻞ و
ﺑﺨﺶ

اﺳﺖ.ﺑﺮرﺳﻲ
اﺳﺖ.ﻣﻮرد
رﺳﻴﺪهدوره
1393در
1393ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر1ﻛﻪ
ﺷﺪه
اﻓﺰاﻳﺶو
اﺳﺘﺎن
در
ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﻣﺼﺮف
رﺳﻴﺪه
ﻣﻼﺣﻈﻪﺳﺎل
درﺻﺪ در
/21380ﺑﻪ/2 1
ﺳﺎل
دادهدر
درﺻﺪ
ﻛﺸﻮرو 1از 1
ﻛﺸﻮر
ﻣﺼﺮف
ﺳﺎل
درﺻﺪ در
اﺳﺖ.ﺑﻪ
1380
ﺳﺎل
ﻧﻤﺎﻳﺶ در
درﺻﺪ
ﻳﺎﻓﺘﻪاز
ﻳﺎﻓﺘﻪ و
اﻓﺰاﻳﺶ
ﻛﺸﻮر
وﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﺼﺮف
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کشور مشاهده شد که میزان مصرف استان زنجان نیز از این قاعده مستثنی نماند.

مطابق اطالعات جدول ( ،)1مصرف بنزين در استان زنجان از  173478هزار ليتر در سال 1380

با متوسط رشد  4/8به  303710هزار ليتر در سال  1393و در كشور نیز از  16/7ميليارد ليتر در

سال  1380با متوسط رشد  3/5درصد به  25/4ميليارد ليتر در سال  1393رسيده است .بخش
حمل و نقل دارای بیشترین سهم از مصرف بنزین نسبت به سایر بخش ها است .طي دوره مورد

بررسی ،سهم استان از مصرف کشور افزایش یافته و از  1درصد در سال  1380به  1/2درصد در

سال  1393رسیده است.

در نمودار( ،)1روند تغییرات مصرف بنزین در استان و کشور نمایش داده شده است .همانطور که

مالحظه می شود در دوره مورد بررسی روند مصرف بنزین در استان زنجان همانند کشور از نوسانات

زیادی برخوردار بوده است؛ در برخی از سال ها رشد مصرف بنزین در استان باالتر از کشور و در

برخی از سال کمتر بوده است .روند مصرف بنزین در استان وکشور از سال  1380تا سال 1385

بسیار باال بوده است .با اعمال نظام سهمیه بندی در سال  ،1386میزان مصرف با کاهش قابل
مالحظه ای در استان وکشور همراه شده است به گونه ای که رشد مصرف در این سال در مقایسه

با سال قبل به یکباره از  13/6درصد(سال )1385به  -12درصد (سال  )1386در استان و 10/7

درصد(سال  )1385به  -10درصد (سال  )1386در کشور کاهش یافته است .در سال  ،1387مصرف
بنزین در استان وکشور دوباره از رشد مثبتی برخوردار شده است ولی از این سال به بعد تا سال

 ، 1389مصرف از سیر نزولی با شیب مالیمی برخوردار شده است .با اجرای قانون هدفمند سازی
یارانه ها در اواخر سال  1389وآزاد سازی بخشی از قیمت ها ،علیرغم انتظار  ،مصرف با افزایش در

استان وکشور همراه بوده است و از سال  1391تا  1393رشد مصرف بنزین روند کاهشی به خود

گرفته و با آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در اردیبهشت ماه سال  1392کاهش رشد مصرف

بنزین محسوس تر شده است .متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف بنزین در استان زنجان برابر 4/8

درصد  ودر کشور  3/5درصد برآورد شده است.
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جدول -1مصرف بنزین در استان زنجان و کشور سال های 1380-1393
(واحد :هزار لیتر-درصد)
شرح

کشور

استان زنجان

سهم استان ازکشور

مصرف

رشد

مصرف

رشد

1380

173,478

_

16,737,474

_

1.04

1381

196,874

13.5

18,440,423

10.2

1.07

1382

232,361

18.0

20,537,516

11.4

1.13

1383

246,331

6.0

22,159,072

7.9

1.11

1384

279,063

13.3

24,265,811

9.5

1.15

1385

317,000

13.6

26,866,971

10.7

1.18

1386

278,847

-12

24,168,723

-10

1.15

1387

291,315

4.5

24,496,432

1.4

1.19

1388

288,274

-1

23,619,352

-3.6

1.22

1389

264,381

-8.3

22,365,183

-5.3

1.18

1390

253,758

-4

21,879,196

-2.2

1.16

1391

278,200

9.6

23,254,558

6.3

1.20

1392

301,931

8.5

24,992,802

7.5

1.21

1393

303,710

0.6

25,400,715

1.6

1.20

ماخذ :ترازنامه انرژي سال هاي مختلف
جدول -2مصرف بنزین در بخش حمل ونقل وسایر بخش ها
در استان و کشور سال های( 1380-1393واحد :هزار لیتر-درصد)
شرح

سایر بخش ها

حمل ونقل
استان

کشور

سهم

استان

کشور

سهم

1380

173,478

16,543,538

1.05

0

193,936

0

1381

196,362

18,244,625

1.08

512

195,798

0.26

1382

231,817

20,324,287

1.14

544

213,229

0.26

1383

245,899

21,936,791

1.12

432

222,281

0.19

1384

278,633

24,083,497

1.16

430

182,314

0.24
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1385

316,507

26,708,779

1.19

493

158,192

0.31

1386

278,499

23,956,424

1.16

348

212,299

0.16

1387

290,919

24,294,326

1.20

396

202,106

0.20

1388

288,060

23,429,263

1.23

214

190,089

0.11

1389

264,137

22,152,734

1.19

244

212,449

0.11

1390

253,574

21,777,581

1.16

184

101,615

0.18

1391

278,021

23,179,396

1.20

179

75,162

0.24

1392

301,729

24,918,778

1.21

202

74,024

0.27

-

-

-

-

-

-

1393

*

ماخذ :ترازنامه انرژي سال هاي مختلف
*در سال  1393مصرف بنزين به تفكيك بخش ها منتشر نشده است.
نمودار -1رشد مصرف بنزین در استان وکشور

ماخذ :ترازنامه انرژي سال هاي مختلف –محاسبات گزارش

برای تحلیل اثر گذاری هدفمندی بر مصرف بنزین ،فرضیه زیر آزمون می شود:

فرضیه صفر ( :)H0هدفمندی یارانه ها اثر معنی داری بر متوسط مصرف بنزین نداشته است.

فرضیه مقابل ( :)H1هدفمندی یارانه ها اثر معنی داری بر متوسط مصرف بنزین داشته و متوسط

ﻣﺎﺧﺬ :ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮژي ﺳﺎل—ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ –ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﺰارش

—ﮔﺬاري ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ زﻳﺮ آزﻣﻮن ﻣﻲ—ﺷﻮد:

ﺑﻨﺰﻳﻦ
اقتصاد ﻣﺼﺮف
56ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ—داري ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 :(Hﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻳﺎراﻧﻪ—
اﺳﺖ .و چهارم (پیایی  /)12تابستان 95
ﻧﺪاﺷﺘﻪبیست
شماره
خاوران/

 :(H1ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻳﺎراﻧﻪ—ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ—داري ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﻳﻦ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن را ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

آن را کاسته است.

�٠ : μ١ � μ٢

�١ : �٢ � �١

قابل
ﺑﺮاي دررد جدول
آزمون t
توجه به
ﻧﺘﺎﻳﺞبنزین
مصرف
متوسط
هدفمندی بر
ﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف اثر
ﻓﺮﺿﻴﻪ ،3ﺻﻔﺮ،
نتایجاﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه
زنجان،3با ﻗﺎﺑﻞ
استان ﺟﺪول
آزﻣﻮن  tدر
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
زﻧﺠﺎن ﺑﺎ
ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺳﺘﺎن

ﺟﺪول
ﺷﺪه از
اﺳﺘﺨﺮاج
آﻣﺎره ��
صفر،از ﻣﻘﺪار
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ
رد ﺑﺎﻳﺪ
برایﺷﺪه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
دن  ،μ٢ - μ١ﻣﻘﺪار
ﺑﺎﺷﺪ،باید
ﺗﻮزﻳﻊ tشده
محاسبه
آماره t
مقدار
بودن ، -
ﻣﻨﻔﻲمنفی
عالوه بر
فرضیه
آﻣﺎره tاست.
مشاهده

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
عبارت -ﻣﻲ
باشد ،ازبه 2,353
توزیعوtﺑﺰرﮔﺘﺮ
جدول اﺳﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ از-0,280
منفیﻣﻘﺪار آﻣﺎره t
مقداراﻳﻨﻜﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻳﺪ  t <‐2,353ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
t <-2.353
دیگر—باید
آماره  استخراج شده
کوچکتر از

باشد،ﻣﺼﺮف
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻨﺰﻳﻦازﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ
—ﺷﻮد.
باشد .بارد ﻧﻤﻲ
ﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  95درﺻﺪ،
بنابراین
-2.353ازمی
ﻣﺼﺮفبزرگتر
ﻣﺘﻮﺳﻂاست و
-0.280
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪيtاﺛﺮمحاسباتی
اینکهﻟﺬامقدار آماره
توجه به

ﺖ.

فرضیه صفر در سطح اطمینان  95درصد ،رد نمی شود .لذا هدفمندی اثر معناداری بر متوسط

نشده است.
کاسته
دورهآن
مصرف
نداشته و از
ﻫﺎيبنزین
مصرف
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻳﺎراﻧﻪ—ﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از
ﻗﺒﻞ و
متوسط در
ﺷﺪه ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺟﺪول  -3آﻣﺎره—

شده بنزين در دوره قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها
 Statisticsمحاسبه
جدول  -3آماره های
Group

Std. Error Mean
6053.835
11752.958

Group Statistics
Mean
Std. Deviation
280704.25
12107.670
284399.75
23505.916

N

7

4
4

group
<=1389
>1389

benzin

در جدول  4نتایج آزمون   tبراي بررسي اثر هدفمندي بر مصرف متوسط بنزين قابل مشاهده

است.

جدول  -4آثار هدفمندی یارانه ها بر مصرف بنزين با استفاده از آزمون  tمستقل
Independent Samples Test
Levene’s
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

Sig.
Mean
Std. Error
(2-tailed) Difference Difference

df

t

Lower
-3695.500 13220.474 -36044.835

.789

-3695.500 13220.474 -38881.805

.792

6

-.280

-.280 4.487

Sig.

F

Equal
variances
2.551 .161
assumed
Equal
variances
not assumed

benzin
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 .2-6مصرف برق

میزان مصرف برق براساس نتایج ترازنامه انرژی در سال های مختلف در استان وکشور در جداول

5و 6برای سال های  1380-93ارایه شده است .روند رشد برق مصرفی استان وکشور در سال های

مورد بررسی نیز در نمودار  2نمایش داده شده است .همانطورکه مشاهده می شود برق مصرفی

در استان در مقایسه با کشور در سال های مورد بررسی افت وخیزهای زیادی را تجربه کرده است
ونوسانات رشد مصرف برق در استان نسبت به کشور بیشتر بوده است .همچنین رشد برق مصرفی

کشور در بیشتر سال های مورد بررسی به غیر از سال های 1387 ،1382و 1392باالتر از کشور

بوده است .برق مصرفی مشترکین در استان در سال های مذکور با اختالف زیادی کمتر از کشور

قرار گرفته است .در سال های  1387و 1392میزان برق مصرفی در استان با افت قابل مالحظه

ای همراه بوده است به طوری که در این سال رشد برق مصرفی از  22/1درصد در سال 1386
به یکباره به  -10/3درصد در سال  1387و درسال  1392نیز از  9/9درصد رشد سال  1391به

 -8/7درصد درسال  1392کاهش یافته است .نوسان مصرف برق در کشور نسبت به استان قابل

مالحظه نبوده و دامنه تغییرات مصرف برق در کشور در سال های  ،1380-93بین  -0/2و9/3

درصد بوده است .سهم مصرف برق استان از کل مصرف برق در کشور در سال های مورد بررسی
بین  1/1تا  1/5درصد قرار داشته است.

پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تغییر محسوسی در مصرف مشترکین همسو با اهداف

اجرای این قانون صورت نگرفته است .همانطور که مشاهده می شود با اجرای قانون هدفمند

سازی یارانه ها تنها در سال  1392کاهش مصرف برق در استان تجربه شده است .برق مصرفی

مشترکین در کشور در اولین سال پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه در سال  1390با کاهش
قابل توجهی همراه شده است ولی بعد از این سال تا سال  1393رشد مصرف برق در کشور رو به
افزایش گذاشته است.
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جدول -5مصرف برق در استان زنجان و کشور سال های 1380-1393
(واحد :گیگا وات ساعت-درصد)
شرح

کشور

استان زنجان

سهم استان
ازکشور

مصرف

رشد

مصرف

رشد

1380

1,100

_

97,171

_

1381

1,216

10.5

105,075

8.1

1.2

1382

1,317

8.3

114,624

9.1

1.1

1383

1,512

14.8

124,462

8.6

1.2

1384

1,635

8.1

132,898

6.8

1.2

1385

1,876

14.8

144,582

8.8

1.3

1386

2,290

22.1

152,329

5.4

1.5

1387

2,055

-10.3

161,445

6.0

1.3

1388

2,197

6.9

168,438

4.3

1.3

1389

2,495

13.5

184,182

9.3

1.4

1390

2,701

8.3

183,906

-0.2

1.5

1391

2,968

9.9

194,214

5.6

1.5

1392

2,711

-8.7

203,088

4.6

1.3

1393

2,917

7.6

219,653

8.2

1.3

1.1

ماخذ :ترازنامه انرژی سال های مختلف

در بین شش بخش مختلف خانگی ،عمومی ،تجاری ،صنعتی ،کشاورزی وروشنایی معابر بیشترین

مصرف برق در استان وکشور به ترتیب بخش های صنعت ،خانگی ،کشاورزی ،عمومی ،تجاری و
روشنایی معابر اختصاص داشته است .روند مصرف برق در هریک از این بخش ها نیز قبل وبعد از
اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نشان می دهد که در بخش خانگی در استان وکشور مصرف

برق در سال های مورد بررسی سیر صعودی داشته است تنها در اولین سال پس از اجرای قانون

هدفمند سازی یارانه ها (سال )1390میزان مصرف برق در این بخش با کاهش همراه شده است

ولی بعد از این سال دوباره سیر صعودی مصرف برق ادامه یافته است .در بخش های عمومی

بررسی روند شاخص های مصرف انرژی در راستای تحقق اقتصاد ...
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وتجاری نیز روند مصرف همانند بخش خانگی بوده است.

بخش صنعت به عنوان عمده ترین مصرف کننده برق در سال های مورد بررسی در استان روند

افزایشی را داشته است .ولی در سال  1392میزان برق در بخش صنعت استان با کاهش قابل
توجهی همراه شده و در سال های  1392و 1393به کمتر از مصرف سال  1391رسیده است.

بنابراین عامل اصلی افت شدید مصرف برق استان در سال  1392وسال  1387که در بخش قبل

به آن اشاره شد را می توان به افت مصرف برق در بخش صنعت ارتباط داد .جایگزینی گاز طبیعی
به جای برق در کاهش برق مصرفی واحدهای صنعتی استان تاثیر گذار بوده است مصرف برق در

بخش صنعت کشور برخالف استان از قبل وبعد از هدفمند سازی یارانه ها سیر صعودی خود را

حفظ کرده است  .

بخش کشاورزی بعنوان سومین مصرف کننده برق در سال های مورد بررسی در استان پس از

اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها میزان مصرف خود را کاهش داده و این کاهش تا پایان دوره

مورد بررسی نیز ادامه یافته است بعبارتی با اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها برق مصرفی

بخش کشاورزی استان از سال  1389تا  1393روند کاهشی به خود گرفته است  بازسازی واحدهای

کشاورزی با مصالح نوین و کم مصرف انرژی در کاهش روند مصرف برق در بخش کشاورزی

موثر بوده است همانند بخش صنعت برق مصرفی واحدهای کشاورزی در کشور نیز برخالف روند
مصرف برق در این بخش ها در استان بوده است میزان برق مصرفی بخش کشاورزی کشور پس

از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نسبت به سال های قبل از اجرای این قانون کاهش نیافته

و روند افزایشی خود را حفظ کرده است.

برق مصرفی در بخش روشنایی معابر در استان وکشور در مقایسه با سال های قبل از اجرای قانون

تغییر محسوسی نداشته است.
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جدول -6مصرف برق در بخش های مختلف در استان وکشور سال های1380-1393
(واحد :گیگا وات ساعت-درصد)

شرح

خانگی

تجاری

عمومی

استان

کشور

سهم

استان

کشور

سهم

استان

کشور

1380

280

32,891

0.9

86

11,951

0.7

43

6,394

0.7

1381

300

34,946

0.9

102

12,630

0.8

46

6,925

0.7

1382

331

37,967

0.9

124

13,714

0.9

50

7,461

0.7

1383

369

40,564

0.9

113

15,021

0.8

55

7,863

0.7

1384

370

44,108

0.8

118

16,350

0.7

57

8,542

0.7

1385

379

48,086

0.8

135

18,329

0.7

63

9,320

0.7

1386

562

50,777

1.1

176

19,648

0.9

93

9,953

0.9

1387

444

52,896

0.8

175

20,428

0.9

69

10,742

0.6

1388

439

55,630

0.8

178

21,827

0.8

76

11,015

0.7

1389

424

60,908

0.7

123

21,308

0.6

79

12,727

0.6

1390

413

56,774

0.7

121

16,752

0.7

79

12,664

0.6

1391

448

61,351

0.7

121

17,810

0.7

86

12,664

0.7

1392

494

64,379

0.8

135

17,831

0.8

89

13,377

0.7

1393

555

71,163

0.8

149

19,767

0.8

114

15,404

0.7
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جدول -6مصرف برق در بخش های مختلف در استان وکشور سال های(1380-1393ادامه)
(واحد :گیگا وات ساعت-درصد)
شرح

صنعتی

روشنایی معابر

کشاورزی

کشور

سهم

سهم استان

استان

کشور

سهم

استان

کشور

42

4,117

1

1380

533

30,739

1.7

116

11,079

1

4,671

1

1381

574

33,469

1.7

149

12,435

1.2

45

4,672

0.8

1382

640

36,951

1.7

133

13,859

1

38
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1383

747

40,338

1.9

184

15,489

1.2

45

5,188

0.9

1384

851

43,123

2.0

195

16,469

1.2

44

4,305

1

1385

1,004

46,574

2.2

240

17,666

1.4

56

4,608

1.2

1386

1,156

49,772

2.3

244

17,670

1.4

59

4,510

1.3

1387

1,003

52,110

1.9

295

21,179

1.4

70

4,091

1.7

1388

1,123

54,888

2

328

21,405

1.5

54

3,674

1.5

1389

1,359

61,483

2.2

458

24,189

1.9

52

3,568

1.5

1390

1,586

63,944

2.5

454

30,020

1.5

48

3,752

1.3

1391

1,814

67,107

2.7

450

31,647

1.4

48

3,635

1.3

1392

1,383

70,634

2

546

33,103

1.6

64

3,765

1.7

1393

1,495

74,294

2

546

35,188

1.6

58

3,837

1.5
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نمودار -2رشد مصرف برق در استان وکشور

ماخذ :ترازنامه انرژي سال هاي مختلف –محاسبات گزارش

برای تحلیل اثر گذاری هدفمندی بر مصرف برق ،فرضیه زیر آزمون می شود:

فرضیه صفر ( :)H0هدفمندی یارانه ها اثر معنی داری بر متوسط مصرف برق نداشته است.

ﻣﺎﺧﺬ :ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮژي ﺳﺎل—ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ –ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﺰارش

ﺷﻮد:شماره بیست و چهارم (پیایی  /)12تابستان 95
خاوران/
اقتصادﻣﻲ—
62ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ،ﻓﺮﺿﻴﻪ زﻳﺮ آزﻣﻮن
—ﮔﺬاري ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﺑﺮ

 :(Hﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻳﺎراﻧﻪ—ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ—داري ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

فرضیه مقابل ( :)H1هدفمندی یارانه ها اثر معنی داری بر متوسط مصرف برق داشته و متوسط

 :(H1ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻳﺎراﻧﻪ—ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ—داري ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن را ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

آن را کاسته است.

�٠ : μ١ � μ٢

�١ : �٢ � �١

قابل
جدول،7
آزمون
نتایج
توجه به
مصرف برق
هدفمندی
ﺻﻔﺮ،
ﺑﺮاي tرددر ﻓﺮﺿﻴﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه
زنجان،7باﻗﺎﺑﻞ
استان ﺟﺪول
آزﻣﻮن  tدر
متوسط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
زﻧﺠﺎنبر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
اثر اﺳﺘﺎن
ﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق

ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ
ﺷﺪه از
اﺳﺘﺨﺮاج
آﻣﺎره ��
صفر،از ﻣﻘﺪار
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ
برایﺷﺪهرد ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ن  ،μ٢ - μ١ﻣﻘﺪار آﻣﺎره
ﺑﺎﺷﺪ،باید
محاسبه tشده
آماره t
مقدار
بودن ، -
ﻣﻨﻔﻲمنفی
عالوه بر
فرضیه
مشاهده tاست.

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
عبارت -ﻣﻲ
باشد ،ازبه2,353
توزیعو tﺑﺰرﮔﺘﺮ
جدول اﺳﺖ
ﺎﺳﺒﺎﺗﻲ از-1,902
منفیﻣﻘﺪار آﻣﺎره  tﻣﺤ
مقداراﻳﻨﻜﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺎﻳﺪ  t <‐2,353ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
t <-2.353
دیگر—باید
آماره  استخراج شده
کوچکتر از

ﻣﺼﺮف آن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از
ﻣﺼﺮف ﺑﺮق
آماره tاﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي
توجه—بهﺷﻮد.
باشد.ردبا ﻧﻤﻲ
ﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  95درﺻﺪ،
بنابراین
ﻣﺘﻮﺳﻂباشد،
 -2.353می
بزرگتر از
ﻣﺘﻮﺳﻂ است و
محاسباتیﺑﺮ-1.902
اینکهﻟﺬامقدار

فرضیه صفر در سطح اطمینان  95درصد ،رد نمی شود .لذا هدفمندی اثر معناداری بر متوسط
 11مصرف آن کاسته نشده است.
مصرف برق نداشته و از متوسط

جدول  -7آماره های محاسبه شده برق در دوره قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها
Group Statistics
Std. Error Mean
92.248
69.091

Mean
2259.25
2824.25

Std. Deviation
184.496
138.182

group
<=1389
>1389

N
4
4

bargh

جدول  - 8آماره های محاسبه شده برق در دوره قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

Std. Error
Difference

Sig.
Mean
(2-tailed) Difference

-847.014 -282.986

115.253

-565.000

.003

-852.512 -277.488

115.253

-565.000

.003

Levene’s Test
for Equality of
Variances

df

t

Sig.

F

6

-1.902

.783

.083

-1.902 5.560

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not assumed

bargh
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 .3-6مصرف گاز

میزان مصرف گاز طی سال های  ،1380-93در جدول  9آورده شده است .همانطور که مالحظه

می شود مصرف گاز در استان وکشور در دوره مورد بررسی از رشد کام ً
ال نوسانی برخوردار بوده

است در بیشتر سال های مورد بررسی روند رشد مصرف گاز در استان مطابق با رشد مصرف در
کشور بوده است قبل از آزاد سازی قیمت ها در سال  1380-89روند مصرف گاز در استان وکشور

به تناوب افزایش وکاهش داشته است و از یک روند خاصی پیروی نکرده است  .پس از اجرای
قانون هدفمند سازی یارانه ها در اواخر سال  1389مصرف گاز در استان روبه کاهش گذاشته و در

سال  1391به کمترین مقدار خود در سال های پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها رسیده

است ولی پس از این سال مصرف گاز با رشد قابل مالحظه ای همراه شده است .کاهش مصرف
گاز در کشور نیز همانند استان پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  رو به کاهش گذاشت

ولی این کاهش در بین سال های  1390و 1391اتفاق افتاده است در حالی که کاهش مصرف گاز

در استان از سال  1389تا  1391رخ داده است در سال  1392رشد مصرف گاز در کشور نیز روبه

افزایش گذاشته است .سهم استان زنجان از گاز مصرفی در کشور در سال های مورد بررسی بین

 1/1تا  1/2درصد محاسبه شده است.

جدول -9مصرف گاز در استان وکشور سال های1380-1392
(واحد :میلیون متر معکب -درصد)
کشور

استان زنجان
میزان مصرف

رشد

میزان مصرف

رشد

سهم استان زنجان
ازکشور

1380

410

_

35,651

_

1.1

1381

502

22.6

40,231

12.8

1.2

1382

481

-4.3

44,055

9.5

1.1

1383

558

16.1

50,834

15.4

1.1

1384

605

8.5

54,611

7.4

1.1

1385

715

18.1

63,347

16.0

1.1

1386

804

12.4

74,758

18.0

1.1

شرح
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1387

813

1.2

75,435

0.9

1.1

1388

944

16.0

82,490

9.4

1.1

1389

1,072

13.6

88,865

7.7

1.2

1390

1,121

4.6

103,506

16.5

1.1

1391

1,126

0.4

100,200

-3.2

1.1

1392

1,254

11.4

105,132

4.9

1.2
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مصرف گاز به تفکیک بخش های خانگی ،عمومی وتجاری ،صنعت وسایر بخش ها در جدول

10در استان وکشور آورده شده است همانطور که مالحظه می شود بخش خانگی ،عمومی وتجاری
باالترین میزان مصرف گاز را نسبت به بخش های صنعت وسایر بخش ها در استان وکشور داشته

است بخش صنعت در رتبه دوم پس از بخش خانگی ,عمومی وتجاری قرار داشته است میزان

مصرف گاز به تفکیک بخش ها در استان در بخش خانگی ،عمومی وتجاری پس از اجرای قانون
هدفمند سازی یارانه ها از سال  1389تا  1391روند کاهشی داشته ودر سال  1392با افزایش

همراه شده است کاهش مصرف گاز در سطح کشور در سال های  1390و 1391اتفاق افتاده است
میزان مصرف گاز در کشور نیز همانند استان در سال  1392با افزایش مواجه شده است .میزان

گاز مصرفی در بخش صنعت در استان وکشور از قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها روند

افزایشی خود را تا سال  1392داشته است .سایر بخش های مصرف کننده گاز در استان همانند

بخش صنعت از قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه روند مصرف رو به افزایش خود را در
سال های بعد از اجرای قانون نیز حفظ کرده اند در سطح کشور نیز گاز مصرفی در سایر بخش ها

تا سال  1391رو به افزایش بوده در سال  1392با اندکی کاهش همراه شده است.

استان زنجان از گاز مصرفی کشور در سال های  ،1380-92به طور متوسط در بخش خانگی،

عمومی وتجاری نزدیک به  1/5درصد سهم  ،در بخش صنعت  0/8درصد ودر سایر بخش ها 0/3

درصد سهم داشته است.
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جدول-10مصرف گاز در بخش های مختلف در استان وکشور سال های1380-1392
(واحد :میلیون متر معکب -درصد)
شرح

خانگی ،عمومی و تجاری

سایر بخش ها

صنعت

استان

کشور

سهم

استان

کشور

سهم

استان

کشور

سهم

1380

377

23,011

1.6

33

6,747

0.5

_

5,894

_

1381

462

27,182

1.7

40

7,367

0.5

_

5,681

_

1382

442

29,152

1.5

39

8,421

0.5

_

6,482

_

1383

510

33,989

1.5

46

9,656

0.5

2

7,188

0.0

1384

529

35,794

1.5

68

11,331

0.6

9

7,487

0.1

1385

615

41,836

1.5

84

13,348

0.6

16

8,163

0.2

1386

657

45,869

1.4

118

14,846

0.8

28

14,042

0.2

1387

599

43,986

1.4

172

16,547

1.0

42

14,902

0.3

1388

687

47,073

1.5

178

17,527

1.0

78

17,890

0.4

1389

740

46,793

1.6

220

19,878

1.1

112

22,194

0.5

1390

728

50,492

1.4

262

24,019

1.1

131

28,995

0.5

1391

690

46,068

1.5

293

25,792

1.1

143

28,340

0.5

1392

763

51,163

1.5

347

26,754

1.3

144

27,216

0.5
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ﻣﺎﺧﺬ :ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮژي ﺳﺎل—ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ –ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﺰارش

برای تحلیل اثر گذاری هدفمندی بر مصرف گاز طبيعي ،فرضیه زیر آزمون می شود:

ﺮ—ﮔﺬاري ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ زﻳﺮ آزﻣﻮن ﻣﻲ—ﺷﻮد:

فرضیه صفر ( :)H0هدفمندی یارانه ها اثر معنی داری بر متوسط مصرف گاز طبيعي نداشته است.

 :(Hﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻳﺎراﻧﻪ—ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ—داري ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

فرضیه مقابل ( :)H1هدفمندی یارانه ها اثر معنی داری بر متوسط مصرف گاز طبيعي داشته و

 :(H1ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻳﺎراﻧﻪ—ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ—داري ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن را ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

متوسط آن را کاسته است.

�٠ : μ١ � μ٢

�١ : �٢ � �١

ﻓﺮﺿﻴﻪ
در رد
آزمون tﺑﺮاي
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
استان ﺟﺪول
آزﻣﻮن  tدر
متوسطﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺘﺎنبر زﻧﺠﺎن
اثر ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز
،12
جدول
ﻗﺎﺑﻞبه نتایج
،12توجه
زنجان با
ﻧﺘﺎﻳﺞطبيعي
مصرفﺑﻪگاز
هدفمندی

ﺗﻮزﻳﻊ t
ﺷﺪه tاز ﺟﺪول
منفی آﻣﺎره
ﻣﻘﺪاربر ﻣﻨﻔﻲ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از
ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
آﻣﺎره t
قابلﻣﻘﺪار
ﻔﻲ ﺑﻮدن ،μ٢ - μ١
باید
محاسبه شده
اﺳﺘﺨﺮاجآماره
بودن� ، �-مقدار
عالوه
فرضیه صفر،
برای رد
است.
مشاهده
بایدﻣﻲ—
-2,353
باشد،وبهﺑﺰرﮔﺘﺮ
توزیع t-اﺳﺖ
جدول1,589
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ
آﻣﺎره t
منفی اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪار
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ t <‐2,353
ﺑﺎﺷﺪt ،
<-2.353
عبارتاز دیگر
شده از
آماره  استخراج
مقدار
کوچکتر از

ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از
ﻣﺼﺮف ﮔﺎز
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ
ﻟﺬا tﻫﺪﻓﻤﻨﺪي
ﻧﻤﻲ—
ﻔﺮ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن
بنابراین
ﻃﺒﻴﻌﻲباشد،
 -2.353می
بزرگتر از
است و
محاسباتیاﺛﺮ-1.589
ﺷﻮد.آماره
مقدار
درﺻﺪ،بهرداینکه
باشد95.با توجه

ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.فرضیه صفر در سطح اطمینان  95درصد ،رد نمی شود .لذا هدفمندی اثر معناداری بر متوسط
مصرف گاز طبيعي نداشته و از متوسط مصرف آن کاسته نشده است.
14

جدول  -11آماره های محاسبه شده گاز طبيعي در دوره قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها
Std. Error Mean
74.76853
43.52394

Group Statistics
Mean
Std. Deviation
942.9667
129.50290
1167
75.38568

N
3
3

group
<=1389
>1389

gaz

جدول -12آماره های محاسبه شده گاز طبيعي در دوره قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها
Independent Samples Test

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper

t-test for Equality of Means
Sig.
Std. Error
(2-tailed) Mean Difference Difference

16.20128

-464.20128

86.51397

-224.00000

.061

41.16205

-489.16205

86.51397

-224.00000

.076

                

Levene’s
Test for
Equality of
Variances

F
Sig.
t
df
Equal
variances .401 .561 -1.589
4
assumed
Equal
variances
-1.589 3.216
not assumed

gaz
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 .7بهره وری و شدت انرژی

یکی از دالیل اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها که درابتدای این مطالعه نیز به آن اشاره

شد ،افزایش بهره وری و تشویق صنایع مختلف برای استفاده از تکنولوژی های بهره ور عنوان

شده است .از طرفی به افزایش بهره وری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مکرراً تاکید شده

است .پرداخت یارانه غیر هدفمند به حامل های انرژی  شرایط را برای استفاده بیشتر از تجهیزات
نسبت ًا ارزان با بازدهی وبهره وری کم ومصرف انرژی باال مقرون به صرفه کرده وانگیزه را از تولید

کنندگان برای استفاده ازتکنولوژیهای بهره ورتر(والبته گرانتر) سلب نموده است .کاهش بهره وری

در بلند مدت می تواند مزایای پرداخت همگانی وغیر هدفمند یارانه ها را تحت الشعاع قرار داده

و ادامه آن را در بلندمدت غیر اقتصادی کرده است از طرفی هم حذف به یکباره یارانه نیز موجب

افزایش هزینه تولید شده وحتی ممکن است حیات صنعت را نیز به خطر بیاندازد .از طرف دیگر

حذف یارانه حامل های انرژی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصوالت صنعتی شده و با
کاهش تقاضا تولید را کاهش خواهد داد؛ کاهش تولید نیز به نوبه ی خود اشتغال وسرمایه گذاری را
کاهش خواهد داد .براین اساس می بایست به صنایع فرصت کافی برای تغییر تکنولوژی که الزمه
بهره ور کردن صنایع است داده شود .هدفمند سازی یارانه به عنوان یکی از راهبردهای دولت در

افزایش بهره وری در اقتصاد مطرح شد و با اجرایی شدن این قانون انتظار بر این بود که بهره وری

در حامل های انرژی بهبود پیدا کند.

شاخص های متعددی برای سنجش میزان کارایی مصرف انرژی تعریف شده است در میان این

شاخص ها ،دو شاخص بهره وری انرژی و شاخص شدت انرژی از شاخص های معتبر معرفی شده
در بررسی کارایی مصرف انرژی می باشند .شاخص بهره وری انرژی عبارت است از میزان تولید

کاال وخدمات به ازای هر واحداز مصرف انرژی مصرفی و از تقسیم میزان تولید ناخالص داخلی1

به مقدار انرژی مصرفی بدست می آید .شاخص شدت مصرف انرژی عکس نسبت شاخص بهره

وری انرژی را نشان می دهد ومیزان انرژی مصرفی به ازای هر واحد از کاال وخدمات تولید شده

را نشان می دهد این شاخص نیز از نسبت میزان مصرف نهایی انرژی به تولید ناخالص داخلی به

دست می آید.

ز ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه وري اﻧﺮژي

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪاز ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ و از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ 7ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي

ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
وري اﻧﺮژي
ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻋﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑ
اﻧﺮژي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
اﻧﺮژيﻣﺼﺮف
وﻣﻴﺰانﻛﺎراﻳﻲ
دﻫﺪﻣﻴﺰان
ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﺘﻌﺪديرا ﺑﺮاي
ﻬﺮه ﻫﺎي
ﺷﺎﺧﺺ
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تابستان
(پیایی
چهارم
بیست و
شماره
خاوران/
اقتصاد
داﺧﻠﻲ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﺷﺎﺧﺺﺑﻪ
اﻧﺮژي
ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﺼﺮف
ﻣﻴﺰان
اﻧﺮژي5از وﻧﺴﺒﺖ
دﻫﺪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ
 95ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﻲ
ﻛﺎراﻳﻲ
/)12ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﺪهﺑﻪدر
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻫﺎي
اﻧﺮژي 6از
ﺷﺪت
ﺷﺎﺧﺺ

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪاز ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ و از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟ

ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻋﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه وري اﻧﺮژي را ﻧﺸﺎن
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ
دﻫﺪ
ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن
را
ﺷﺪه
ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ از ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ = ﺑﻬﺮه وري اﻧﺮژي
دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ .ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي

       

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي
ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي
وﺗﺒﺪﻳﻞ)در
ﻣﺼﺮفاﻧﺘﻘﺎﻻت
ﺷﺪت ﺑﺨﺶ
ي) (TFECﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻞ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺮژي اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎي ﻣﺠﻤﻮع=ﻣﺼﺎرف
ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ
ﻣﺼﺎرفﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ي ﻛﻚ ﺳﺎزي و واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻮره ﺑﻠﻨﺪ( و ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻧﺮژي وﺗﻠﻔﺎت اﻧﺘﻘﺎل وﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠ
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ

انرژی ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮد .ﺑﺎﻳﺪ
کل ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻴﺪه
عبارتاﻧﺮژي
انرژی( )TFECﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﻲ رﺳﺪ ،ﻛﻞ ﻣﺼﺮف
وﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ
ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ،ﻛﺸﺎورزي
اولیه منهای مجموع
عرضه
است از
ﻣﺼﺮفنهایی
مصرف
مقدار کل

ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي
ﺧﻮراك
ﻛﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﺼﺎرف
بخشﻛﺸﻮر ﺑﻪ
مصارفدر ﻫﺮ
کوره ﻣﻨﻬﺎي ﻣﺠﻤﻮع ﻣ
واحدهای اوﻟﻴﻪ
ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺮژي
کک ﻛﻞ
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ( از
اﺳﺖ
واﺣﺪﻫﺎيﻋﺒﺎرت
(TFEC
اﻧﺮژي)
ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﻘﺪار
اﺧﺘﺼﺎصو
سازی
واحدهای
ها،
نیروگاه
اﻧﺮژي)ﻣﺜﻞ ها،
پاالیشگاه
وتبدیل(در
انتقاالت
(139
ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي وﺗﻠﻔﺎت
عمومی،ﻣﺼﺎرف
خانگی ،ﺑﻠﻨﺪ( و
واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻮره
ﺳﺎزي و
واﺣﺪﻫﺎي
وتلفات ﻫﺎ،
ﻫﺎ ،ﻧﻴﺮوﮔﺎه
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه
تجاری،
بخش های
ﻛﻚ در
وتوزیع که
انتقال
انرژی
بلند) و مصارف بخش

ﻛﺸﺎورزيﺗﻤﺎم
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
ﻛﻨﻨﺪه
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
ﺧﺎﻧﮕﻲ،اﻧﺮژي
ﻲ اﻧﺮژي ،ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻞ
ﻣﺼﺎرفﻣﺼﺮف ﻣﻲ رﺳﺪ ،ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ
وﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ
وﻧﻘﻞ،
ﻣﺼﺮفﺣﻤﻞ
ﺗﺠﺎري ،ﺑﻪﺻﻨﻌﺖ،
ﻋﻤﻮﻣﻲ،

صنعت ،حمل ونقل ،کشاورزی وسایر به مصرف می رسد ،کل مصرف نهایی انرژی نامیده می شود.

وﻛﺸﺎورزيﻫﺮﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﺼﺮفﺧﺪﻣﺎت
وﻧﻘﻞ،ﻛﻞﺧﺎﻧﮕﻲ،
اﺳﺖ ﺣﻤﻞ
ﺻﻨﻌﺖ،
اﻋﻢ از
ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮ اﻧﺮژي)ﻣﺜﻞ ﺧﻮرا
ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي در
ﺑﺨﺸﻲ از
ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهداﺷﺖ

باید توجه داشت که ممکن است بخشی از کل مصرف نهایی انرژی در هر کشور به مصارف غیر
ﻳﺎﺑﺪ).ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ(1394،

انرژی(مثل خوراک واحدهای پتروشیمی) اختصاص یابد(.مرکز پژوهش های مجلس)1394،

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار
ﻣﺼﺮفﻫﺎ ﻣﻮرد
اﻧﺮژي ،ﻳﺎراﻧﻪ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي
آژاﻧﺲﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻌﺮﻳﻒاﺟﺮاي
ﺳﺎل از
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻞ اﻧﺮژي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ي وﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎرﺑﻨﺎﺑﺮ

بنابر تعریف آژانس بین المللی انرژی ،مصرف نهایی انرژی شامل کل انرژی عرضه شده به

ﻣﺼﺮفﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻫﺎيﭼﻨﺪاﻧﻲ
ﺑﺨﺶﺗﻐﻴﻴﺮ
اﺟﺮايﺑﻪﻗﺎﻧﻮن
ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ
اﻧﺮژي،
اﻧﺮژيﻫﺎي
ي ﻗﺒﻞ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻞ
ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻋﻢ از ﺻﻨﻌﺖ ،ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ،
اﻧﺮژيازﻋﻤﻮﻣﺎً
ﻧﺘﺎﻳﺞﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﺼﺮف
اﺳﺖ.

وﺷﺪت ًا به بخش های
انرژی عموم
ﺑﻬﺮهنهایی
مصرف
است.
مصارف انرژی
مصرف
وري اﻧﺮژي
ﺷﺎﺧﺺ
وﺑﺮرﺳﻲ دو
تمام ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
برای اﺳﺖ
ﻧﻴﺎورده
کنندهﺑﺪﺳﺖ
ﺳﺎل ﻫﺎ
ﻳﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در اﻳﻦ
نهایی ﺷﻮد.
ﻣﻲ

وکشاورزی
خدمات
خانگی،
ونقل،
حمل
صنعت،
نهایی دراعماﻳﻦاز
اﺳﺖ
ﻻزم
وري
وريﺑﻬﺮه
اﻓﺰاﻳﺶ
ﻋﻨﻮان
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
کننده ﻫﺮﭼﻨﺪ
مصرفرد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ را ﺗﺎﻳﻴﺪ وﻳﺎ
شود.از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
می ﺳﺎل
تقسیمﭼﻬﺎر
ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ﺑﺎ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﻧﺮژي
ﻣﺼﺮف
وﺷﺪت
ﺷﺪﺑﻬﺮه
ﻣﻴﺰان
ﺑﺨﺶ،

ﺣﺎﻣﻞقانون
اجرای
ﻣﻴﺰانسال از
چهار
گذشت
وشدت
اﺳﺖوری
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيمیزان
این بخش،
ر ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮاي در
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
انرژیرا بادرداﺷﺘﻪ
ﻫﺎيورﺗﺮ
مصرفه
ﺑﺨﺶﺑﻬﺮ
ﻫﺎي
بهرهاز
واﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻐﻴﻴﺮ
هدفمند ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از
ﻫﺎي اﻧﺮژي،
ﻣﺼﺮف
ﺧﺼﻮص
ﻗﺒﻞ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيدر
ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺑﺪﺳﺖ میزان
خصوص
قبلﻻزمدر
های
هرچند در
است
گرفته
ارزیابیﻼًقرار
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲها10مورد
سازی یارانه
اﺳﺖ
ﻣﻜﻠﻒ
دوﻟﺖ
ﮔﺎﻧﻪ،
ﺳﺎل راﻫﺎاﻧﺠﺎم
ﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪي
اﻳﻦ از
ي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ وﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي
مصرفﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺑﺮرﺳﻲ د
ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ
اﻳﻦ
ﭘﺸﺘﻴﺎﺑﻲدر
بخشرا
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺨﺶﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻗﺎﻧﻮن
اﺟﺮاي
اﺳﺖ و ﻋﻤ

ﻗﺎﻧﻮن و
ﻣﺎده 8
ﺷﺪه رادر
ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻫﺪاف
ﻛﺎذب از
ﺻﻮرت
وﺧﺪﻣﺎت
هایﻛﺎﻻﻫﺎ
ﻗﻴﻤﺖ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ
اینﻋﻨﻮان ﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ
رد
وﻳﺎ
ﺗﺎﻳﻴﺪ
تغییرﻗﺒﻞ
ﻣﺒﺎﺣﺚ
اجرایﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ
انرژی،ﻣﺼﺮف
ﻫﺮﭼﻨﺪ ً
ال اجرای
آﻳﻴﻦعم
است و
نداشته
چندانی
قانون
وبعدﻣﻲاز
نتایج ﺑﻪقبل
حامل

ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪ
محاسبهﻫﺎ از
ﻻزم ﻳﺎراﻧﻪ
ﺳﺎزي
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮن
اﺟﺮاي
ﺣﺎﺻﻞ از
ﺟﻮه
ﺧﺎﻟﺺ
ﺎده دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺑﻬﺮ ه و
واﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﺑﺮاي
ﻓﺮﺻﺖ
ﻛﺸﻮر
ﺻﻨﺎﻳﻊ
در ﻣﻲ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ
درﺻﺪمورد ﺑﻪ
بهره وری
شاخص
وبررسی دو
است
نیاورده
بدست
ﺑﺎﻳﺴﺖها
سال
این
نظرو را
قانون30نتایج

ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻣﻮاردي
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزي اﺟﺮا
ﺑﺮاي
میاداره
وﺟﻮه
انرژی ﻳﺎراﻧﻪ
ﺖ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﻼﻋﻮض،
هرچنددوﻟﺖ
ﺳﺎزي ﮔﺎﻧﻪ،
ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﺑﺨﺶ ﺗ
10
تاییدﺎي
وﺑﺴﺘﻪ ﻫ
ﻳﺎراﻧﻪ
ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺴﻬﻴﻼتﻣﺎده
وشدتﺳﻮدمصرفدر
همانطور
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲنماید
ﻣﺎﻧﻨﺪویا رد
مباحثدرﻫﺎقبل را
تواندﺷﺪهنتایج
وﻳﺎ8نیز
انرژی

وﻓﺎﺿﻼب،
دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﺎزي ﻫﺎي ا
ﺑﻬﻴﻨﻪﺷﺮﻛﺖ
دﻫﺪ.زﻳﺎن
وري واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ،ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﻲ از
ﺣﻤﻞوﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎذب از اﻫﺪاف
ﺑﻬﺒﻮدﻛﺎﻻﻫﺎ
ﻗﻴﻤﺖ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮيآباز اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﺼﺮفراﺋﻪاﻧﺮژي و

که عنوان شد افزایش بهره وری نیازمند زمان الزم است به عبارتی می بایست صنایع کشور فرصت

درﺻﺪاﺧﺘﻴﺎر
ﻧﻔﺘﻲ در
ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ
ﻣﺎدهﺗﻮﺳﻌﻪ
وﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻧﺎﻣﻪازيﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي وﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪ
اﺳﺖ 30
دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ
اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﻧﺎن آن
اﺟﺮاﻳﻲ

الزم برای تغییر تکنولوژی واستفاده از تکنولوژی های بهر ه ورتر را داشته باشند.

ﺑﻼﻋﻮض،ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر
ﭘﺮداﺧﺖﻣﻔﺎد اﻳ
ﻛﻨﺪﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
ﺳﺎزي
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
اﺟﺮاﻳﻲﺗﺴﻬﻴﻼت وﻳﺎ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﺑﺮاي
ﻳﺎراﻧﻪ ﺳﻮد
ﻛﻤﻚﻦﻫﺎي
ﺗﺰرﻳﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺪنﺑﺨﺶ
ﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  4ﺳﺎل از اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ

در ماده  8قانون هدفمندسازی یارانه ها وبسته های حمایتی  10گانه ،دولت مکلف است از بخش

اﺳﺘﻔﺎده از
واﺣﺪﻫﺎيﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﺳﺎس
ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮ
ي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎده را درﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺨﺸﻲ از زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺗﻮﻟﻴﺪي ،وﺟﺒﺮان
ﻓﻨﺎوري
ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺻﻼح
ﻧﻜﺮدهاﻧﺮژي،
ﻣﺼﺮف

تولیدی پشتیابی های الزم را انجام دهد .بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از افزایش قیمت

ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ
ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﻛﻪ
ﺣﺪودي ﺑﻲ ﻣﻮرد
وﻧﻘﻞ ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
ﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ وﺣﻤﺎﻳﺖ از
وﺻﻨﻌﺘﻲ،
ﻛﺸﺎورزي
ﺧﻮاﻫﺪﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺗﺎﺣﻤﺎﻳﺖ از

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮيﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮاﻳﻲ
اﺳﺖ4.درﺳﺎل از
ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪهﮔﺬﺷﺖ
ﺻﻮرﺗﻲ
دﻫﺪ .در
روﺑﺮو
ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﻗﺮار ﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪيﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺨﺶﻋﻤﻼً ﺑﺎ
اﻧﻪ ﻫﺎ واﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﻧﺮژي

ﻧﺸﺪه و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎده را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﻧ

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ١.ﺳﺎزي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻲ ﻣﻮرد
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ورﺗﺮ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ اﺟﺮاي
ﻗﺎﻧﻮنEnergy
Productivity.

بررسی روند شاخص های مصرف انرژی در راستای تحقق اقتصاد ...
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کاالها وخدمات به صورت کاذب از اهداف تعیین شده در ماده  8قانون و آیین نامه ی اجرایی

آن است .در این ماده دولت مکلف است  30درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند

سازی یارانه ها از چند طریق به بخش تولید تزریق کند پرداخت کمک های بالعوض ،یارانه

سود تسهیالت ویا وجوه اداره شده برای اجرا در مواردی مانند بهینه سازی مصرف انرژی ،اصالح
ساختار فناوری واحدهای تولیدی ،جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب
وفاضالب ،بهبود حمل ونقل عمومی ،حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی وصنعتی ،حمایت

از تولید نان صنعتی وحمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در اختیار بخش تولیدی قرار دهد .در
صورتی که با گذشت  4سال از اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها مفاد این ماده به طور

کامل اجرایی نشده و بخش تولیدی حمایت های تعیین شده در این ماده را دریافت نکرده است

بر همین اساس انتظار تغییر تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی های بهره ورتر از بخش تولیدی با

اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تا حدودی بی مورد خواهد بود؛ چراکه بخش تولیدی با اجرای
قانون هدفمند سازی یارانه ها وافزایش قیمت حامل های انرژی عم ً
ال با هزینه های بیشتری روبرو

شده است .در مقابل جلوگیری از افزایش قیمت ها در جهت جبران زیان واحدهای تولیدی توسط

دولت مانع دیگری در جهت بهینه سازی مصرف انرژی بوده است هر چند که واحدهای تولید در
بلند مدت به ناچار برای ماندگاری در بازار می بایست مصرف انرژی ها خود را بهینه سازی کنند

ولی براساس موارد عنوان شده عمال تغییر تکنولوژی و عدم حمایت های الزم از واحدهای تولیدی
موانعی امکان بهینه سازی انرژی از واحدهای تولیدی طی 4سال پس از اجرای قانون هدفمند
سازی یارانه ها سلب کرده است.

شاخص های بهره وری انرژی وشدت مصرف انرژی ،با استفاده از اطالعات حسابهای ملی

ومنطقه ای مرکز آمار ایران در تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال  1376در سال

های  ،1380-92اطالعات مصرف نهایی انرژی در ترازنامه انرژی سال  ، 1392بهره وری وشدت

مصرف انرژی محاسبه ونتایج در جدول شماره  ،13ارایه شده است .همانطور که مالحظه می شود
بهره وری انرژی در استان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تغییر چندانی نکرده است و مقدار

بهره وری انرژی در سال های  1389تا  1391تقریب ًا ثابت و از سال  1391تا  1392نیز کاهش یافته
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است روند بهره وری انرژی در کشور نیز با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تغییر محسوسی

نداشته است در سال های  1388تا  1390بهره وری انرژی در کشور اندکی افزایش یافته است ولی
از سال  1390تا  1392رو به کاهش گذاشته است روند بهره وری انرژی در استان وکشور طی سال

های  1380-92در نمودار 4به تصویر کشیده شده است همانطور که مشاهده می شود بهره وری
انرژی در استان در مقایسه با بهره وری انرژی در کشور اختالف باالی داشته و بهره وری انرژی در

استان زنجان در سطح بسیار پایین تری از کشور قرارگرفته است طی سال های مورد بررسی بهره

وری انرژی در کشور تقریب ًا  1/5برابر استان زنجان بوده است.

درشاخص شدت انرژی نیز که میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد از تولید کاال وخدمات را

نشان می دهد ،استان زنجان در وضعیت نامطلوبتری نسبت به کشور قرار داشته است .شاخص

شدت مصرف انرژی در استان زنجان در دامنه  2/4تا 2/9بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال
قرار داشته در حالی که شدت انرژی در کشور حداقل  1/6و حداکثر  1/8بشکه معادل نفت خام به
میلیون ریال بوده است.

همانطور که مالحظه می شود مقدار شاخص شدت انرژی در سال  1389تا  1392تغییر چندانی با

قبل از اجرای قانون نداشته است و حتی در مقایسه با سال های قبل از اجرای قانون هدفمند سازی

یارانه ها اندکی نیز افزایش یافته است .روند تغییرات شدت مصرف انرژی در کشور از سال 1389

تا سال  1390روبه کاهش بوده و در سال های  1391و 1392افزایش یافته است.

براین اساس نتایج بدست آمده در این بخش از گزارش تحلیل های بخش های قبل در خصوص

بی تاثیر بودن اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بر مصرف حامل های انرژی را تایید می کند.
به عبارتی با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه عم ً
ال تغییرات محسوسی در مصرف حامل های

انرژی وشاخص های محاسبه شده اعم ازبهره وری انرژی وشدت انرژی نداشته و مقدار مصرف

و مقدار شاخص های محاسبه شده با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نسبت به سال قبل از
اجرای این قانون تغییر قابل مالحظه ای را تجربه نکرده است.
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جدول  -13شاخص های بهره وری انرژی وشدت مصرف انرژی در استان وکشور
کشور

استان زنجان

شدت مصرف
نهایی انرژی
انرژی(بشکه
معادل نفت
خام به
میلیون ریال)

بهره وری
انرژی(هزار ریال
به ازای یک
بشکه معادل
نفت خام)

شدت مصرف
کل مصرف
تولید ناخالص
بهره وری
نهایی انرژی
نهایی
انرژی(هزار ریال داخلی به قیمت
انرژی(بشکه
انرژی(میلیون
ثابت سال
به ازای یک
معادل نفت
( 1376میلیارد بشکه معادل
بشکه معادل
خام به میلیون
نفت خام)
ریال)
نفت خام)
ریال)
397.4

366,409.9

631.3

1.7

580.4

398,454.3

679.1

1.7

586.7

717.7

1.7

599.1

1.7

596.8
585.7

سال

تولید ناخالص
داخلی به قیمت
ثابت سال
( 1376میلیارد
ریال)

کل مصرف
نهایی
انرژی(میلیون
بشکه معادل
نفت خام)

1380

3,004.5

7.6

2.5

1381

3,303.3

8.5

2.6

389.1

1382

3,612.0

8.7

2.4

415.7

430,003.6

1383

3,888.7

9.6

2.5

406.8

459,916.8

770.6

1384

4,304.2

10.4

2.4

415.1

488,375.6

833.8

1.7

1385

4,649.1

11.7

2.5

398.0

524,147.2

907.4

1.7

577.6

1386

4,598.6

12.8

2.8

358.1

565,242.0

971.9

1.7

581.6

1387

4,831.8

13.1

2.7

369.7

569,909.8

986.0

1.7

578.0

1388

5,300.4

14.1

2.7

376.4

587,896.5

1,033.8

1.8

568.7

1389

5,490.1

14.7

2.7

373.5

626,531.0

1,034.3

1.7

605.8

1390

5,539.9

14.8

2.7

374.8

648,741.2

1,060.1

1.6

612.0

1391

5,805.7

14.9

2.6

390.2

616,153.8

1,059.5

1.7

581.6

1392

5,708.4

16.3

2.9

350.2

603,782.8

1,103.3

1.8

547.3

ماخذ :مرکز آمار ایران،تراز نامه انرژی سال ،1392محاسبات گزارش
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نمودار -4بهره وری انرژی در استان زنجان درمقایسه با کشور

ماخذ :ترازنامه انرژي سال هاي مختلف –محاسبات گزارش

.7جمع بندی

حامل های انرژی در کشور همواره با انحراف قیمتی قابل توجه نسبت به قیمت های جهانی

عرضه شده و منجر به افزایش شدید مصرف انرژی واتالف شدید آن در اقتصاد شده است .براساس

سیاست آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در راستای اجرای نمودن قانون هدفمند سازی یارانه

ها در اواخر سال ،1389انتظار می رفت که مصرف انرژی های فسیلی با کاهش همراه باشد و
همچنین با افزایش هزینه های تولید ومخارج مصرفی نیز انتظار می رفت تولید کنندگان را به بهبود

فناوری تولید وخانوارها را به اصالح الگوی مصرف ترغیب کند .در حالی که نتایج بررسی های

صورت گرفته در این گزارش نشان داد که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها علیرغم انتظار
واهداف تعیین شده  ،عم ً
ال مصرف حامل های انرژی از روند خاصی که نتیجه اجرای قانون هدفمند

سازی یارانه ها باشد پیروی نکرده است وتاثیر مورد انتظار از اجرای قانون در استان پس از اجرای

این قانون سال های  1389-93مشاهده نشده است .هر چند بررسی تغییرات مصرف وقضاوت در

مورد آثار اجرای یک قانون در یک دوره کوتاه مدت صحیح نبوده و باید مصرف و تغییرات آن در

یک دوره بلند مدت موردارزیابی قرار گیرد ولی حداقل آثار کوتاه مدت مورد انتظار نیز در راستای
کاهش مصرف وتغییر درالگوی مصرفی مشاهده نشد.
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نتایج محاسبات مربوط به بهره وری وشدت مصرف انرژی نیز حاکی از عدم تاثیر مورد انتظار از

قانون هدفمند سازی یارانه ها بر تغییر مصرف انرژی و افزایش بهره وری انرژی بوده است .استان

زنجان از نظر شاخص های بهره وری انرژی وشدت مصرف انرژی نیز در موقعیت نامناسبی نسبت
به کشور قرار گرفته است.

براین اساس می توان گفت که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها حداقل نتایج مورد انتظار

وپیش بینی شده در گزارش های توجیهی این قانون در خصوص حامل های انرژی و ایجاد رویه

بهره ورانه از مصرف انرژی در کشور را نتوانسته است تامین نماید وعم ً
ال با اجرای این قانون تغییر

در مصرف انرژی در کشور نسبت به قبل از اجرای آن ایجاد نشده است .استفاده از برنامه های
حمایتی الزم برای ترغیب صنایع به استفاده از فناوری های بهره ورانه ،اتخاذ تدابیر الزم برای

تغییر در الگوي مصرفی جامعه و ...شاید بتواند نتایج مورد انتظار از این قانون را در خصوص حامل

های انرژی تامین کند.

وضعیت نامناسب اقتصادی کشور در سال های  1391و 1392وتشدید تحریم های بین المللی در

کنار اجرای برخی از برنامه های پیش بینی شده در روند اجرای قانون از جمله عدم اجرای كامل

ماده  8قانون هدفمند سازی یارانه ها در جهت حمایت از بخش تولیدی برای بهینه سازی مصرف

انرژی وجلوگیری از افزایش قیمت کاالها و خدمات به صورت کاذب ،دستیابی به نتایج مورد انتظار

از این قانون شامل اصالح عادات مصرفی جامعه ،تغییر در شیوه های تولید واستفاده از تکنولوژی

های بهره ورتر وبهینه سازی مصرف انرژی درواحدهای تولیدی ناممکن ساخته است.

یکی از راه حل های مطرح شده در کشور برای خروج اقتصاد کشور از رکود و دستیابی به اهداف

تعیین شده در برنامه های توسعه پیگیری جدی اقتصاد مقاومتی می باشد .اجرای صحیح برنامه

های عنوان شده در اقتصاد مقاومتی می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت اقتصادی در کشور

باشد  ،چرا که طرح ها وپروژه های تعریف شده برای اقتصاد مقاومتی در تمامی ابعاد چه در تولید

وچه در مصرف با هدف افزایش بهره وری در اقتصاد ارایه شده و اميد است که اجرای صحیح این
طرح ها وپروژه ها بتواند کاستی ها وموانع اجرای بسیاری از قوانین و برنامه ها را جبران نمايد.
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.8منابع وماخذ

1 .1زیرک ،معصومه ( ،)1392تحلیل وضعیت پرداخت یارانه ها در ایران با تاکید بر آسیب شناسی
سیاست های دولت در راستای اصالح نظام پرداخت یارانه ها ،فصلنامه سیاست های مالی

واقتصادی ،سال یکم ،شماره ،1بهار  ،1392صفحات .97-120

2 .2عباسیان ،عزت اله؛ اسد بگی ،زهرا( ،)1390ارتباط هدفمند سازی یارانه های انرژی با رفاه

اجتماعی از مسیر رشد اقتصادی ،فصلنامه علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال دوازدهم،
شماره.44

3 .3آماده حمید؛ غفاری ،علیرضا؛ فرج زاده ،ذکریا ( ،)1393تحلیل اثرات محیط زیستی ورفاهی
اصالح یارانه حامل های انرژی(کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر) ،پژوهشنامه اقتصاد

انرژی ایران ،سال چهارم ،شماره ،13زمستان ،1393صفحات .33-62

4 .4تشکینی ،احمد؛ عریانی ،بهاره؛ صبوری دیلمی ،محمد( ،)1388نظام پرداخت یارانه حامل های
انرژی :مشکالت وضرورت بازنگری آن ،مجله اقتصادی ،ماهنامه بررسی مسائل وسیاست
های اقتصادی ،ویژه نامه هدفمند سازی یارانه ها ،شماره ،101صفحات .141-160

5 .5احمدی ،سید مهدی؛ پژویان ،جمشید؛ غالمی ،الهام ( ،)1393هدفمند کردن قیمت حامل
های انرژی ورفتار مصرفی خانوارهای شهری ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی ،سال هشتم،
شماره«3پیاپی ،»27صفحات .1-15

6 .6نعمت الهی ،زهرا؛ شاهنوشی فروشانی ،ناصر؛ جوان بخت ،عذری؛ دانشور کاخکی ،محمود

( ،)1392ارزیابی آثار هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی بر فعالیت های تولیدی ،فصلنامه

علمی پژوهشی ،پژوهش های رشد وتوسعه اقتصادی ،سال پنجم ،شماره نوزدهم ،صفحات
.11-24

7 .7دفتر مطالعات اقتصادی ،معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی ،وزارت بازرگانی (،)1387
مشخصه های نظام کنونی پرداخت یارانه حامل های انرژی درایران والزامات.

8 .8اکبری ،نعمت اهلل؛ طالبی ،هوشنگ؛ جالئی ،اعظم ( ،)1393تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه

ها بر مصرف انرژی خانوار (مطالعه موردی :شهر اصفهان) ،پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران،

بررسی روند شاخص های مصرف انرژی در راستای تحقق اقتصاد ...

75

سال سوم ،شماره  ،11صفحات .29-66

9 .9محمدی ،نرجس؛ برزگر ،مرضیه؛ محمدی ،وحید ( ،)1392نقش هدفمند سازی یارانه ها
بر نحوه ی مصرف برق مشترکین خانگی( مورد مطالعه :مشترکین خانگی برق مرودشت)،

هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ،کرمانشاه  10-11اردیبهشت ماه .1392

1 010بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،دایره نیرو( ،)1389بهره وری وشدت انرژی در ایران
وجهان.

1 111مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایران ،معاونت پژوهش های زیر بنایی وامور
تولیدی ،مطالعات انرژی ،صنعت ومعدن ( ،)1394ابهام در آمارهای شدت انرژی ومقایسه ایران
با کشورهای جهان گزارش ( ،)1کد موضوع  ،310شماره مسلسل .14300

1 212قادری ،سید فرید؛ آزاده ،محمد علی؛ خانی ،مسعود؛ موسوی اهرنجانی ،پریسا ( ،)1384کاهش

شدت انرژی برق صنایع با استفاده از هدفمند سازی تعرفه ،بیستمین کنفرانس بین المللی برق.

بررسی و تحلیل تحوالت اشتغال در استان خراسان جنوبی
مریم مختاری مسینایی

1

جعفر خراشادیزاده

2

چکیده

اشتغال و شاخص های مربوط به آن مبین کیفیت اقتصادی جمعیت است .چنانچه بسیاری از

اندیشمندان توسعه و علوم اقتصادی شاخص اشتغال را نبض قابل سنجش میزان سالمت ،یا رکود

و فالکت اقتصادی جامعه قلمداد می کنند .افزایش اشتغال و کاهش بیکاری ،یکی از شاخصه
های مهم اقتصادی هر کشور تلقی می شود .اهمیت ایجاد اشتغال درایجاد ثبات اقتصادی جامعه
موضوعی غیر قابل انکار است .توجه هر چه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به

افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه گردد .جهت تدوین یک برنامه اشتغالزایی

و توسعه پایدار منطقه ،شناخت کافی از موقعیت و مزیت های آن ضرورت دارد .هدف از این مطالعه

تعیین وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت در استان خراسان جنوبی با به کارگیری
آمار پایگاه مرکز آمار ایران در بازه زمانی  1385تا  1390می باشد ،که بدین منظور با استفاده از

مدل تغییر سهم و ضریب مکانی به تشخیص بخش هایی که مزیت نسبی دارند و از قدرت رقابتی

برخوردار هستند پرداخته می شود .نتایج نشان می دهد بخش های خدمات ،واسطه گری های مالی

و تأمین آب و برق و گاز دارای بیشترین مزیت نسبی جهت رشد اشتغال در استان خراسان جنوبی

و شهرستان بیرجند هستند.

کلمات کلیدی :مدل تغییر سهم ،ضریب مکانی ( ،)LQساختار اشتغال ،استان خراسان جنوبی.

 .1کارشناس ارشد اقتصادی
 .2کارشناس اقتصاد بازرگانی

jafar.economic68@gmail.com
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مقدمه:

یکی از مهمترین مسائل در ارتباط با جمعیت مسأله اشتغال است .چرا که تأمین یا عدم تأمین اشتغال

نیروی انسانی می تواند اثرات مثبت و منفی بر چگونگی دستیابی به توسعه هر کشور داشته باشد.

اشتغال عاملی است که باعث میشود از تمامی نیرو و توانمندي هاي فکري ـ فیزیکی انسان استفاده

شود و این روند به دنبال خود آرامش و تمکین جامعه را به دلیل از بین رفتن بیکاري ،مسکوت ماندن

امر مهاجرت ،استفاده و پرورش استعدادهاي درخشان و باال رفتن درآمد ناخالص ملی در پی داشته

باشد .از آنجا که فعالیت هاي اقتصادي ،به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام ،از لحاظ توزیع
فضایی از درجه تمرکز نامطلوبی برخوردار می باشد ،بنابراین ،هر منطقه متناسب با ویژگی هاي خاص

خود نیازمند برنامه هاي خاصي است که الزمه هر گونه اقدامی در این زمینه ،شناسایی وضعیت موجود
مناطق مختلف بر اساس روشهاي علمی مناسب است .اگر چه امروزه توجه به سیاست هاي کالن در

امر سیاست گذاري منطقه اي (درون استانی) به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است .اما این به

آن معنی نیست که آنچه در سطح ملی مناسب است ،براي تمام استان ها و مناطق نیز مفید واقع می

شود .عدم توجه به همین نکته ،یعنی نادیده گرفتن استعدادها ،توانایی ها و مزیت نسبی هر منطقه در

زمینه فعالیت هاي اقتصادي باعث شده که سرمایه گذاري ها متناسب با امکانات و ظرفیت هاي بالقوه

مناطق صورت نگیرد و با وجود اجراي برنامه هاي متعدد توسعه ملی ،همچنان روند توسعه نیافتگی در
بعضی مناطق ادامه پیدا کند و روز به روز شاهد افزایش شکاف بین مناطق مختلف کشور از نظر تولید

و اشتغال باشیم .مدل های تحلیلی ضریب مکانی و تغییر سهم ،ابزار اصلی استنباط اقتصادی منطقه ای

را از لحاظ تأثیر فعالیت های مختلف اقتصادی فراهم می آورند .این روش ها و تکنیک های تحلیلی

به ارزیابی فعالیت های مذکور در ارتباط با یکدیگر و مقایسه با فعالیت های مشابه در مناطق دیگر
کمک می کند .همچنین از این مدل ها روشی برای شناسایی و تعیین فرصت ها و امکانات جهت

تغییر ساختار اقتصادی منطقه در زمینه بهبود عملکرد آن فراهم می کند .در تحلیل های تغییر سهم،

تغییر در اشتغال (تولید و  )...یک شهر نسبت به تغییر در اشتغال (تولید و  )...منطقه در یک دوره زمانی

معین می تواند مزیت نسبی پویای یک بخش را در یک منطقه تجزیه و تحلیل کند (مصری نژاد و

همکاران .)1383 ،هدف از اين مطالعه ،تعيين وضعيت اشتغال بخشها و گـروه هـاي عمـده فعاليـت

بررسی و تحلیل تحوالت اشتغال در استان خراسان جنوبی
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در اسـتان خراسان جنوبی در طـي دوره زمـاني  1385-1390با به كارگيري روش تغيير سهم است،

تا به تعيين مزيت نسبي و قدرت رقـابتي هـر يك از بخش هاي فعاليت در هر يك از سطوح برسد.
پیشینه پژوهش:

مسیبی و تقدیسی ( )1392در پژوهشی به بررسی نابرابری اجتماعی– اقتصادی در زمینه اشتغال

به منظور توزیع عادالنه امکانات در استان های کشور پرداختند .در این پژوهش که با استفاده از

تحلیل عاملی و خوشه ای صورت گرفته ،استان های کشور به  4دسته همگن تقسیم شده اند.

نتایج تحقیق نشان می دهد عدم تعادل شدیدی در سطح کشور وجود دارد .به طوری که استان

های تهران و قم بهترین شرایط را از لحاظ شاخص های اشتغال داشته و استان خراسان جنوبی

در ردیف آخر قرار می گیرد.

اکبری و همکاران ( )1391در مقاله خود با عنوان تحلیل وضعیت اشتغال بخش های عمده اقتصادی

شهرستان های استان کرمانشاه به تعیین وضعیت اشتغال بخش ها و گروهای عمده فعالیت با استفاده

از مدل تغییر سهم و همچنین تشخیص مزیت نسبی بخش ها و قدرت رقابتی آن در کل شهرستان

های استان کرمانشاه در طی دوره  1375-1385پرداختند .بررسی ها نشان داد رشد شاغالن شهرستان

های استان کرمانشاه کمتر از سهم شهرستان ها از رشد استان بوده است .بر آورد حاصل از مدل
ضریب مکانی نیز بیانگر آن است که در سال  ،1375بخش کشاورزی  73درصد و بخش های صنعت

و خدمات  27درصد شهرستان ها در بخش پایه ای قرار گرفته اند و در سال  1385بخش کشاورزی
 64درصد و بخشهای صنعت و خدمات  28درصد شهرستان ها در بخش پایه ای قرار گرفته اند.

خاکپور و بافنده (  )1391در مقاله ای به بررسی وضع فعالیت و تعیین وضعیت گروه های عمده

فعالیت در دو استان خراسان رضوی و اصفهان و دو مادر شهر مشهد و اصفهان در طی دوره زمانی

 .1375-1385نتايج حاكي از آن است كه از  16گروه عمده فعاليت ،در استانهاي خراسان رضوي و

اصفهان و نقاط شهري شهرستان هاي مشهد و اصفهان به ترتيب  6 ،1،3و  7گروه فعاليت داراي
ضرايب رشد مثبت ملي و محلي هستند .اين گروه ها مي توانند رشد بالقوه اي براي اقتصاد منطقه

بوده و اصطالح ًا برنده اقتصادي مي باشند .همچنين بازنده هاي اقتصادي شامل هفت بخش در
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استان خراسان رضوي ،پـنج بخش در استان اصفهان ،دو بخش در نقاط شهري شهرستان مشهد

و يك بخش در مادرشهر اصفهان است .اين بخش ها داراي اثر تركيب بخشی و اثر رقابتي منفي

هستند و به زودي سهم خود را از اشتغال منطقه از دست خواهند داد.

مصري نژاد و تركي ( )1383در مطالعه اي به تجزيه و تحليل ساختار اشتغال در بخش هاي عمده

اقتصادي مناطق شهري در طي دوره  ( )1372- 1382پرداخته ودر يافته اند كه بخش هاي معدن،

ساختمان ،آب و برق و گاز ،عمده فروشي ،حمل و نقل و خدمات مالي از ميان ده بخش عمده فعاليت
شهرهاي كشور داراي اثر رقابتي مثبت هستند و در اين فعاليت ها اثر تركيب بخشي نيز مثبت است.

زياري ( )1380در تحقيقي به بررسي و تحليل و برنامه ريزي اشتغال در استان يزد پرداخته و

به اين نتيجه رسيده است كه ضريب اشتغال استان از ضريب اشتغال كشور باالتر است .نتايج

نشان مي دهد به جز بخش هاي معدن و خدمات عمومي و اجتماعي كه در سطح استان و بخش

فعاليت هاي غير قابل طبقه بندي كه در سطح مرجع و استان با كاهش اشتغال رو به رو بـوده اند،

در ساير بخش ها افزايش اشتغال مشاهده مي شود .بخش هاي صنعت ،عمده فروشي ،حمل ونقل
و خدمات مالي برنده هاي اقتصادي و بخشهاي ساختمان و فعاليتهاي غير قابل طبقه بندي بازنده

هاي اقتصادي هستند .بخش كشاورزي برنده مختلط اقتصادي بوده و بخشهاي معدن ،آب ،برق،
گاز و خدمات مالي در حوزه بازنده هاي مختلط اقتصادي قرار گرفته اند.
مبانی نظری:

بدیهی است اگر در کشوری اشتغال کامل به وجود نیاید بدان معنا است که کل ظرفیت نیروی

انسانی کشور استفاده نشده و درآمد ملی از میزانی که می تواند باشد ،کمتر است .از منظر دیگر عدم

اشتغال کامل به معنای آن است که خانواده ها تحت فشار اقتصادی قرار دارند و از نظر انسانی و

اجتماعی و حتی صلح داخلی و خارجی مخاطره انگیز است؛ لذا در اکثر کشورهای جهان در قانون
اساسی دولت ملزم شده است که یا خود اشتغال ایجاد کند یا بستر الزم را برای این امر مهیا سازد
و به همین دلیل نیز دولت ها باید پاسخگوی عدم ایجاد اشتغال یا میزان بیکاری غیرطبیعی در

جامعه خود باشند .در حال حاضر اقتصاددانان و  سیاستمداران می دانند دستیابی به اشتغال کامل
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دیگر امکان پذیر نیست و در جامعه همیشه عده ای که جویای کار هستند موفق به یافتن کار نمی

شوند .این امر در ادوار تجاری به خصوص در دوران رکود تشدید می شود و از منظر دیگر به دلیل
تغیرات سریع فناوری و اقتصادی ملی و جهانی دیگر کمتر امکان این وجود دارد که یک نفر در

تمامی دوران اشتغال خود بتواند در یک شغل باقی بماند؛ لذا به دولت ها نیز وظیفه بازآموزی ،بیمه
بیکاری و ایجاد نوعی چتر تامین اجتماعی گسترده نیز سپرده شده است.

جهان و شهرهای آن به طور مداوم در حال گذار و پیشرفت بوده و فرآيند شهرنشينی همواره در

حال دگرگونی های ساختاری است .این در حالی است که ساختارهای متفاوت سياسی ،اقتصادی و

اجتماعی جوامع ،آثار متفاوتی بر همه ابعاد زيستی ساکنان شهرها از جمله ساختار اشتغال و کار داشته
است .همچنين با توجه به ارتباط مستقيم متغيرهای اجتماعی اقتصادی جوامع و نظام برنامه ريزی و

مديريت شهری آنها با مقوله کار و اشتغال که همواره منجر به رويکردها و سياست های مختلفی در

نواحی شهری شده است ،از آن ها به عنوان عوامل مکانی  -فضايی مؤثر بر اشتغال شهری نام برده
می شود .متفاوت بودن اين عوامل در مکان های جغرافيايی ،به تفاوت ويژگی ها و وضعيت اشتغال در

نواحی جغرافيايی مختلف می انجامد و برای تبيین تفاوت های مکانی  -فضايی اشتغال ،لزوم ًا بايد به

بررسی و تحليل تفاوت های مکانی  -فضايی اين عوامل پرداخته شود (فنی و همکاران .)1392 ،رشد

و توسعه آینده مناطق یک کشور ،از جمله مسائلی است که برنامه ریزان و سیاست گذاران دولتی مدام

به آن توجه داشته اند .بدین منظور شناخت استراتژي هاي توسعه اي مناسب حائز اهمیت فراوانی است.

در نتیجه ،برنامه ریزان محلی باید قدرت و ضعف اقتصاد محلی را بشناسند .واقعیت هاي موجود نشان
دهنده آنست که در مناطق مختلف کشور نابرابري هاي زیادي در امر اشتغال وجود دارد ،پدیده فوق

حتی در بین شهرستانهاي مختلف یک استان نیز قابل مشاهده است؛ این پدیده به دلیل عدم شناخت

امکانات و استعدادهاي مناطق مختلف در زمینه توسعه اقتصادي به وجود آمده است .اشتغال و میزان

آن همانند هر متغیر اساسی و اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که می توان به میزان

تولید ،میزان سرمایه گذاري ،سطح دستمزدها ،سطح قیمت ها ،سیاست هاي دولت و  ...اشاره نمود
که با تغییر هر متغیر میزان اشتغال به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می گیرد و سطوح

اشتغال و بیکاري در بازار تعیین شده و هر متغیري ممکن است اثرات مثبت و یا منفی بر فرآیند بازار
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کار داشته باشد (اکبری و همکاران.)1391 ،

اخیراً در متون اقتصادي به طور زیاد با تحلیل و بررسی موضوع رشد نامتوازن منطقه اي تحت

عناوینی چون مشکل توسعه شمال  -جنوب ،رشد حومه شهر ها ،مهاجرت و مسأله کلی نابرابري

منطقه اي  -چه از لحاظ تجربی و چه از لحاظ نظري  -مواجه می شویم .در توجیه رشد نابرابر مناطق،

برخی تئوري ها مانند نظریه نئوکالسک ها ،دیدگاه پایه ي صادرات منطقه اي ،تئوري علیت انباشت

و نظریه قطب رشد ،هر یک به نوعی به تفسیر و تحلیل نا برابري ها پرداخته اند ،اما هر یک داراي

نواقصی هستند و به طور کامل نمی توانند رشد نابرابري را تفسیر و توجیه کنند .تئوري هاي مذکور،

فرآیند نابرابري هاي فزاینده یا کاهنده منطقه اي را از طریق شوك ها و محرك های برون زا یا از

طریق عدم تعادل قیمت ها در میان عوامل تولید منطقه اي توجیه و تفسیر می کنند .در عین حال،

همگی آن ها می توانند مسیر کاهنده و همگرایی نا برابري منطقه اي را به عنوان نتیجه درون زا و

ضروري مرحله کامل شده فزاینده ي نابرابري توضیح دهند و توجیه کنند .اما هیچ کدام نمی توانند

فرآیند نا برابری ایجاد شده در بعضی از اقتصاد ها را که بعد از مسیر کاهش نابرابري ،به طور درون

زا فرآیند افزایشی مجدد داشته اند توجیه و تحلیل کنند .لذا هر کدام سعی کرده اند این مسیر مجدد

نابرابري را به طور برون زا توضیح داده ،آن را به عواملی نظیر بروز شوك هاي عرضه ،بحران انرژي
و ظهور پدیده تورم رکودي در اقتصاد نسبت دهند (صباغ کرمانی و جمشیدي)1380،

در ایران نیز ،همواره به مسئله  اشتغال توجه شده است .بدین منظور ،برنامه هایی  مثل تشکیل شورای

ویژه اشتغال ،تهیه طرح فقرزدایی و اشتغال زایی ،تصویب و اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده ،و
اجرای ضربتی  اصل  44از سیاست هایی بوده که برای اشتغال زایی  و مقابله با بیکاری به کار گرفته شده

است (مسیبی و تقدیسی .)1392 ،شناسایی ساختار اشتغال در سطح استانی و منطقه اي ،با توجه به سهم

هر استان درتولید ناخالص ملی از یک طرف ،و از طرف دیگر توزیع آن در سطح شهرستان هاي استان در

جهت رشد و توسعه متوازن اشتغال استان ،اهمیت ویژه ای دارد .بنابر این بررسی اشتغال استان خراسان

جنوبی در سال هاي گذشته و همچنین پیش بینی روند آن در سال های آتی می تواند براي سیاست
گذاران کشوري و استانی بسیار مفید باشد .تا با استفاده از روش هاي بهینه در امر اشتغال و استفاده از
ظرفیت هاي موجود در استان به اهداف پیش بینی شده خود در امر اشتغال و بیکاری دست پیدا کنند.

بررسی و تحلیل تحوالت اشتغال در استان خراسان جنوبی
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روش پژوهش:

در این مطالعه با به کار گیری روش تغییر سهم و روش ضریب مکانی به تعیین وضعیت اشتغال

بخش ها و گروهای عمده فعالیت استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند در طی دوره زمانی

 1385-1390پرداخته شده است .داده های بکار رفته در این مطالعه ،در رابطه با وضعیت اشتغال
استان ،برگرفته از طرح های آمار گیری نیروی کار مرکز آمار ایران می باشد .كاربرد روش تحليل

تغيير سهم در برنامه ريزي هاي منطقه اي كشورهاي توسعه يافته بسـيار متداول است .اين مدل
براي تحليل و پيش بيني شرايط اقتصادي و اشتغال سطوح جغرافيايي ،زيرمنطقه و باالتر از شهر

مي تواند مـورد استفاده قرار گيرد .اين تحليل ،فن نسبت ًا ساده اي است كه تالش مي كند برخي از

عواملي را تعيين كند كه اساس ًا به اختالف رشد و در نتيجه ،اخـتالف در امكانات اشتغال مناطق يا

نواحي محلي مختلف مي انجامد .در اين مدل ،مقياس مرجع به كشور اطالق مي شود كه استان
نسبت به آن سنجيده مي شود .شكل كلي مدل به شرح زير است:
الف) سهم ملي (ضريب :)A

E�٩٠
� � ٨٥ � �١
�E

مرجع (كشور) است.
اقتصاد
اشتغال )در
 : ERﻛﻞ اﺷﺘﻐﺎلRدر : Eكل
اﺳﺖ.
ﻛﺸﻮر(
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺟﻊ

عنصر  Aتغييرات اشتغال در اقتصاد مرجع (كشور) را طي يك دوره ( 85و  )90نشان مي دهد.

اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در
ﭼﻮن رﺷﺪ
ﺸﺎننيزﻣﻲ
 (90ﻧ
ﻳﻚ دور
حال ﻃﻲ
ﻛﺸﻮر( را
مليﻣﺮﺟﻊ
اﻗﺘﺼﺎد
اﺷﺘﻐﺎل در
ﻋﻨﺼﺮ  Aﺗﻐﻴﻴﺮات
است .اما در
دﻫﺪ.مثبت
معمو ًال
ملي
 85وسهم
است،ه )جزء
افزايش
معمو) ًال در
اشتغال
چون رشد

اثر ﻳﺎرشد
گذراند،
اقتصادي
ركود
و يا كشوردردوران
اتفاقﻻً مي
مواردي كه
ﻛﺸﻮر دوران رﻛﻮد
اﻓﺘﺪ و
مي ﻣﻲ
خود رااﺗﻔﺎق
ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻛﻪ رﻛﻮد
ﻣﻮاردي
افتداﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻣﺜﺒﺖ
جهانيﻣﻌﻤﻮ
ركودﻣﻠﻲ ﻧﻴﺰ
ﺳﻬﻢ
ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ،ﺟﺰء
ملي منفي را مي توان در مناطق مختلف مشاهده نمود (خاکپور و عامل بافنده .)1391 ،رشدی که
اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ ،اﺛﺮ رﺷﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﻔﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد )ﺧﺎﻛﭙﻮر و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﻨﺪه.(1391 ،
از این طریق اندازه گیری می شود ،در حقیقت رشد و یا رکودی است که تحت تأثیر رشد در کل
ترتیبدرکهﻛﻞاگرﻛﺸﻮر و ﺑﻪ ﻓﺮض
این رﺷﺪ
ﺗﺤﺖبهﺗﺄﺛﻴﺮ
رﻛﻮدي
عوامل ،رﺷﺪ و
سایر ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺷﻮد در
فرضﮔﻴﺮي
ﻃﺮﻳﻖبهاﻧﺪازه
اﺳﺖمیﻛﻪشود.
منطقه
نصیب ﻳﺎفعالیت
ثابتﻣﻲبودن
رﺷﺪي ﻛﻪ از اﻳﻦکشور و

مشابه
مسألهﻛﻞاثرات
اﮔﺮکه این
ﺗﺮﺗﻴﺐمیﻛﻪرود
اﻳﻦانتظار
ﺷﻮد.پیداﺑﻪکند،
کاهش
افزایش یا
ﻧﺼﻴﺐکشور
ﻋﻮاﻣﻞ،در کل
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮاشتغال
مثبتﻳﺎیاﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ،
اﻓﺰاﻳﺶ
ﻛﺸﻮر
اﺷﺘﻐﺎل در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
منفی بر روی رشد اشتغال در سطح منطقه بگذارد (درویشی و سبحانی.)1383،
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮕﺬارد )دروﻳﺸﻲ و ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ.(1383،

ب( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺨﺸﻲ )ﺿﺮﻳﺐ :(B
E�90

E�90

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮕﺬارد )دروﻳﺸﻲ و ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ(1383،
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ،

اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮕﺬارد )دروﻳﺸﻲ و ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ.(1383،
رود ﻛﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﻣﺴﺄﻟﻪ :(B
ﺑﺨﺸﻲاﻳﻦ)ﺿﺮﻳﺐ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ب(
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اقتصاد
خاوران90 /
90

ب( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺨﺸﻲ )ﺿﺮﻳﺐ :(B
�E
�E
� � 85 � 85
�E
�E
ب) تركيب بخشي (ضريب :)B
90
E�90
�E
ﻋﻨﺼﺮ  Bرﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺰول ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد را در 85ﻛﻞ �
اﻗﺘﺼﺎد �
ﻣﺮﺟﻊ )�ﻛﺸﻮر( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ  Eiاﺷﺘﻐﺎل در
E�85 E
�

مي را در ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد
گيريرﺷﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
در كلﺗﺸﺨﻴﺺ
اقتصادﺑﻪ راﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
نزولﺗﺮﻛﻴﺐ
 Bاﺳﺖ .ﺟﺰء
ﺑﺨﺶ  iدر اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر
مرجع
اقتصاد
نسبي
راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ  Eiاﺷﺘﻐﺎل در
اندازهدر
(كشور) ﻛﻨﺪ.
ﮔﻴﺮي ﻣﻲ
اﻧﺪازه
ﻣﺮﺟﻊ )ﻛﺸﻮر(
بخش اﻗﺘﺼﺎد
اﻗﺘﺼﺎد راهردر ﻛﻞ
رشد ياﺑﺨﺶ
عنصرﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ
ﻋﻨﺼﺮ  Bرﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺰول
ﺑﺨﺶ تواند
بخشي مي
اقتصاد كشورﺑﻪاست.
بخش  iدر
ﺟﺰء Ei
رابطه باال
كند .در
ﻫﺎي بهﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ
تركيب رﺷﺪ
ﻣﻨﻈﻮرجزءﺗﺸﺨﻴﺺ
ﮔﻴﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
اشتغالﺑﻪدرﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻮد .اﻳﻦ
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺨﺶ  iدر اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
شود.ﻛﻨﺪاين جزء
به كارگرفته
بيشترين رشد
هايي كه
ﺑﺨﺸﻲفعاليت
تشخيص
منظور
)ﺧﺎﻛﭙﻮر و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﻨﺪه
ﻛﻤﻚ
دارنداﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ،
در يك اقتصادﻣﻔﻴﺪ
رﺷـﺪرااﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮاي
ﻣﻮﺟﻮد در
ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﻪ آﻳﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ
منطقه وﺑﺨﺶ
ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺷﺪ
ﻣﻨﻈﻮر
منظورﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺗﺼﻤﻴﻢ بهﮔﻴﺮان
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺟﺰء
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪميﺷﻮد.
ﻫﺎي اين
تشخيص
بخش هاي
تشخيصﺑﻪرشد
منطقه اي
ﻣﻲگيران
تصميم
تواند به
.(1391
اﻗﺘﺼﺎدرشـد
رﺷـﺪ بـراي
ﺑـﺮايمنطقـه
موجود در
تركيب
مسأله كه آيا
نه ،كمك  و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﻨﺪه،
است ياﻛﻨﺪ )ﺧﺎﻛﭙﻮر
مفيدﻛﻤﻚ
منطقهﻳﺎ ﻧﻪ،
اقتصاد اﺳﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻔﻴﺪ
بخشيﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺨﺸﻲ
اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ

كند (خاکپور و عامل بافنده.)1391 ،
1391اﻧ(.ﺘﻘﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻳﺎ ﺳﻬﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ )ﺿﺮﻳﺐ :(C
ج(
ج) انتقال منطقه اي يا سهم رقابتي (ضريب :)C

90
90
ج( اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻳﺎ ﺳﻬﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ )ﺿﺮﻳﺐ :(C
���
���
�
�
85
85
��� ���
90
90
���
���
استان را�در�مقايسه با اقتصاد كشور اندازه گيري مي
اقتصادي
عنصر  Cموقعيت رقابتي هر بخش
�
�
85
ﻋﻨﺼﺮ  Cﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺎن85
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ� ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻳ
در
را
كند كه ممكن است مثبت يا منفي ��
باشد�.كه در��آن  Eاشتغال بخش  iدر سطح استان و E

��

Li

Ri

دستهﺟﺰءاز ﺳﻬﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ
منظورﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ  iدر
سهم ERi
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ  iدر
آن ELi
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻪ در
اﺷﺘﻐﺎلتواند
مي
رقابتي
بخش  iدر
اشتغال
تشخيصﻛﻨﺪآنﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ
ﻛﺸﻮر بهاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ
اﻗﺘﺼﺎد
جزءﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
است.را در
سطح كشوراﺳﺘﺎن
ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي
رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻫﺮ
ﻋﻨﺼﺮ  Cﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻣﺮﺟﻊعالوه
ﻣﻨﻄﻘﻪشود.
به كارگرفته
هستند،
مرجع
دارايمنطقه
نسبت به
ﻫﺎي رقابتي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖمزيـت
منطقه كهازداراي
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرفعاليت
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺘﻲ
ﻣﺰﻳـﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ
هايآن دﺳﺘﻪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻪ در آن  ELiاﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ  iدر ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و  ERiاﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ  iدر ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﺟﺰء ﺳﻬﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ
بر اين از اين جزء مي توان به منظور تشخيص مناطقي كه داراي مزيت رقابتي بيشتري هسـتند
ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ از اﻳﻦ ﺟﺰء ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ
تشخيص ﻣﻨﻄﻘﻪ
براي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺰﻳـﺖايرﻗﺎﺑﺘﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
مي ﻫﺎي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
بهره آن
ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺮﺟﻊمنطقه
صنايعي كه
داراي منطقه
ﻛﻪ گيران
تصميم
تواند به
دﺳﺘﻪايناز جزء
جست.
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر نيـز

اقتصاد
مسير رشد
دارايمنطقه
مزيتﻛﻪرقابتي
مسأله كه آيا
ﺟﺰءدارد
مزيت
ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ در
منطقهﻧﻴـﺰ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.
ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﻣﺰﻳﺖدررﻗﺎﺑﺘﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ
ايـن ﺗﺸﺨﻴﺺ
تشخيصﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻲوﺗﻮان ﺑﻪ
آنهااﻳﻦ
اﻳﻦ از
حركت مي كند يا نه ،كمك كند (خاکپور و عامل بافنده .)1391 ،الزم به توضیح است که چون
عوامل مختلفی از قبیل جاذبه ها ،امکانات ،زیرساخت ها ،مواد اولیه درون منطقه ،شرایط جغرافیایی،
سیاسی ،اقتصادی و  ...در رشد فوق دخالت دارند ،این جزء را معمو ًال جزء غیر قابل تفسیر در رشد

منطقه می نامند (درویشی و سبحانی .)1383،مجموعه نتايج حاصل از فرمول مذكور بيانگر تغييرات
اشتغال در هر بخش اقتصادي سطح مورد مطالعه است.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ )دروﻳﺸ
ﺳﻄﺢﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻗﺘﺼﺎديﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺨﺶ ﺟﺰء ﻏﻴﺮ
اﺷﺘﻐﺎلﺟﺰءدر راﻫﺮﻣﻌﻤﻮﻻً
دارﻧﺪ ،اﻳﻦ
ﻓﺮﻣﻮلرﺷﺪ
ﺣﺎﺻﻞ واز  ...در
ﻧﺘﺎﻳﺞاﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﻴﺎﺳﻲ،
رﺷﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻮرد درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دﺧﺎﻟﺖﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻓﻮقﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻣﺬﻛﻮر
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ.(1383،

������

85�90
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جنوبی
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ در
اشتغال
تحوالت
تحلیل
بررسی و
85اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
خراسانﻫﺮ
استاناﺷﺘﻐﺎل در
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﺬﻛﻮر
ﻓﺮﻣﻮل
ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺷﺘﻐﺎل در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ را در اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﺿﺮب ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل

ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

85�90
������
��E

براي پيش بيني اشتغال در هر يك از بخش ها ،مجموع ضرايب را در اشتغال سال پايه ضرب
ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ اﺷ
ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ
اﺷﺘﻐﺎل
اﺷﺘﻐﺎلدر
ﺿﺮاﻳﺐ را
ﺑﺨﺶ) ﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮع
ﻫﺮ ﻳﻚ
ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺷﺘﻐﺎل در
ﺿﺮب ﭘﺎﻳﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎل
ﭘﺎﻳﻪ +
ﺳﺎل
(A+B+C
دورهباازﺑﻌﺪ =
اﺷﺘﻐﺎل
نماييم.
جمع×مي
اشتغال سال پايه
حاصل را
نموده و سپس
ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
اشتغال دوره بعد = ( × (A+B+Cاشتغال سال پايه  +اشتغال سال پايه
روش ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻲ :(LQ) 2روش1ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ
روش ضریب مکانی ( :)LQروش ضریب مکانی یکی از روش های متداول تجزیه و تحلیل و
اﺳﺘﻔﺎدهﭘﺎﻳﻪﻣﻲ +اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎل
اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎل
× (A+B+C
ﺑﻌﺪ = )
ﺑﺮرﺳﻲدوره
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮاياﺷﺘﻐﺎل
صادراتﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ
ﻣﻘﻴﺎﺳﻲﭘﺎﻳﻪﺑﺮاي
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺻﺎدرات
ﺷﻮد ،وواردات و
غالب ًاايبرای بررسی روابط
باشد و
وارداتایو می
رواﺑﻂمنطقه
روابط بین
بررسی جریان ها و

منطقه با
یکدرفعالیت ویژه
سهم نسبی
مقایسه
برای
شود،آنو درمقیاسی
استفاده می
منطقه
ﻛﺎرﻫﺎدر وﺑﺨﺶ
ﻧﻴﺮوي
درﻣﻘﺪار
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻠﻲ
ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ) ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه
ای2
ﺿﺮﻳﺐ درﻣﻜﺎﻧﻲ
ﻳﻚروش
رواﺑﻂ
ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﺴﺮ،و
ﺻﻮرتﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺿﺮﻳﺐﺗﺠﺰﻳﻪ و
اﻳﻦﻣﺘﺪاول
روش درﻫﺎي
ﻳﻜﻲ از
ﻧﺴﺒﻲﺿﺮﻳﺐ
ﺳﻬﻢروش
:(LQ
سهم نسبی آن در سطح ملی می باشد .در این ضریب در صورت کسر ،مقدار نیروی کار در بخش
)اﺳﺘﺎن( را
ﺳﻄﺢ
ﺑﺨﺶو  iدر
اي ﻧﺴﺒﺖ
ﻫﻤﺎن
ﺻﺎدراتﻛﺴﺮ،
واردات وو ﻣﺨﺮج
رواﺑﻂ )ﺷﻬﺮ(
ﺑﺮرﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺮاي ﻛﺎر در
اﺷﺘﻐﺎلﻏﺎﻟﺒﺎًﻧﻴﺮوي
ﻣﻨﻄﻘﻪﻛﻞ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻬﻢ ﺑﻧ
ﻣﻠﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺮاي
ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ
ﺑﺮاي ﺷﻮد،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻴﺰانﺑﺎﺷﺪ و
اي ﻣﻲ
 iنسبت به کل میزان اشتغال نیروی کار در منطقه (شهر) و مخرج کسر ،همان نسبت برای بخش
دﻫﺪ:
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻳﻚﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ
ﺻﻮرت
دهد:اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﺻﻮرت ﻛﺴﺮ ،ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﺑﺨ
ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻣﻠﻲ ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﻲ آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ
وﻳﮋه در
نشان می
ﺳﻄﺢ زیر
صورتدرمعادله
ﺳﻬﻢرا به
(استان)
سطح ملی
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در
i
�e
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺷﻬﺮ( و∑ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮ ،ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ  iدر ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ )اﺳﺘﺎن(
LQ � � � ��E
�
ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ:
�∑
 = eiاﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺨﺶ i
 = LQiﺿﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺨﺶ i
�e
ﻛﺸﻮر i
اﺷﺘﻐﺎل بخش
منطقه در
اشتغال
=
e
i
بخش
در
منطقه
 = ∑E iﻛﻞ
اشتغال=درﻛﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ
ضریب iمکانی ∑e
LQدر=ﺑﺨﺶ
 = Eiاﺷﺘﻐﺎل iﻛﺸﻮر
∑
LQ � � � ��E
 = ∑eکل اشتغال منطقه  = ∑Eکل اشتغال کشور
 = Eiاشتغال کشور در بخش i
�
�∑
اﺳﺘﺎن:
ﺿﺮﻳﺐروﻧﺪ
LQو=ﺗﺤﻠﻴﻞ
رﺳﻲ
ﺑﺮ
 = eiاﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺨﺶ i
در ﺑﺨﺶ i
درﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺷﺘﻐﺎل در
ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺷﺘﻐﺎل
i
اشتغال=درﻛﻞاستان:
 = ∑Eﻛﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺸﻮر
اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ
تحلیلiروند ∑e
بررسی ودر ﺑﺨﺶ
 = Eiاﺷﺘﻐﺎل ﻛﺸﻮر
اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن
درصد ازﺑﻪ ﺧﻮد
9.15ﻛﺸﻮر را
کیلومترمربعﺧﺎك
 9,15درﺻﺪ از
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
دادهخود
اﺧﺘﺼﺎصرا به
خاک کشور
150800
150800مساحت
ﻣﺴﺎﺣﺖجنوبی با
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎخراسان
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن استان

در
اﺷﺘﻐﺎل
روﻧﺪ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺧﺮاﺳﺎنرﺳﻲ و
ﺑﺮ
662534درصد
ساالنه 0.81
متوسط
جنوبی با
خراسان
جمعيت
رﺷﺪاست.
ﻣﺘﻮﺳﻂداده
اختصاص
 1390636420رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻧﻔﺮازدر ﺳﺎل
ﺳـﺎلرشد 85ﺑـﻪ
ﻧﻔﺮ در
636420
اﺳﺘﺎن :از
استانﺻﺪ
 0,81در
ﺳﺎﻻﻧﻪ
نفر در سـال  85بـه   662534نفر در سال  1390رسيده است .شهر بیرجند به عنوان مركز استان
داده اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﻴﺖ ا
اﺧﺘﺼﺎص
سـالﺑﻪ ﺧﻮد
ﻛﺸﻮر را
ﺧﺎك
 9,15درﺻﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ
259506
 1390بـه
رقم در
بوده كهازاين
 240894نفر
150800بالغ بر
ﻣﺴﺎﺣﺖجمعيتي
 1385داراي
ﺧﺮاﺳﺎنسـال
اﺳﺘﺎن در
رسيده
ﺧﺮاﺳﺎن نفـر
است.رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0,81درﺻﺪ از  636420ﻧﻔﺮ در ﺳـﺎل  85ﺑـﻪ 662534
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ
در بررسي هاي جمعيتي ،كل جمعيت جامعه را مي توان به دو گروه فعال و غير فعـال اقتصـادي

رﺳﻴﺪه ا٢.
Location
1390Queficient
ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل

1. Location Queficient

ocation Queficient
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تقسيم نمود .جمعيت فعال به گروهي از جمعيت اطالق مي گردد كه توان عرضه نيروي كـار را
بـه بازار دارند (خاکپور و عامل بافنده .)1391 ،تعداد جمعيت فعال اقتصادي استان خراسـان جنوبی

در سـال 230946 ،85نفر ( 44/3درصد از جمعيت باالي ده سال بوده است) كـه  193362نفـر
را افـراد شـاغل (بـا  83/7درصـد) و  37584نفـر ( 16/3درصـد) را افـراد بيكـار (جويـاي كـار)

تشـكيل مي دهند .در سال  90نیز جمعیت فعال اقتصادی استان  223996نفر بوده اند که از این
تعداد 208963 ،نفر شاغل و  15033نفر بیکار بوده اند.

جدول  :1ساختار اشتغال و بیکاری طی دوره ()1385-1390
وضع فعالیت

استان خراسان جنوبی

کل کشور

شهرستان بیرجند

1385

1390

1385

1390

1385

1390

تعداد جمعیت

70495782

75149669

636420

662534

240894

259506

جمعیت  10ساله و بیشتر

59522747

63241000

521182

537668

202263

213046

جمعیت فعال

23468693

23335929

230946

223996

86918

86341

جمعیت شاغل

20476395

20546874

193362

208963

73454

79733

جمعیت بیکار

2992298

2789055

37584

15033

13464

6608

مرکز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن سال های 1385و 1390

تجزیه و تحلیل گروه های فعالیت بر اساس مدل تغییر سهم در استان خراسان
جنوبی:

در تحلیل روند ساختار اشتغال استان خراسان جنوبی نسبت به کشور (اقتصاد مرجع) در دوره

 ،1385-1390با استفاده از روش تغییر سهم ،اقتصاد کشور با ضریب  0.0034روندی صعودی
داشته است .با توجه به روند صعودی اشتغال در کشور ،انتظار می رود که اثر سهم ملی برای هر

بخش مثبت باشد .بخش های صنعت ،مستغالت ،کرایه و خدمات کسب و کار و اداره امور عمومي،

دفاع و تأمین اجتماعی اجباری ،بخش هایی هستند که در هر دو بخش ملی و منطقه ای با کاهش
اشتغال روبه رو شده اند .بخش های معدن تأمين آب ،برق و گاز طبيعي و بخش هتل و رستوران
دارای رشد منطقه ای منفی و رشد ملی مثبت بوده اند .بخش های معدن ،صنعت ،عمده فروشي،
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بررسی و تحلیل تحوالت اشتغال در استان خراسان جنوبی

خرده فروشي ،تعمير وسايل نقليه و كاالها ،مستغالت ،كرايه و خدمات كسب و كار و اداره امور

عمومي ،دفاع و تأمین اجتماعی اجباری در مجموع در طی دوره مورد بررسی رشد منفی اشتغال در
استان داشته اند و سایر بخش ها با رشد اشتغال رو به رو بوده اند.

جدول  :2بررسی وضعیت اقتصادی اشتغال استان خراسان جنوبی نسبت به کشور طی
دوره 1385-1390
ردیف

شرح
فعاليت ها

1

کشور
1385

استان خراسان جنوبی
1390

1385

1390

A

B

C

E
)(A+B+C

پیش بینی
سال 95

كشاورزي،
شكار،
جنگلداري و
ماهیگیری

3686747

3902000

65902

73914

0.0034

0.0550

0.0632

0.1216

82900

2

معدن

152254

185000

1773

1683

0.0034

0.2117

-0.2658

-0.0508

1598

3

صنعت

3485191

3070000

26451

19494

0.0034

-0.1225

-0.1439

-0.2630

14367

4

تأمين آب ،برق
و گاز طبيعي

224811

277000

1850

2084

0.0034

0.2287

-0.1057

0.1265

2348

5

ساختمان

2631142

2473000

18490

20377

0.0034

-0.0635

0.1622

0.1021

22457

6

عمده فروشي،
خرده فروشي،
تعمير وسايل
نقليه و كاالها

2827057

2522000

14124

13719

0.0034

-0.1113

0.0792

-0.0287

13326

7

هتل و رستوران

192411

213000

960

973

0.0034

0.1036

-0.0935

0.0135

986

8

حمل و نقل،
انبارداري و
ارتباطات

1941909

1950000

10878

11705

0.0034

0.0008

0.0719

0.0760

12595

9

واسطه
گري هاي مالي

271366

324000

1961

2940

0.0034

0.1906

0.3053

0.4992

4408

10

مستغالت ،كرايه
و خدمات كسب
و كار

443204

100000

1457

298

0.0034

-0.7778

-0.0211

-0.7955

61

11

اداره امور
عمومي ،دفاع و
تأمین اجتماعی
اجباری

1779926

1690000

25449

22354

0.0034

-0.0539

-0.0711

-0.1216

19635
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12

آموزش

1354959

1228000

14965

15115

0.0034

-0.0971

0.1037

0.0100

15267

13

بهداشت و
مددكاري
اجتماعي

520837

556000

4448

4860

0.0034

0.0641

0.0251

0.0926

5310

14

ساير فعالیت
های خدمات
عمومي،
اجتماعي و
شخصي

432798

821000

2080

4532

0.0034

0.8936

0.2819

1.1788

9875

15

خانوارهای
معمولی دارای
مستخدم

38224

31000

154

288

0.0034

-0.1924

1.0591

0.8701

539

16

فعالیت های
نامشخص
و اظهار
نشده(بعالوه
سازمانهای برون
مرزی و ادارت و
دفاتر مرکزی)

493508

1205000

2421

14627

0.0034

1.4383

3.6000

5.0417

منبع :سالنامه های آماری استان خراسان جنوبی(1386و )1390و محاسبات تحقیق

تجزیه و تحلیل گروه های فعالیت بر اساس مدل تغییر سهم در شهرستان
بیرجند:

با توجه به محاسبات انجام شده که در جدول ( )3ارائه شده است ،نرخ رشد اشتغال استان خراسان

جنوبی برابر  0.08بوده است که روندی صعودی داشته ،اثر سهم ملی (در اینجا سهم اقتصاد مرجع

استان خراسان جنوبی است) برای هریک از بخش های شهرستان بیرجند مثبت می باشد .مجموع

اشتغال در شهر بیرجند با افزایش روبه رو بوده است .بخش های فعالیت های خدمات عمومي،

اجتماعي و شخصي و واسطه گري هاي مالي دارای بیشترین رشد اشتغال نسبت به سایر بخش
ها در شهر بیرجند بوده اند .بخش های صنعت ،خانوارهای معمولی دارای مستخدم و مستغالت،

كرايه و خدمات كسب و كار نیز هر چند دارای رشد مثبت اشتغال طی دوره مورد مطالعه بوده اند،
اما نسبت به سایر بخش ها کمترین رشد اشتغال را داشته اند.

88372
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جدول  :3بررسی وضعیت اقتصادی اشتغال شهرستان بیرجند نسبت به استان خراسان جنوبی طی
دوره 1385-1390

)(A+B+C

1.0410

0.0672

1.1888

32335

0.0508

1.0000

1500

0.8158

14966
2419

ردیف

استان خراسان
جنوبی

بیرجند

E

پیش بینی
سال 95

شرح فعاليت ها

1

كشاورزي ،شكار،
جنگلداري و ماهیگیری

65902

2

معدن

1773

1683

3

صنعت

26451

19494

10103

4

تأمين آب ،برق و گاز
طبيعي

1850

2084

827

1060

5

ساختمان

18490

20377

7099

7914

0.0806

6

عمده فروشي ،خرده
فروشي ،تعمير وسايل
نقليه و كاالها

14124

13719

7591

7199

0.0806

0.8907

7

هتل و رستوران

960

973

457

493

0.0806

0.9329

0.0652

8

حمل و نقل ،انبارداري و
ارتباطات

10878

11705

4199

5134

0.0806

0.9954

0.1466

1.2227

9

واسطه گري هاي مالي

1961

2940

1123

1775

0.0806

1.4186

0.0814

1.5806

4581

10

مستغالت ،كرايه و
خدمات كسب و كار

1457

298

975

216

0.0806

0.1239

0.0170

0.2215

264

11

اداره امور عمومي،
دفاع و تأمین اجتماعی
اجباری

25449

22354

16181

13646

0.0806

0.7978

-0.0350

0.8433

25154

12

آموزش

14965

15115

7218

7771

0.0806

0.9294

0.0666

1.0766

16137

13

بهداشت و مددكاري
اجتماعي

4448

4860

2369

2425

0.0806

1.0120

-0.0690

1.0236

4907

14

ساير فعالیت های
خدمات عمومي،
اجتماعي و شخصي

2080

4532

1028

2544

0.0806

2.0982

0.2959

2.4747

8840

15

خانوارهای معمولی
دارای مستخدم

154

288

123

54

0.0806

1.7895

-1.4311

0.4390

78

A

B

C

1385

1390

1385

1390

73914

12427

14773

0.0806

750

750

0.0806

0.8686

8242

0.0806

0.6564

0.0788

0.0806

1.0459

0.1553

1.2817

1.0215

0.0127

1.1148

16737

-0.0230

0.9484

14026

1.0788

1025
11411

90

16

فعالیت های نامشخص
و اظهار نشده(بعالوه
سازمانهای برون مرزی و
ادارت و دفاتر مرکزی)
جمع
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2421

14627

985

5737

193363

208963

73455

79733

0.0806

5.9611

-0.2174

5.8244

تحلیل اشتغال استان خراسان جنوبی با استفاده از مدل ضریب مکانی(:)LQ

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب مکانی نشان می دهد در سال   85بخش های کشاورزی،

معدن ،اداره امور عمومي ،دفاع و تأمین اجتماعی اجباری و آموزش؛ بخش های صادر کننده نیروی
کار از استان بوده و سایر بخش ها در این سال وارد کننده نیروی کار بوده اند.

در سال  90نیز بخش های كشاورزي ،اداره امور عمومي ،دفاع و تأمین اجتماعی اجباری ،آموزش

و فعالیت های نامشخص و اظهار نشده ،بخش های صادر کننده نیروی کار از استان و سایر بخش
ها وارد کننده نیروی کار بوده اند.

تحلیل اشتغال شهرستان بیرجند با استفاده از مدل ضریب مکانی(:)LQ

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب مکانی شهرستان بیرجند نشان می دهد در این شهرستان

فقط بخش کشاورزی نیاز به واردات نیروی کار دارد و سایر بخش های اقتصادی صادر کننده

نیروی کار در استان هستند.

39151
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نتیجه گیری و پیشنهادات:

بر اساس مقایسه انجام شده بین رشد اشتغال بخش های مختلف اقتصادی استان و همچنین

شهرستان بیرجند ،بخش های خدمات ،واسطه گری های مالی و تأمین آب و برق و گاز دارای

بیشترین مزیت نسبی جهت رشد اشتغال برخوردار هستند .از این رو انتظار می رود با تکیه بر مزیت

نسبی و پتانسیل صادراتی بخش خدمات ،نقش مؤثری در رشد اشتغال منطقه داشته باشد.

با توجه به استقرار استان در مسير بزرگراههاي آسيايي و امكان استفاده از سرمايه گذاري بين

المللي در توسعه شبكه حمل و نقل منطقه ،یکی از بخش های بسیار مهم در جهت ایجاد اشتغال،
بخش حمل و نقل و ارتباطات می باشد .این بخش در اشتغال استان اثر رقابتی باالیی دارد.

بنابر این مسئوالن با شناخت بخش های پایه و فعالیت هایی که از مزیت نسبی بر خوردار می باشند،

باید به گونه ای استراتژی ها و سیاست های خود را اتخاذ کنند که اولویت سرمایه گذاری در فعالیت
های پایه و اصلی باشد و سیاست های اشتغالزا در شهرهای استان به سمت این بخش ها هدایت شوند.

از جمله اقداماتی که می تواند موجب اشتغالزایی بیشتر در بخش های اقتصادی شود ،تخصصی کردن

اشتغال و ارتقای آموزش های عمومی ،تخصصی و فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار استان باشد.
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منابع و ماخذ:

 -اکبری ،نعمت اهلل ،اسماعیل پور ،ئاسو و سرخوش سرا ،علی ( « ،)1391تحلیل وضعیت اشتغال

بخش های عمده اقتصادی شهرستان های استان کرمانشاه »

 -خاکپور ،براتعلی و عامل بافنده ،مهدی ( « ،)1391بررسی تحوالت اشتغال و آینده نگری آن

در مادر شهرهای مشهد و اصفهان (دهه  ،» )1385-1375مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای ،سال

نوزدهم ،شماره  ،3بهار و تابستان .1391

 -درویشی ،باقر و سبحانی ،حسن ( « ،)1383بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال

در استان ایالم » ،مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره  ،70پاییز  ،1384صفحات .187-159

 -زیاری ،کرامت اله ( « ،)1380بررسی ،تحلیل و برنامه ریزی اشتغال در استان یزد » ،فصلنامه

تحقیقات جغرافیایی

 -صباغ کرمانی ،مجید و جمشیدی ،رمضان ( « ،)1380تجزیه و تحلیل روند رشد اشتغال و

تغییرات ساختاری آن در بخش صنعت در استان های مختلف ایران » ،پژوهش های اقتصادی،

دوره  ،1شماره  ،1بهار  ،1380صفحات .17-4

 -فنی ،زهره و مولودی ،جمشید و فرجی راد ،خدر ( « ،)1392تحلیل تطبیقی ساختار اشتغال

شهری با تأکید بر متغیرهای اجتماعی و نظام برنامهریزی و مدیریت شهری  -مطالعه موردی:
کالنشهرهای تهران و مونترال » ،فصلنامه مطالعات شهری ،شماره ششم ،بهار  ،1392صفحات
.29-17

 -مصری نژاد ،لیال ترکی ( « ،)1383تجزیه و تحلیل ساختار اشتغال در بخش های عمده

اقتصادی مناطق شهری ایران با استفاده از روش تغییر سهم و شاخص  ،» LQپژوهشنامه علوم

انسانی و اجتماعی ،شماره .15

 -مسیبی ،سمانه و تقدیسی ،احمد ( « ،)1392تحليل فضايي و سطح بندی شاخص های اشتغال

در استانهای کشور(به کارگيری تحليل عاملي و خوشه ای) » ،آمایش سرزمین ،دوره  ،5شماره ،2
پاییز و زمستان  ،1392صفحات  .383-361

نقش سرمايه اجتماعي در كارآمدي شوراها
(مطالعه موردی استان خراسان جنوبي)
غالمرضا طالقانی

1

حسین موهبتی* 2

چکیده

هيچ حكومتى قادر نيست تمام مسئوليت اداره كشور را در جهت توسعه و هماهنگي اجتماعي

خود به عهده گيرد ،به همين منظور نياز به نهادهايى دارد كه به عنوان نهادهاى واسط ميان دولت

و مردم ،نقش ايفا كنند .در جهان امروز شوراها به عنوان نهادهاى سياسى مدنى واسط بين دولت

و شهروندان محصول پديده عصر مدرنيته يعنى مردم ساالرى است .به عالوه ،امروزه ،در كنار

سرمايه هاي انساني ،مالي و اقتصادي ،سرمايه ديگري به نام سرمايه اجتماعـي مورد بهره برداري

قرار گرفته است .سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي است
كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي گرديده و باعث پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادالت

و ارتباطات مي گردد .هدف این تحقیق بررسى نقش سرمايه اجتماعي در موفقيت و كارآمدي
شوراهاى اسالمى استان خراسان جنوبي ازطریق مشارکت مردم در شوراها است .روش تحقیق،

توصیفی وجامعه آماری نیز افراد ساکن در شهرها و روستاهای استان می باشد .نتایج حاصل از این

پژوهش نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در شوراها رابطه مثبت ومعنی داری
وجود دارد به عبارت واضح تر ،تاثیر هرکدام از شاخص های سرمایه اجتماعی (اعتماد ،انسجام،

مشارکت) رابطه معنادار و مستقیمی با کارآمدی و مشارکت مردم با شوراها در موفقیت برنامه های

توسعه اجتماعی در استان دارند.

واژه های کلیدی :سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،انسجام ،مشارکت ،شوراها ،توسعه اجتماعی

 .1استاد گروه  مدیریت دولتی دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تهران                          ،

h_mohebeti_z@yahoo.com
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مقدمه

امروزه مردم ساالری در كشورهاى توسعه يافته ،تا پايينترين سطوح جامعه گسترش يافته و نقش

حكومت هاى محلى در اين كشورها رو به افزايش گذارده است زيرا شوراها و حكومت هاى محلى 

از يك سو نمودار هويتهاى محلى و منطقهاى بوده و ارتباط نزديك با مردم محل دارد و از سوى 

ديگر نهاد ارائه كننده خدمات به مردم محالت هستند .در جمهورى اسالمى ايران و قانون اساسى 
كه مبتنى بر آراء مردم و احكام شوراى اسالمى است ،مسئله شوراها را به صورت نهادينه در خود

جاى داده است و اعتبار و مشروعيت حاكميت و حاكمان را منوط به رأى مردم نموده است.ازطرف

دیگر در عصر حاضر براي توسعه بيشتر از آنچه به سرمايه اقتصادي ،فيزيكي و انساني نيازمند باشيم
به سرمايه اجتماعي نيازمنديم ،زيرا بدون اين سرمايه استفاده از ديگر سرمايه ها به طور بهينه انجام
نخواهد شد .در جامعه اي كه فاقد سرمايه اجتماعي كافـــي است .ساير سرمايه ها ابتر مي مانند

و تلف مي شوند ] .[3دراین تحقیق نقش سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت مردم در شوراها مورد
بررسی قرار گرفته است.

پیشینه و مبانی نظری تحقیق

به اعتقاد کگیوت وزندریک سازمان یک گروه اجتماعی است ،که مشخصه آن سرعت وکارآیی

درایجاد و انتقال دانش می باشد ] .[19این یک دیدگاه نسبتا جدید و مهم درباره تئوری سازمان

است که در حال حاضر از سوی چندین صاحبنظر دیگر ] [24][21][25ارائه شده است .سرمایه
اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارائی های مهم سازمانی است که می تواند به سازمان ها در خلق
و تسهیم دانش کمک کند ] .[22ســرمايه اجتماعي ،بستر مناسبي براي بهره وري سرمايه انساني

و فيزيكي و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد مي شود .سرمايه اجتماعي ،نقشي بسيار مهمتر از

سرمايه فيزيكي و انساني در سازمانها و جوامع ايفا مي كند و شبكه هاي روابط جمعي و گروهي،
انسجام بخش ميان انسانها ،سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها مي باشد ] .[3شناخت ضرورت

و ماهيت هماهنگی مشاركت مردم نهادها و سازمان هاى مردمى و دولتى نظير شورا و رابطه آن
با هم به عنوان شرط بنيادى تدوين و عملى ساختن توسعه درونزا به اهميت مطالعه و تحقيق در
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اين موضوع را می رساند .کار آمدی و موفقیت شوراهای اسالمی به عوامل مختلفی بستگی دارد:

از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی زمینه ساز فعالیت شوراها ،مفهوم سرمایه اجتماعی است که

در چند دهه اخیر در مفاهیم توسعه ،متداول گشته است و عنصر مناسبی برای ارزیابی موفقیت

وکارآمدی شوراها  می باشد .تجربه شورايى شدن مردم و سپردن امور به آن ها ،فرصتى براى 
آزمودن مردم در ساختن جامعهاى بر اساس نيازها و اولويتهاى آن هاست و موقعيتى در كاهش

تصدي گرى  دولت ،از اين رو با شناخت   جایگاه و عواملی که بر کارآمدی شوراها مىتوانند

تاثیرگذارند به برنامه ريزي هاى كالنتر در امور مربوط به شوراها در جهت بهبود وضعيت منطقه و

كشور پرداخت .با این وجود ،با توجه به هدف این مقاله تاکنون به طور مشخص در ادبیات سرمایه
اجتماعی تحقیقی نظری یا تجربی در رابطه مفهوم سازی سرمایه اجتماعی شامل مشارکت ،اعتماد،
انسجام با مفهوم مشارکت مردم در شوراها انجام نشده است.
مفهوم سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي مفهومي است كه پيشينه طوالني زيادي ندارد .كاربرد اين مفهوم به تدريج از

دهه  1990به اين سو در تزها و مقاالت دانشگاهــي  -به ويژه در رشته هاي جامعه شناسي،

اقتصاد ،سياست و آموزش  -با كارهاي افرادي چون جيمز كلمن ،پيربورديو ،رابرت پاتنام و فرانسيس
فوكوياما افزايش يافته است ].[26

سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی شبکه های قوی ،روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در

اجتماعات آشکار می سازد ] [18سرمایه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم هاي

اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاء گرديده و باعث پايين آمدن سطح هزينه

هاي تبادالت و ارتباطات مي گردد .سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه
معینی ازهنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون

میانشان مجازاست ،درآن سهیم هستند ] .[10کلمن سرمایه اجتماعی را بعنوان توانایی کنشگران
در بکار گیری ساختارهای اجتماعی برای رسیدن به منافع شخصی تعریف می کند ]. [17

یربوردیو( – )1985جامعه شناس فرانسوی – نظریه بسط یافته ای از سرمایه اجتماعی مطرح
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می کند .از نظر بوردیو سرمایه همزمان هم مربوط به علم اقتصاد است و هم مجموعه ای از روابط
مبتنی بر قدرت که قلمروها و تعامالت اجتماعی مختلفی را بوجود می آورد و معموال نامرتبط با علم

اقتصاد تصور می شود .سرمایه فرآیندی است که ذاتا با قدرت پیوند دارد .در واقع استنباط بوردیو
ازسرمایه به گونه ای است که او تقریبا سرمایه و قدرت را مترادف با هم  می داند .او بین شبکه

های اجتماعی که یک فرد در آنها جای گرفته ،و از دل این شبکه ها است که سرمایه اجتماعی
پدیدار می شود ،و پیامدهای روابط اجتماعی ،تفاوت قائل می شود .یعنی ،شبکه های اجتماعی را

نباید صرفا با تولیدات روابط اجتماعی برابر دانست ،زیرا چنین کاری شبکه های اجتماعی را نامرئی

می سازد .شبکه هایی که می توانند بسیار متراکم باشند ولی درعین حال به دلیل عدم دسترسی به
آن ها نمی توانند منابعی را تولید کنند ].[9
عناصرسرمايه اجتماعي

سه مولفه مهم سرمایه اجتماعی هم که عبارتند از اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی و مشارکت

اجتماعی که همگی نیز در یک رابطه متعامل با همدیگر قرار دارند .اين سه مؤ لفه در يک رابطه

متعامل قرارگرفته اند و هر کدام تقويت کننده ديگري اند و از مولفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي

محسوب مي شوند و از مفاهيم کليدي جامعه شناختي هستند.
1 -1اعتماد اجتماعی

اعتماد نوعی کنش فردی است که در تعامالت و روابط اجتماعی بخصوص روابط اجتماعی از نوع

افقی نمود پیدا می کند.

اعتماد اجتماعی دو جزء اساسی دارد  :

 -1اعتماد بین فردی و بین گروهی است بدین معنا که افراد یک اجتماع یکدیگر را و اعضای

گروه های اجتماعی نیز همدیگر را مفید ،صادق و با انصاف دانسته و با این دیدگاه با هم در تعامل
باشند  -2.اعتماد نهادی است یعنی مقبولیت ،کارایی و محبوبیت دولت در بین مردم جامعه].[12

تحقیقات نشان می دهد درجایی که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح باالیی وجود دارد ،افراد
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تمایل زیادی برای تبادل اجتماعی وتعامل همکارانه دارند .میسزتال ] [20اظهارمی دارد" :اعتماد،

تامین کننده ارتباطات وگفتمان است" .بنتیس] [15همچنین مطرح می کند اعتماد می تواند ایجاد

سرمایه اجتماعی راتسهیل کند .بویسوت] [14نیز بر اهمیت اعتماد بین افراد برای ایجاد دانش در

شرایط ابهام و عدم اطمینان زیاد تاکید دارد.
 -2انسجام اجتماعی

امیل دورکیم از اولین جامعه شناسانی است که مفهوم انسجام و همبستگی اجتماعی را مورد

مطالعه قرار داده است و وجود آنرا برای هر جامعه اي الزم مي داند .جاناتان ترنر به نقل از دورکیم

مي گوید انسجام وقتی رخ مي دهد که عواطف افراد به وسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند،

جايیکه افراد متصل به جماعت ،اجتماعی شده باشند ،جاييکه کنش ها تنظیم شده و به وسیله

هنجارها هماهنگ شده اند و جایی که نابرابری ها قانونی تصور مي شود ][2

انسجام به معنای توافق جمعی بین اعضا و کنشگران یک جامعه است که این توافق حتی در بین

خرده فرهنگ ها نیز در استفاده از حقوق شرعی افراد باید وجود داشته باشد.

انسجام اجتماعی در صورتی در یک جامعه ایجاد می گردد که در آن جامعه اعتماد فردی ،اعتماد

نهادی و مشارکت اجماعی آن هم نه از نوع مشارکت دادن مردم بلکه از نوع مشارکت نمودن آنها با
ميل و رغبت و آگاهي ،يعني با وجود عناصر یاد شده آن ایجاد می گردد .وجود اعتماد در درون یک

جامعه به افراد این امکان را می دهد که با خیالی آسوده توانایی های ذهنی و فکری خود را معطوف
فعالیت های خود نموده و حتی امکان نو آوری نیز داشته باشند .مسلم ًا هرچه جامعه کوچکتر باشد

انسجام آن و اعتماد بین اعضای آن جامعه نیز بیشتر میشود( .همانند یک خانواده) ولی در اجتماعات
بزرگ چون انسجام گروهی کاهش پیدا می کند اعتماد بین اعضای گروه نیز کم رنگ تر می شود.

یکی از راه های باال بردن میزان اعتماد در جوامع بزرگ وجود تشکل های غیر دولتی (NGOها)

به شکل انجمن ها ،اصناف ،گروه ها ،کانون ها ،باشگاه ها و ...می باشد ].[2
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 -3مشارکت اجتماعی

مشارکت فرایندی است که در آن همه افراد متعامل در اختیارات سهیم ،از  فرصت ها و قدرت

ها   بهره مند ،در نظارت بر روند رسیدن به اهداف مشترک دخیل و به طور کلی در قاعده هرم

قرار داشته باشند .برای مشارکت کردن افراد در یک امر ،عناصری همچون رضایت ،آگاهی در امر
مشارکت ،اختیار داشتن در تصمیم گیری ها و مداخله در فعالیت ها امری الزامی است .در صورت

وجود این عناصر ،افراد تنها در آن امر مشارکت داده نشده بلکه در آن امر مشارکت می کنند و خود
را ذی نفع و مسئول دانسته و احساس در حاشیه بودن نمی کنند ] .[2مشاركت اجتماعي فعالیت

سازمان يافته اي است كه مبتني بر فرآيندي آگاهانه ،داوطلبانه و جمعي و مبتني بر برنامه و اهداف

مشخص است كه به عنوان فعاليتي اجتماعي اقتصادي در قالب انجمنها ،گروه ها وسازمان هاي

محلي و غير دولتي تحقق پيدا كرده است و فرآيند توسعه و عمران را تحت تاثير قرار مي دهد].[8
سازمان بین المللی کار ) (I.L.Oمشارکت را سهم افراد یا گروههای سازمان یافته و جمعیت فعال،
از لحاظ اقتصادی در تسریع اقتصادی و اجتماعی بیان مي نماید].[2

از طريق تأمين مشاركت مردم در امور مربوط به خود ،قوه ابتكار و ابداع مردم تقويت شده و به

نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت .مردم به شكل واقعي و ملموس با امور اجرايي برخورد
نموده و از اين رو شكاف آنان از دستگاه هاي دولتي ،دولت هاي محلي و نيز تعارض منافع شان

رو به كاهش خواهد گذاشت .دانيل لرنردر مطالعه اي كه در سال  1952در مورد شش كشور خاور

ميانه از جمله ايران انجام داد ،بين شهرنشيني ،سواد ،ميزان مشاركت و دسترسي به رسانه ها ارتباط

نزديكي يافت .سه متغير ميزان شهرنشيني ،سواد و دسترسي به رسانه ها مشكل است با وجود اين،

اهميت آن در جريان نوسازي جامعه اساسي است .به عقيده لرنر جامعه جديد مشاركتي است .فراگرد
نوسازي حركت از جامعه سنتي به طرف جامعه مشاركت جو مي باشد.
مفهوم شورا

شورا در لغت :شورا مصدر شار به معني برداشتن ،و هم به معني مشورت ،كنكاش ،راي زدن با

يكدیگر آمده است ] .[5شورا اسم مصدر به معنی تشاور می باشد .تشاور ،مشورت و مشاورت به
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معنی به دست آوردن نظر و رای است از راه مراجعه برخی به برخی دیگر که از همان کلمه "شار"

ریشه می گیرد.

معانی دیگر" شور "عبارتند از :تربیت کردن ،آزمودن ،نیکو شدن .در ترمینولوژی حقوق آمده است

شورا به معنی هیاتی است که صالحیت شور و گرفتن تصمیم در امر یا اموری را دارا باشد ] .[4با

توجه به آنچه که تا کنون اشاره شد مفهوم شورا را به صورت زیر بیان می کنیم :تبادل آرا اندیشه

ها و افکار مختلف حول موضوع واحد و استفاده از این افکار و اندیشه ها برای دست یابی به بهترین
و صواب ترین راه.

 -1مفهوم سیاسی شورا

ایجاد شوراهای محلی برخاسته از آرای مردم یکی از شیوه های تحقق دموکراسی محسوب می

شود در واقع در سیستم عدم تمرکز که به نوعی برماهیت حقوقی شورا طبق قانون اساسی نظر

دارد از طریق شوراهای محلی و مشارکت مردم به دموکراسی نائل می شویم .قانون اساسی ،دولت
را موظف کرده است که امکانات و وسائل الزم را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت

اجتماعی اقتصادی ،فرهنگی وسیاسی خویش به کار برد ].[7
 -2پیشینه شورا

هر چند مفهوم شورا به گونه اي از آموزه هاي دينى داير بر مشورت در تصميمگيرىها ،از ديرباز

مورد عنايت مسلمانان بوده است ،ليكن مفهوم شورا به عنوان يك نهاد اجرايى منتخب مردم از

پيامدهاى جامعه صنعتى است .از اين ديدگاه نهاد شورا خود بر دو مفهوم مشاركت و تمركززدايى 
تكيه دارد .در پى انقالب كبير فرانسه و ديگر تحوالت مردم ساالر كه از قرن  18ميالدى اروپا و

سپس ديگر نقاط جهان را درنورديد ،آرمان مشاركت مردم در اداره امور جامعه خود ابتدا در قالب

مجالس ملى قانون گذارى منتخب مردم (پارلمان) و سپس با تحقيق بيشتر در شكل شهرداري

هايى كه توسط يك شوراى شهر انتخابى اداره مىشوند تحقق يافت كه در اين ميان كمون پاريس

شهرت خاصى دارد .اما عامل ديگر پيدايش شوراها انديشههاى فدراليسم و تمركززدايى در اداره

100

اقتصاد خاوران /شماره بیست و چهارم (پیایی  /)12تابستان 95

امور كشور بود ][7
 -3پیشینه شورا درایران

در ايران مسئله مشاركت مردم در اداره امور عمومى جامعه از زمان انقالب مشروطيت به طور

جدى مطرح شد و در متمم قانون اساسى مشروطيت تحت عنوان انجمن هاى ايالتى و واليتى 
مندرج گرديد .در اين قانون مقرر شده بود كه اعضاى اين انجمن ها بالواسطه توسط اهالى انتخاب

شده نظارت تامه در اصالحات راجع به منافع عامه داشته باشند .اما سال ها گذشت و با وجود

تأسيس نهادهايى چون انجمن بلديه ،اصل مشاركت هرگز به صورتى كه در متمم قانون اساسى 
پيشبينى شده بود تحقق نيافت تا اينكه پس از فراز و نشيبهاى فراوان سرانجام در قانون شهردارى 
مصوب  1334تحت نام انجمن شهر احياء گرديد .درآن قانون مقرر شد كه در حوزه هر شهردارى 
يك انجمن شهر با رأى مستقيم اهالى براى مدت  4سال انتخاب شود و به اداره شهردارى و نظارت

بر عمران و نظم شهر به پردازد .اين انجمن در واقع همان شوراى شهرى است كه در قوانين بعد از

انقالب سال  57تعريف شده است .با اين تفاوت كه انجمن شهر از لحاظ قانونى با محدوديت هاى 

كمترى در تشكيل و عملكرد خود مواجه بود .با پيروزى انقالب اسالمى اولين شوراهاى اسالمى 
توسط ارگان هاى دولتى در سال  1359تشكيل شد كه در همان اوايل به دليل روحيه انقالبى و

واگذارى كار به مردم همراه با ضرورت تغيير بنيادين و رفع محروميت موجب شد كه جوانان در

هيات هاى احياء در انتخابات شوراها شركت كنند .در همان اوايل شوراها به دليل داشتن روحيه
انقالبى و حمايت بعضى از دستگاهها از جمله جهاد سازندگى  توانستند حداقل در روستاها دست
به اقداماتى بزنند ][13

نقش سرمایه اجتماعی در کارآمدی شوراها
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سرمايه اجتماعي و توسعه اجتماعي

کارشناسان معتقدند که افزايش سرمايه هاي اجتماعي شامل حسن اعتماد ،اميدواري به آينده،

اتکا به جامعه و همبستگي آن ،برقراري عدالت اجتماعي ،ايجاد رفاه ،تحمل ،مدارا و گذشت و
وفاق از اصلي ترين راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار در يک جامعه است .با اين حال نقش

توسعه و پيشرفت فناوري ارتباطات و گسترش  يافتن جريان آزاد اطالعات به ويژه در عرصه

رسانه اي در شکل دهي جامعه نوين و زيرساختهاي رفتاري و هنجاري جامعه انکارناپذير است،

پديده هاي نويني که در کنار آثار مثبت خود در ايجاد رفاه بيشتر و زندگي بهتر ،آسيب هاي جدي

و بعض ًا جبران ناپذيري به بدنه جامعه وارد مي سازند.

توسعه اجتماعي با چگونگي و شيوه زندگي افراد يك جامعه پيوندي تنگاتنگ دارد و در ابعاد عيني

بيشتر ناظر بر باال بردن سطح زندگي عمومي از طريق ايجاد شرايط مطلوب و بهينه در زمينه هاي
فقرزدايي ،تغذيه ،بهداشت ،مسكن ،اشتغال ،آموزش و چگونگي گذراندن اوقات فراغت مي باشد][1
توسعه اجتماعي يكي از ابعاد اصلي فرايند توسعه و بيان گر كيفيت نظام اجتماعي در راستاي

دستيابي به عدالت اجتماعي ،ايجاد يكپارچگي و انسجام اجتماعي ،افزايش كيفييت زندگي و ارتقاي
كيفيت زندگي انسان هاست ].[6

توسعه اجتماعي  يك توسعه مشاركتي است و هر چه مشاركت كنندگان پرتحرك ،بيشتر باشند

روي هم رفته موفق تر خواهد بود .مثال ترويج سواد ،مراقبت هاي بهداشتي و  ...همگي وسيله هاي
مطلوبي براي مشاركت فعال اجتماع هستند ].[11

روند توسعه اجتماعي را از طريق نهادهاي واسطي مثل سازمان هاي غير رسمي و غیر دولتی

(شوراهاو )...مي توان تسريع كرد .امروزه يكي از روش هايي كه اغلب كشورهاي جهان براي مقابله

با مشكالت داخلي يا محلي و تامين به موقع نيازها و توقعات مشابه افراد مناطق مختلف برگزيده

اند .ايجاد و توسعه سازمان هاي محلي است .كه به مردم اين نواحي فرصت و موقعيت كافي براي
سازندگي و عمران منطقه خويش اعطا مي شود ] .[7بديهي است كه در اين ميان شوراها مي

توانند نقش اساسي ايفا كنند ،و مشاركت نيز در اين ميان نقش اساسي دارد و براي  تشويق چنين
مشاركتي الزام هاي زير اساسي مي باشد:
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-1تقويت ظرفيت ها و فرصت ها براي همه مردم ،در چارچوب قانون هر كشور.

-2تواناسازي نهادهاي مدني به منظور مشاركت در تدوين و ارزيابي سياست هاي مرتبط با توسعه

اجتماعي.

-3فراهم كردن امكان دخالت بيشتر سازمان هاي محلي در پروژه هايي در زمينه آموزش،

بهداشت ،مديريت منابع انساني و حمايت اجتماعي.

-4تضمين چارچوب قانوني و ساختار حمايتي اي كه شكل گيري و همياري سازنده سازمان هاي

محلي و()ngoها را تشويق كند.

-5تشويق همه اعضاي جامعه به تمرين حقوق خويش ،انجام مسئو ليت ها و مشاركت كامل

در جامعه خود و دانستن اينكه حكومت به تنهايي نمي تواند همه نيازها را در جامعه برآورده سازد.

-6استقرار شبكه تامين اجتماعي انعطاف پذير و عمومي كه منابع اقتصادي موجود را در نظر گيرد

وتوانا سازي ومشاركت فعال را در جامعه تشويق كند.

-7تسهيل دسترسي مردم محروم و در حاشيه ،به آموزش و اطالعات و مشاركت شان درحيات

اجتماعي و فرهنگي ].[7

روش شناسی تحقیق
اهداف تحقیق

باشناخت و درک تاثیرات بنیادی مشارکت و نهادها و سازمان های محلی و مردمی و با در نظر

گرفتن ویژگی ها و شرایط جوامع شهری و روستایی ایران به لزوم پیدایش مشارکت های گسترده
مردمی در امور مربوط به خود و به وجود آمدن نهادها و انجمن هایی چون شوراها و عوامل تاثیر
گذار بر موفقیت و کارآمدی آن در برنامه های توسعه اجتماعی سعی می کنیم که به هدف زیر
برسیم:

آزمون مدل های سرمایه اجتماعی ] [24بامشارکت مردم در شوراها به منظور پیدا کردن میزان

هریک ازمولفه های سرمایه اجتماعی در استان خراسان جنوبی
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ﺗﺤﻘﻴﻖ
مدلﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﻣﺪل
تحقیق
مفهومی

جيمز كلمن ،راﺑﺮت
ﻛﻠﻤﻦ ،ﭘﻴﺮﺑﻮردﻳﻮ،
اساسابراساس ﺟﻴﻤﺰ
کهﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎت
اﺳﺎﺳﺎﺑ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ
ﻧﻈﺮي اﻳﻦ
براساسﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﺮاﺳﺎس
ﭘﺎﺗﻨﺎم رابرت
پيربورديو،
نظریات
تحقیق
نظری این
مطالعات

و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ درﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣـﺪل ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
مفهومی
پاتنام و هم چنین نظریات فرانسيس فوكوياما درباره سرمایه اجتماعی بوده است ،مدل
)ﻧﻤﻮدار (1ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﻋﻨﺼـﺮ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ،اﻋﺘﻤـﺎد ،اﻧﺴـﺠﺎم

تحقیق (نمودار )1که نشان دهنده رابطه سرمایه اجتماعی شامل سه عنصر مشارکت ،اعتماد،
ﺑﺎﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم درﺷﻮراﻫﻬﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺪل ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.

انسجام بامشارکت مردم درشوراهها طراحی شده است .بر اساس این مدل فرضیات طراحی شدند.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻋﺘﻤﺎد

ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﻣﺮدم در

اﻧﺴﺠﺎم

ﺷﻮراﻫﺎ

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و

ﻛﺎرآﻣﺪي
ﺷﻮراﻫﺎ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ

مفهومی تحقیق
نمودار .1مدل
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﻤﻮدار .1ﻣﺪل

ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﺮﺿﻴﺎت
تحقیق
فرضیات

 -1ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ راﺑﻄﻪ
ﻣﻌﻨﺎداري رابطه
خراسان جنوبی
  -1بين سرمايه اجتماعي و مشارکت مردم در شوراهای اسالمی استان

وﺟﻮد دارد.

معناداری وجود دارد.

 .1-1ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻮرا راﺑﻄﻪ )ﻣﻌﻨﻲ داري( وﺟﻮد دارد.

 .1-1بين میزان اعتماد اجتماعي و مشارکت مردم با شورا رابطه (معنی داری) وجود دارد.

 .1-2ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻮرا راﺑﻄﻪ )ﻣﻌﻨﻲ دار( وﺟﻮد دارد.

 .1-2بين میزان انسجام اجتماعی و مشارکت مردم با شورا رابطه (معنی دار) وجود دارد  .

 .1-3ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮدم و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻮراﻫﺎ راﺑﻄﻪ )ﻣﻌﻨﺎ داري( وﺟﻮد دارد.

 .1-3بين مشارکت اجتماعی مردم و میزان مشارکت آن ها باشوراها رابطه (معنا داري)  وجود دارد.

 -2ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﺷﻮرا وﻛﺎرآﻣﺪي آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد.

 -2بين مشارکت مردم در شورا وکارآمدي آنها در استان خراسان جنوبی رابطه معناداری وجود

دارد.

١١

104

اقتصاد خاوران /شماره بیست و چهارم (پیایی  /)12تابستان 95

روش انجام تحقیق

برای شناخت چار چوب نظری و همچنین شناسایی جامعه آماری مورد آزمون (شوراهای نمونه

استان) از حیث عملکرد آن ها بر حسب صورتجلسات گزارش ها و  ...مطابق با شاخص های

انتخابی تعریف شده از سوی وزارت کشور به استان ها و تطبیق آن با شاخص های توسعه اجتماعی،
از روش کیفی (با مطالعه موردی) و هم چنین برای سنجش میزان هماهنگی و مشارکت (سرمایه

اجتماعی) موجود در استان و تاثیر بر کارآمدی شوراها از روش پیمایشی استفاده شده است.
روش های گردآوری اطالعات

در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از روش های میدانی و پیمایشی استفاده

شده است .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه می باشد که برای هریک از مولفه های سرمایه

اجتماعی گویه تعریف گردید .همچنین ازآن جا که معیارهای سرمایه اجتماعی در این تحقیق کیفی
می باشند ،به منظور کمی کردن آن ها ازطیف لیکرت استفاده شد.
مشخصات جامعه ونمونه آماری

جامعه آماری شوراهای اسالمی خراسان جنوبی می باشد .به دلیل گستردگی و تعداد زیاد شوراهای

اسالمی استان ابتدا بر حسب فعالیت شوراها در زمینه برنامه های توسعه اجتماعی و شاخص های
آن به شناسایی شوراهای نمونه استان پرداخته و در ادامه برای اندازه گیری و نقش سرمایه اجتماعی

در مشارکت مردم در شوراها متغیر های مربوط مورد آزمون قرار خواهدگرفت .جامعه پاسخگویان
این تحقیق شامل  400نفر از افراد ساکن در شهرها و روستاهای استان خراسان جنوبی می باشند

که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و توزیع گردید ،که تعداد  364پرسشنامه تکمیل شده و

قابل سنجش جمع آوری و دریافت شد.
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اعتبار و روايى پرسشنامه هاي تحقيق

روایی پرسشنامه های تحقیق از نوع روایی محتوی است ،که دراین باره محتوی پرسشنامه ها که

براساس مبانی نظری تنظیم شده بود ،مورد تایید تعدادی از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان آشنا

با شوراها قرار گرفت .همچنین در این تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی اعتبار داده ها

استفاده شده است .همانطور که نون نالی ] [22اظهارداشته است اگر آلفا بزرگتر از 0/7باشد ،نتیجه
معتبر خواهد بود .بدین ترتیب با توزیع  20پرسشنامه مقدماتی و جمع آوری اطالعات و تجزیه و

تحلیل پاسخها ،ازطریق نرم افزار  ،SPSSاعتبارآن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که حدود
 0/.80به دست آمد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات

برای تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از تحقیق از روش های آماری تحلیل همبستگی ،به منظور

تعیین نوع و میزان ارتباط بین متغیرها و تحلیل رگرسیون به منظور بررسی تعیین تاثیر متغیرهای

مستقل بر متغیرهای وابسته ،استفاده شد.
آزمون فرضیات

به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارآماری  spssاستفاده شده است که به ترتیب زیر

نتایج حاصله مورد بحث قرار داده می شوند:

فرضیه .1بين سرمايه اجتماعي و مشارکت مردم در شوراهای اسالمی استان خراسان جنوبی رابطه

معناداری وجود دارد.
متغيرمستقل
سرمایه اجتماعى

متغیروابسته
مشارکت  در شورا

R

R2

B

BETA

F

*SIG

0/437

0/197

0/631

0/312

22/1

0/000

*ضریب رگرسیون در سطح  0/05معنا دار است

همان طور که جدول به ما نشان مي دهد  هم بستگي دو متغير  بين سرمایه اجتماعی  و مشارکت
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مردم  با شورا  0/437مي باشد و اين متغير  0/197واريانس متغير وابسته را تبيين مي کند  و به ازاي
هر واحد  افزايش در متغير مستقل  0/631به متغير وابسته اضافه مي گردد .بتاي  جدول رابطه بين
دو مقدار  Fرا  0/312به ما نشان مي دهد که با سطح معني داري  0/05و سطح اطمينان 0/95

رابطه معني داري را نشان مي دهد .متغير ميل به پيشرفت  در کنار ساير متغير ها در رگرسيون  چند

متغيره نشان مي دهد  که هم بستگي کافي با متغير وابسته براي وارد شدن در معادله رگرسيوني  

برخوردار است که در آن بتاي  0/422و مقدار  Tآن برابر است با  2/853که در سطح معني داري

 0/05و سطح اطمينان  ،0/95و بدين صورت  فرضيه ما مورد قبول قرار مي گيرد  .

با توجه به نتایج آزمون های آماری این فرضیه ،میتوان ادعا نمود که فرضیه اهم ما مورد تایید

قرار گرفت.

فرضیه .1-1بين میزان اعتماد اجتماعي ومشارکت مردم باشورا رابطه (معنی داری) وجوددارد.
متغيرمستقل
اعتماداجتماعى

متغیروابسته

R

R2

B

BETA

F

*SIG

مشارکت درشورا

0/465

0/216

0/768

0/465

24/293

0/000

*ضریب رگرسیون  در سطح  ./01معنا دار است

همان طور كه جدول نشان مىدهد همبستگى پيرسون ( )Rبين دو متغير  0/465مىباشد و

ضريب تعيين ( )R2آن برابر است با  0/216كه نشان مىدهد كه متغير مستقل ما بدون كنترل
ساير متغيرها چه ميزان از واريانس متغير وابسته را تبيين مىكند .ضريب  Bبه ما مىگويد كه به

ازاى هر واحد افزايش در متغير مستقل  0/768به متغير وابسته اضافه مىشود .مىتوان از بتاى 

جدول تشخيص داد كه جهت رابطه بين دو متغير مثبت مىباشد و آزمون  Fگوياى اين مطلب
است كه رابطه بين دو متغير با سطح اطمينان يك كامال معنىدار است بنابراين فرضيه ما مورد
تاييد قرار مىگيرد.

اين نتيجه در رگرسيون چند متغيره نيز مورد تاييد قرار گرفت به اين گونه كه متغير مستقل اعتماد

اجتماعى همزمان با ساير متغيرها در معامله رگرسيون ،مقدار بتاى آن برابر است با  0/251و آزمون
 Tآن   2/585مىباشد كه با سطح معنى دارى  0/01با  99درصد اطمينان قابل قبول مىباشد

فرضیه .1-2بين میزان انسجام اجتماعی ومشارکت مردم با شورا رابطه (معنی دار) وجود دارد  .
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متغيرمستقل

متغیر وابسطه

R

R

B

BETA

F

SIG

انسجام اجتماعى

مشارکت درشورا

0/496

0/246

0/337

0/110

28/763

0/000

دادههاى جدول حاكى از آن است كه فرضيه ما با سطح معنى دارى صفر و رابطه قوى مورد تاييد

قرار مىگيرد به گونهاى كه همبستگى  پيرسون بين دو متغير  0/496مىباشد و متغير مستقل ما

 0/246متغير وابسته را تبيين مىكند و به ازاى هر واحد افزايش در متغير مستقل  0/337به متغير
وابسته ما افزوده مىگردد.

تاثير متغير مستقل انسجام اجتماعى  با تاثير ساير متغيرها در معادله رگرسيونى  چند متغيره

گوياى بيشترين تاثير اين متغير در بين ديگر متغيرهاى مستقل مىباشد به گونهاى كه بتاى آن در

رگرسيون چند متغيره  0/397مىباشد و آزمون  Tآن برابر است با  3/798كه با سطح معنى دارى 

صفر ،رابطه كامال معنى دارى را نشان مىدهد بنابراين مىتوان گفت كه هر چه انسجام اجتماعى 
باال مىرود مشاركت مردم با شوراها نيز باال مىرود.

فرضیه .1-3بين مشارکت اجتماعی مردم و میزان مشارکت آن ها باشوراها رابطه (معنا داري)

وجود دارد.

متغيرمستقل

مشارکت اجتماعي

متغیر وابسته
مشارکت در شورا

R

R2

B

BETA

F

SIG

0/361

0/130

0/787

0/361

13/18

./.

جدول  فوق نشان مىدهد كه متغير مستقل مشاركت اجتماعى بدون كنترل ساير متغيرهاى 

مستقل داراى همبستگى پيرسون  0/361و ضريب تعيين  0/130مىباشد كه بيان گر اين مىباشد

كه متغير مشاركت اجتماعى  13درصد واريانس متغير وابسته را تبيين مىكند و ضريب  Bبيان گر

اين است كه به ازاى هر واحد افزايش در متغير مستقل به مقدار  0/787به متغير وابسته ما افزوده

خواهد شد و از بتای بدست آمده مىتوان تشخيص داد كه جهت رابطه مثبت است .در اين تحليل

آمار  Fبرابر است با  13/81كه با سطح معنى دارى صفر بيان گر اين مىباشد كه فرضيه ما با سطح
اطمينان باال مورد تاييد قرار مىگيرد.

متغير مشاركت اجتماعى در تحليل رگرسيونى چند متغيره همزمان با ساير متغيرهاى داراى بتای   

 0/619و مقدار  Tآن برابر است با 2/176كه با سطح معنى دارى  %3و سطح اطمينان  %97معنى 
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دارى بااليى را نشان مىدهد بنابراين همان نتيجهاى كه رگرسيون خطى ساده به ما نشان مىدهد

رگرسيون چند متغيره نيز گوياى همان مطلب است پس مىتوان گفت هر اندازه مشاركت اجتماعى 
باال مىرود مشاركت نيز با شوراها باال مىرود.

 -2بين مشارکت مردم در شورا وکارآمدي آنها در استان خراسان جنوبی رابطه معناداری وجود

دارد.

متغيرمستقل
مشارکت در شورا

متغیر وابسته
کارآمدی شورا

R

R2

B

BETA

F

SIG

0/067

0/004

0/40

0/07

7/561

0/531

جدول فوق حاکي از آن است که بين مشارکت مردم در شورا و موفقیت وکارآمدی شوراها در

رگرسيون دو متغيره  رابطه معني داري وجود ندارد چرا که مقدار  R2آن  0/004و سطح  معني
داري در آزمون  0/531 ،Fمي باشد که سطح  اطمينان پائیني را نشان مي دهد.

متغير کارآمدی شوراها در رگرسيون  چند متغيره  از همبستگي کافي  با متغير وابسته  براي وارد

شدن به معادله  برخوردار بوده است  به گونه اي که مقدار بتاي آن برابر است با  0/175مي باشد

و مقدار  Tآن برابر است با  2/045که با سطح معني داري  0/044و سطح اطمينان باال  95درصد  

رابطه معني داري را نشان مي دهد  بنابراين مي توان گفت زماني که کارآمدی شوراها با ديگر متغير

هاي مستقل همراه باشد  تاثير مثبت و معني داري  با مشارکت مردم  با شوراها دارد  .در نتيجه
پيش فرض اوليه  ما در اين تحقيق به اين گونه مورد تاييد قرار مي گيرد.
نتیجه گیری

نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی بر مشارکت مردم در شوراها خراسان جنوبی و هم

چنین هریک از عناصر آن شامل انسجام ،مشارکت و اعتماد در مشارکت مردم در شوراها استان
خراسان جنوبی تاثیرمثبت و معنی داری دارد .این بدین معنی است که با سرمایه گذاری بر سرمایه

اجتماعی شامل انسجام ،مشارکت و اعتماد می توان انتظار داشت مشارکت مردم در شوراها در
برنامه های توسعه استان افزایش یابد .به عبارت واضح تر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از

قابلیت ها و دارائی های مهم در این استان می تواند به برنامه ریزان توسعه در برنامه های توسعه
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اجتماعی کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه سایر پارامترها مزیت پایداری ایجاد کند .هم

چنین نتایج تحقیق نشان داد که مشارکت مردم درشوراها با افزایش کارآمدی شوراها رابطه ای

مثبت و معنی دار دارند .پس اگر شورایی با مشارکت باال ایجاد شود،کارآمدی باالتری دارد .لذا اثر
سرمایه اجتماعی مشارکت را افزایش وکاهش آن سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد.

نتایج این تحقیق در زمینه سرمایه اجتماعی نشان می دهدکه عناصر سرمایه اجتماعی به ترتیب

اولویت عبارتند از  :انسجام ،اعتماد ،مشارکت .این نتیجه نشان می دهد شوراها در زمینه عنصر
مشارکت،که نشانگر سهم افراد یا گروه های سازمان یافته و جمعیت فعال ،به لحاظ اقتصادی در

تسریع اقتصادی و اجتماعی می باشد ،تالش و توجه کمتری نسبت به انسجام که به معنای توافق

جمعی بین اعضا و کنش گران یک جامعه است و اعتمادکه نوعی کنش فردی است که در تعامالت
و روابط اجتماعی بخصوص روابط اجتماعی از نوع افقی نمود پیدا می کند ،انجام داده اند .از این
رو ،پیشنهاد می شودکه در زمینه های زیر اقداماتی انجام گیرد:

برنامه ریزی شوراهای اسالمی در خصوص افزایش سهم مشارکت مردم در تصمیم گیری های

شوراها در خصوص فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ارتباط موثر با مردم.

تالش اعضای شوراها از طريق تأمين مشاركت مردم در امور مربوط به خود ،تا قوه ابتكار و ابداع

مردم تقويت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد .مردم به شكل واقعي و ملموس با امور

اجرايي برخورد نموده و از اين رو شكاف آنان از دستگاه هاي دولتي ،دولت هاي محلي و نيز تعارض

منافع شان رو  به كاهش خواهد گذاشت.

هم چنین نتایج تحقیق در زمینه کارآمدی شوراها در استان خراسان جنوبی نشان داد شوراهایی

که مشارکت مردم در انتخاب آنها باالتر بوده است موفق تر وکارآمدتر هستند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت سرمایه اجتماعی مشارکت را باال می برد بدیهی است مشارکت که

باال برود کارآمدی آن شورا افزایش پیدا کرده است .پس با افزایش سرمایه اجتماعی در شوراهای

خراسان جنوبی مشارکت مردم باال خواهد رفت.

110

اقتصاد خاوران /شماره بیست و چهارم (پیایی  /)12تابستان 95

تحقيقات پيشنهادي آتي

با توجه به كمبود مطالعات تجربي در كشور ،سرفصل بخشي از پژوهش هايي كه مي تواند در

توسعه مفهوم سرمايه اجتماعي موثر واقع شود ،در زير ارائه شده است:

 -1بررسي روند شكل گيري يا تخريب سرمايه اجتماعي در دوره پس از انقالب

 -2بررسي سرمايه اجتماعي در قانون برنامه چهارم توسعه

 -3بررسي مقايسه اي سطح سرمايه اجتماعي در استان هاي مختلف كشور
 -4بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و عضويت در گروه هاي قومي

 -5آيا بين سرمايه اجتماعي بين نسل هاي مختلف جامعه متفاوت است؟

 -6آيا حمايت از گسترش  NGOها در كشور بر توسعه سرمايه اجتماعي موثر خواهد بود؟
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بررسی تاثير فرهنگ سازماني بر کارآفرینی سازمانی
(بر اساس مدل دنیسون)
معصومه افضلی گروه ، 1سنجر سالجقه

2

چکیده:

هدف از این پژوهش ،بررسی رابطۀ بين فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون با کارآفرینی

سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی کرمان است .جامعه آماری در اين تحقیق کارکنان دانشگاه آزاد

اسالمی واحد کرمان که تعداد آن ها  320نفر می باشد .در اين پژوهش از روش نمونه گیری
تصادفی ساده استفاده شده و براساس جدول مورگان  175نفر انتخاب شد .روش پژوهش از نوع

همبستگی بوده و ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه ،فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه

کارآفرینی سازمانی است .به منظور برآورد پایایی ابزار جمع آوری داده های تحقیق از آلفای کرونباخ

استفاده شد که ضریب پایایی برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی  0/88و برای کارآفرینی سازمانی

 0/84به دست آمد .نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین فرهنگ سازمانی
و کارآفرینی سازمانی وجود دارد.

واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی ،کارآفرینی سازمانی ،مدل دنیسون ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمان

 .1کارشناس ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی) ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمان ،ايران.
 .2استادیار ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمان ،ايران.
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مقدمه:

  از ديرباز فرهنگ برای توصیف کیفیت زندگی جوامع انسانی مطرح بوده است اما دربارة فرهنگ

سازمانی و چگونگی شیوه واقعی زندگی اعضای سازمان تا سال های اخیر سخن اندک و کوتاه

گفته شده است (طوسی .)1372،

اهمیت فرهنگ سازمانی از این سو حائز اهمیت است که کارکرد های زیادی دارد از قبیل این که،

به کارکنان سازمان هویتی سازمانی می بخشد ،تعهد گروهی را آسان می سازد ،ثبات نظام اجتماعی

را ترغیب می کند ،با یاری دادن به اعضا برای پی بردن به پیرامون کارخود نوع رفتار آنان را در

محیط کار شکل می دهد که داشتن محیط کاری خالق و نو آور و رفتاری نوآورانه در این محیط
کار از مصادیق آن می باشد )هاشمیان.)1377،

از سوی دیگر یکی از مهمترین مسائل موجود در هر سازمان درک فرهنگ آن سازمان است که

این نه فقط به خاطر حفظ سالمتی خود فرد می باشد ،که برای بقای آن سازمان نیز بسیار حیاتی
می باشد (لین  .)2008،ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی است که صاحبنظران بر این

باورند ،اگر قرار است در یک سازمان تغییرات مؤثر و پایدار بوجود آید فرهنگ آن سازمان باید

دستخوش تغییر شود .به عبارت دیگر موفقیت و شکست سازمان ها را باید در فرهنگ آن جستجو

نمود .لذا مدیران با دست یازیدن به فرهنگ و بهره گرفتن از آن می توانند خود را از بند راه حل

های گذشته رها ساخته و راه حل های جدیدی برای سازمان و پیشرفت آن فراهم آورند(مرتضوی
 .) 1373،بنابراین فرهنگ سازمانی باید بتواند عامل بقای سازمان و زمینه رشد سازمانی را در جهت

جهانی شدن فراهم نماید .بدون داشتن یک فرهنگ سازمانی اثر بخش نمی توان انتظار فعالیت
های کارآفرینانه داشت.

طی سال های دهه  ،1980اهمیت تفکر کارآفرینانه و ترویج روحیه کارآفرینی در سازمان ها

مورد تاکید واقع شد و اهمیت و نقش آن در نوسازی سازمانی ،نوآوری و ایجاد کسب و کار جدید

در سازمان ها مورد توجه قرار گرفت ) محمدی .) 1370،همچنین کارآفرینی از این لحاظ اهمیت

مورد توجه است که با معرفی فرصت های نوآورانه برای به دست آوردن عملکرد موثر و کارآمد به

عنوان یک نیروی محرکه در سازمان ها در نظر گرفته می شود و تالش های کارآفرینانه موجب
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پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی می شود که موجب رشد اقتصادی نیز می شود (کیم .)2010،
سازمان های امروزي با تعداد اندك افراد خالق و کارآفرین نمی توانند در عرصه های داخلی و

خارجی بر رقبا فائق آیند و نیازمند ایجاد بستری مناسب کارآفرینی برای تمام کارکنان خود هستند.

در واقع بهترین راه جهت پرورش ایده های نو و کارآفرین بنیان نهادن فرهنگ کارآفرینی در
سازمان است( .بحرالعلوم.)1378 ،

کارآفرینان سازمانی موجد فرآیند نوآوری در سازمان و پیشتاز و حامی توسعه محصوالت جدید

هستند و گاه از ابتدای ایده تا انتهای نوآوری (انتشار محصول یا خمت) را خود اجرا و نظارت می

کنند .کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فرد کارآفرین با ایده های نو و خالق و با شناسایی
فرصت های جدید و بسیج منابع ،مبادرت به ایجاد کسب و کارهای نو ،سازمانی جدید ،نوآور و

رشدیابنده می کند که توام با پذیرش مخاطره است و منجر به معرفی محصول و خدمتی جدید به

جامعه می گردد (.هادیزاده مقدم و رحیمی فیل آبادی.)1384 ،

کورنول و پرلمن در طبقه بندی خود کارآفرینی را به دو نوع فردی و سازمانی تقسیم کردند .اگر

نوآوری و ساخت محصوالت یا فرآیندها از طریق القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان ،

به ظهور برسد ،کارآفرینی سازمانی اتفاق افتاده است .به عبارتی دیگر ،کارآفرینی سازمانی فعالیتی
است که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخوردار می شود .معمو ًال

کارآفرینی سازمانی از کارآفرینی مستقل مشکل تر است که برخی از این مشکالت به ماهیت

سازمان های بزرگ بر می گردد .فرهنگ سازمانی از جمله خرده فرهنگ های جامعه است که بر
فرآیند کارآفرینی سازمانی موثر است .سازمان های کارآفرین از فرهنگی برخوردارند که همه افراد

سازمان با وجود سلیقه ها ،ایدئولوژی ها ،نیازها و ویژگی های متفاوتی که دارند ،برداشت واحدی
از آن دارند (دنیسون و فیشر.)2005 ،
اهمیت و ضروت تحقیق:

از نظر ايگور و جوزف ( )1999فرهنگ مجموعه ای از باورها ،آيین ها ،انديشه ها ،آداب و رسوم

و ارزش های حاکم بر يك جامعه است  .به عبارت ديگر مقوله ای که در سطح جامعه ،گروه و در
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تعامل میان آنها معنا می يابد و شیوه برقراری ارتباط و تعامل میان افراد آن جامعه را بیان می کند.

مهم ترين و کاربردی ترين ابعاد ساختاری سازمان ،فرهنگ سازمان است .صاحب نظران فرهنگ
سازمانی را اين گونه تعريف می کنند” :فرهنگ سازمانی به معنای مجموعده ای از ارزش ها ،باورها،

درک ،استنباط و شیوه های تفکر و انديشیدن است که اعضای سازمان در آن وجوه مشترک دارند
و نمايانگر آن بخش نانوشته اما محسوس سازمان است".
فرهنگ سازمانی در دو سطح سازمان وجود دارد:

در سطح بااليی و قابل رويت وجود دارد که شامل شیوه رفتار افراد ،نوع لباس پوشیدن ،نشانه ها

و عالئم ،جشن ها و...که اعضای سازمان آن ها را رعايت می کنند.

در سطح زيرين ،ارزش های اصولی يا زيربنايی قرار دارند که عبارتند از:

اصول ،باورها و فرايندهای انديشیدن که فرهنگ حقیقی را به وجود می آورد  .فرهنگ سازمان را

می توان به شخصیت دريك انسان تشبیه کرد.

از تعريف باال می توان نتیجه گرفت که فرهنگ سازمانی در تمامی اجزا و ابعاد ساختاری تاثیرگذار

است و در قوانین واهداف و سیاست های سازمان نفوذ می کند؛ از اين رو وجود فرهنگ مناسب

يا نامناسب ،رابطه ای مستقیم با میزان کارآفرينی يا عدم کارآفرينی در سازمان دارد .در صورتی

که فرهنگ سازمانی انعطاف پذيری و آمادگی پذيرش تغییر درساختار را نداشته باشند ،همکاری

و تعامل در بین بخش ها به پايین ترين حد می رسد و اين امر باعث کاهش کارآفرينی می شود

(یزدی مقدم و دیگران.)1391،

کورنوال و پرلمن  1نیز در طبقه بندي خود کارآفرینی را به دو نوع فردي و سازمانی تقسیم کردند.

اگر نوآوري و ساخت محصوالت یا فرآیند ها از طریق القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک
سازمان به ظهور برسد ،کارآفرینی سازمانی اتفاق افتاده است .به عبارتی دیگر ،کارآفرینی سازمانی

فعالیتي است که از منابع وحمایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخوردار می شود.

معمو ًال  کارآفرینی سازمانی از کارآفرینی مستقل مشکل تر است .برخی از این مشکالت به ماهیت

1. Kornoval & Perelman
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سازمان هاي بزرگ برمی گردد  .اصو ًال رده هاي فراوان مدیریتی به کنترل هاي دائمی نیاز دارند

و وجود فرهنگ محافظه کارانه باعث می شود فعالیت هاي کارآفرینانه در سازمان هاي بزرگ پا

نگیرد (فاکس .)2008،سازمانی که نتواند استعدادهاي نهفته در خود را به عرصه ظهور برساند ،در
اندك زمانی مغلوب سازمان هاي دیگر خواهد شد که در به کارگیري استعدادها و ارائه محصول
جدید با هزینه اندك قدرت دارند و از مدیریتی الیق با افق دید وسیع برخوردارند  .براي دستیابی به

کارآفرینی به ابزار نیاز است .از اساسی ترین ابزارها براي رشد کارآفرینی فرهنگ سازمانی منطبق بر

مفاهیم فرهنگ سازمانی از جمله خرده فرهنگ هاي جامعه است که بر فرآیند کارآفرینی ،کارآفرینی

است (صمد آقایی)1378 ،

فرهنگ سازمانی از جمله خرده فرهنگهاي جامعه است که بر فرآیند کارآفرینی سازمانی مؤثر

است .از اصلی ترین مفروضات فرهنگ سازمانی ،امنیت و اعتماد در محیط سازمان است  .فرهنگ

سازمانی ،مجموع اي از ارزش ها ،باورها ،درك ،استنباط ،شیوه هاي تفکر و اندیشیدن است که

اعضاي سازمان در آن ها وجوه مشترك دارند و نمایانگر آن بخش نانوشته اما محسوس سازمان
است (معرفتی  )1383،فرهنگ سازمانی مناسب (مثبت) فرهنگی است که در جهت مأموریت،

آرمان مشترك ،هدفها و استراتژي هاي سازمان حرکت کند ،فرهنگی انعطاف پذیر که در آن

هنجارها و باورهایی تأیید یا تقویت می شوند که بتوان به وسیله آن ها عالیم موجود در محیط

را شناسایی و تفسیر کرد و واکنش مناسب از خود نشان داد (امامی نژاد . )1383،فرهنگی است

که از کارآفرینان درباب تغییر و نوآوري ،خطرپذیري ،یادگیري سازمانی ،آینده گرایی ،کارگروهی،
صداقت و اعتماد متقابل و کار مفرح توأم با هیجان و شوق ،رقابتی بودن و مشتري گرایی حمایت

می کند (هزارجیبی .)1384،فرهنگی که آرمان مشترك آن را هدایت می کند و ماموریت سازمان،

به خصوص به عنوان راهنما و استاندارد اخالقی براي کارکنان جزئی از آن است .سازمان هاي
کارآفرین از فرهنگی برخوردارند ،که همه افراد سازمان با وجود سلیقه ها ،ایدئولوژي ها ،نیازها و

ویژگی هاي متفاوتی که دارند ،برداشت واحدي از آن دارند (کراتکو.)1989،

ضرورت توجه به فرهنگ ســازمانی تا جایی اســت که صاحبنظران بر این باورند ،اگر قرار

اســت در یک ســازمان تغييرات مؤثر و پایدار به وجود آید فرهنگ آن سازمان باید دستخوش
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تغيير شود .به عبارت دیگر موفقيت و شكست سازمانها را باید در فرهنگ آن جستجو نمود  .لذا

مدیران با دســت یازیدن بــه فرهنگ و بهره گرفتن از آن می توانند خود را از بند راه حل های
گذشته رها ساخته و راه حل های جدیدی برای سازمان و پيشرفت آن فراهم آورند( .الئو و ان جی

او)2004 ،

فرهنگ سازمان ،مينياتوري از فرايندهاي کالن فرهنگي محيط سازمان است كه با ظهور

مقوله هايي مانند فناوري اطالعات و ارتباطات ،پديده جهاني شدن و چگونگي برخورد با آن،

دگرگوني هاي شناختی در سازمان ها ،ضرورت بسترسازي مناسب در فرهنگ سازماني خالق را در

همه سطوح سازماني ايجاد مي نمايد (جولیا .)2011 ،مدل های مختلفی برای پژوهش های مرتبط

با فرهنگ سازمانی و ویژگی های آن ارائه گردیده است .در این پژوهش برای شناخت فرهنگ

سازمان از مدل فرهنگ سازمانی دنیسون که نسبت به مدل های دیگر فرهنگ سازمانی دنیسون
فرهنگ سازمانی جدیدتر و کامل تر می باشد ،استفاده شده است .این مدل در شکل  1نمایان است:

براساس این مدل ،ویژگی های فرهنگی عبارتند از :درگیر شدن در کار ،سازگاری (انطباق پذیری(،
مأموریت یا رسالت ،پایدار ( رابینز.)2004 ،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش :

در موقعیت کنونی شاید یکی از مهم ترین موضوعات برای برون رفت سازمان ها از وضع موجود

توجه ویژه ی آنها به مقوله خالقیت و کارآفرینی باشد .زیرا در این صورت هم افراد به منافع

اقتصادی دست می یابند و هم چنین سازمان ها می توانند رشدی فزاینده را در پیش گرفته و

اعتالی خود را به گوش جهانیان برسانند .ارتباط ميان كارآفريني و فرهنگ ،از دو سو قابل بحث
است  :از يك سو ،نتايج كارآفريني است كه بر جامعه تا ثير مي گذارد و از سوي ديگر ،خود فرايند

كارآفريني و فرهنگ حاكم بر آن است كه هم متأثر از مباني فرهنگ جامعه است و هم مي تواند

در آن تحوالت اساسي ايجاد كند  .در واقع كارآفريني ،فر آيندي اكتسابي است و خانواده در شكل

گيري اين فرايند نقش اساسي ايفا مي كند .خانواده مي تواند عنصر پويايي و تحرك را به ژرفاي

وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزريق كند؛ به شكلي كه فرد و جامعه در محيطي هماهنگ
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به تعامل بپردازند و قالبهاي اجتماعي نوآورانه شكل گيرد .در عين حال ،شرايط محيطي و نوع

جامعه اي كه فرد در آن رشد و نمو مي يابد نيز در شكل گيري و ايجاد عادات و رفتارهاي مختلف
در فرد به ميزان زيادي تأثيرگذار است (كوراتكو و دیگران.)1989،

کار آفرینی سازمانی مقوله ای پیچیده و دست و پا گیر نیست و تمامی افرادسازمانی می توانند در

پی آن باشد .امروزه سازمان ها نمی توانند با تعداد اندکی از افراد خالق و کارآفرین و یا اجرای چند
طرح کوچک بر مشکالت سازمانی غلبه نمایند .آنها باید شرایطی را فراهم نمایند تا تمامی افراد

در درون سازمان روحیه کارآفرینی داشته باشند .کارآفرینی در دوره ای که در حال گذر است یکی

از جالب ترین و در عین حال مشکل ترین واژه ای است که برای پیشبرد اهداف در پیچیده ترین

سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد .همچنین نباید این تصور را داشت که کارآفرینی تنها در

درون سازمانهای کارآفرین بوجود می آید بلکه در سازمان های سنتی و بوروکراتیک نیز می تواند
اتفاق بیفتد اما اثر آن  نمی تواند آن قدر مهم باشد که باعث پویایی سازمان و ابقا آن شودفرهنگ
سازمانی با همه کارهایی که در سازمان انجام می شود در تماس است .در آنها نفوذ دارد و اولین

مرحله ی پیشبرد فعالیت های کارآفرینانه در سازمان است .فرهنگ کارآفرینی سازمانی مناسب

فرهنگی است که در راستای ماموریت آرمان مشترک و هدف ها و استراتژی های سازمان باشد که

در سازمان های کارآفرین باید بالطبع کارآفرینی و تمام مشخصات وجوه آن حمایت کند (جنيگز

و دیگران.)1994 ،

کارآفرینی سازمانی می تواند به ایجاد محصوالتی بیانجامد که با ترکیب نوآوری بتوان بازار

هدف را در دست داشت .کارآفرینی درون سازمانی با تمامی کارآفرینی های انجام شده تفاوت

دارد .مهم ترین تفاوت آنها در وضعیت محیطی است که می تواند مزیتها و هم چنین اشکاالتی را

بوجود آورد.در سازمانهایی که شرایط کارآفرینی در آنها وجود ندارد و بستر سازی مناسبی را ایجاد

نکرده اند اصوال کارآفرینان سازمان به عنوان یک کارمند ساده شناخته می شوند.به همین خاطر به

این نوع سازمانها نمی توان سازمان کارآفرین یاد کرد .هر چند در این راستا سعی در افزایش افراد
کارآفرین کرده باشند(کرین.)1996،
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فرهنگ سازماني از ديدگاه نظریه پردازان:

•فرهنگ سازماني عبارت است از ارزشهاي اصلي ،مفروضات ،تفسيرات در رويكرد هايي كه
ويژگيهاي يك سازمان را مشخص مي كند ( .كوئين.)1999 ،

•فرهنگ يك سازمان ،باورها ،نگرش ها  ،فرضيات و انتظارات مشتركي را در بر مي گيرد

كه در نبود يك قانون يا دستور العمل صريح،رفتارها را هدايت مي كند و در اكثر سازمانها،

غالب موقعيتهاي مديريتي اين چنين است .فرهنگ مي تواند منبع نيرومندي از هويت ،هدف

مشترك و رهنمود انعطا ف پذير باشد (آرمسترانگ.)1380،

•هافستد ( )1991فرهنگ سازماني را برنامه ريزي جمعي ذهن بيان مي كند كه افراد يك 
سازمان را از سازمان هاي ديگر متمايز كند.

• تريس و بير ( )1993و بسياري از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه فرهنگ هاي سازماني
شالوده تاريخي دارند .بدين معني كه نمي توان رابطه بين فرهنگ سازماني و تاريخ را از هم

جدا كرد و فرهنگ سازماني بطور ناگهاني و اتفاقي بوجود نمي آيد.

•فرهنگ سازمانی عبارت است از فلسفه ای که خط مشی سازمان و رفتارهای سازمان را به
سوی کارکنان و مشتریان هدایت میکند یا مفروضات وباورهای بنیادی ویژه ای که بین اعضا
سازمان مشترک بوده که به کمک آن ها کارها و فعالیت های روزمره سازمان انجام می پذیرد

و سرانجام فرهنگ سازمانی را می توان وجود سیستمی از معانی و مفاهیم مشترک بین افراد
و اعضای سازمان دانست .در هر سازمانی الگویی از باورها ،رفتارها ،سمبل ها و آداب و رسوم

و شعائری وجود دارند که به مرور زمان کسب می شوند و پرورش یافته و سرانجام شکل
می گیرند .این الگوها موجب می شوند تا سازمان ها شخصیت و هویت ویژه ای کسب کنند.

اعضا و افراد سازمان الگوی رفتار و عمل خود را از آن ها می گیرند تا به درک و دریافت

مشترک و یکسانی دست یابند(شریف زاده.)1377،

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی
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انواع فرهنگ سازماني از ديدگاه نظريه پردازان
 -1گونه شناسي هريسون

در سال  1972هندي ،ايده هاي هريسون را به كار گرفت و چهار گونه فرهنگ را در اشكال

ساده  توصيف كرد .او به جاي فرهنگ هاي حمايتي و موفقيتي كه هريسون شناسايي كرده بود،
فرهنگهاي وظيفه و شخص را به كار برد.
1 .1فرهنگ قدرت (تارعنكبوتي)
2 .2فرهنگ نقش (معبد يوناني)
3 .3فرهنگ وظيفه (شبكه اي)

4 .4فرهنگ شخص (خوشه  اي)
 -2ديدگاه شاين

شاين ( )1996سه نوع فرهنگ مديريتي را بيان مي كند اين فرهنگ ها عبارتند از:

1 .1متصديان (فرهنگ متصدي):

گروهي كه به نوعي با ما كار مي كنند" ،متصديان" ناميده مي شوند و نيز به مديران صف و

كارگراني كه در ساخت و تحويل توليدات و خدماتي كه رسالت اصلي سازمان را به انجام مي رسانند

دخالت مي كنند ،گفته مي شود.
2 .2فرهنگ مهندسي:

در هر سازماني مركز تكنولوژيكي زمينه سازمان را تشكيل مي دهد و اين تكنولوژي بوسيله چندين

نوع از مهندسين كه داراي يك فرهنگ كاري مشترك مي باشند طراحي و نظارت مي شود براي

مثال طراحان سيستم هاي تكنولوژي اطالعات ،برنامه هاي نرم افزاري را طراحي مي كنند .طراحان

سيستم هاي مالي يا پژوهشگران برنامه ريزي بازاريابي نيز وابسته به اين گروه كاري مي باشند

يعني شامل فرهنگ مهندسي مي باشند .در اين نوع فرهنگ ،سيستم هاي برتر ،ماشين ها ،قوانين

روتين كه بطوري خودكار عمل مي كنند ،كام ً
ال معتبر مي باشند.
3 .3فرهنگ اجرايي (هيئت رئيسه):

اگر كسي در سازمانهاي وسيع جهاني جستجو كند ،يك اجتماع از دفاتر (مديريت اجرايي) را

124

اقتصاد خاوران /شماره بیست و چهارم (پیایی  /)12تابستان 95

شناسايي خواهد كرد كه مفروضاتي مانند وقايع روزانه ،وضعيتها و نقش شان مشترك مي باشد از

نردبان ترقي در اين موقعيتها باال مي روند .ماهيت اين نقش قابليت جوابگويي مالي به سهامداران
مي باشد و بيشتر در حفظ سهام تجلي مي يابد .
 -3ديدگاه شولز

شولز در  1987پنج گونه فرهنگي را شناسايي نمود و هر كدام از اين فرهنگ ها در سه بعد متفاوت

فرهنگ توصيف مي شوند .اين ابعاد عبارتند از:

1 .1تحول (چطور فرهنگها در طول زمان تغيير مي كنند)

2 .2عوامل داخلي(چطور شرايط محيط داخلي يك سازمان در فرهنگ آن تاثير مي گذارد)
3 .3عوامل خارجي( چطور محيط خارجي يك سازمان فرهنگش را متاثر مي سازد)

شولز در باب بعد خارجي ،از ديل و كندي اقتباس كرده است .شولز از اين ابعاد 5 ،گونه فرهنگي

را نتيجه گرفت كه شامل :ثبات ،فعال ،آينده نگر ،اكتشاف و خالق مي باشد .او خصوصيات اين 5
گونه فرهنگي را با استناد به پنج معيار شخصيت ،زمان مدار ،ريسك پذيري ،شعار ،تغيير مداري در
غالب بعد تحول توصيف مي كند (بران.) 1995 ،
 -4ديدگاه كويين و مك گرد

طبق تحقيقاتي كه توسط كوئين و مگ گرد ( )1985در سازمان ها انجام شده و از اطالعات

بدست آمده از اين تحقيقات ،چهار گونه فرهنگ عام معرفي شده اند.

1 .1فرهنگ عقاليي (بازار)

2 .2فرهنگ ايدئولوژيكي يا مرامي (ادهوكراسي يا ويژه ساالري)
3 .3فرهنگ طايفه (قومي)

4 .4فرهنگ سلسله مراتبي(سلسه مراتب)
-5دیدگاه دنیسون

پروفسور دانيل دنيسون ()2000تحقيقاتي در زمينه فرهنگ سازماني و اثربخشي سازمان انجام داد

.وي در مدل خود ويژگيهاي فرهنگي را اين گونه برشمرد:
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1 .1درگیر شدن در کار:1

این ویژگی ها با سه شاخص توانمندسازي ،تیم سازي  ،و توسعۀ قابلیت ها اندازه گیري می شود.

سازمانهاي اثربخش افرادشان را توانمند می سازند ،سازمان را بر محور تیم هاي کاري تشکیل
می دهند و قابلیت هاي منابع انسانی را در همۀ سطوح توسعه می دهند.تعهد در بین افراد سازمان

افزایش می یابد و خود را به عنوان پاره اي از پیکرة سازمان احساس می کنند .افراد در همۀ سطوح

احساس می کنند که در تصمیم گیري نقش دارند و این تصمیمات است که بر کارشان مؤثر است
و کار آنها مستقیم ًا با اهداف سازمان پیوند دارد.

2 .2سازگاري:2

این ویژگی با سه شاخص ارزش هاي بنیادي ،توافق و هماهنگی و انسجام اندازه گیري می شود.

تحقیقات نشان داده است که سازمان هایی که اغلب اثربخش هستند با ثبات و یکپارچه بوده ورفتار

کارکنان از ارزش هاي بنیادین نشأت گرفته است .رهبران و پیروان در رسیدن به توافق مهارت

یافته اند (حتی زمانی که دیدگاه مخالف یکدیگر را دارند) و فعالیت هاي سازمانی به خوبی هماهنگ

وپیوسته شده است .سازمان هایی با چنین ویژگی هایی ،داراي فرهنگ قوي و متمایزند و به طور
کافی بررفتارکارکنان نفوذ دارند.
3 .3انطباق پذیری:3

این ویژگی با سه شاخص ایجاد تغییر  ،مشتري گرایی و یادگیري سازمانی اندازه گیري می شوند.

سازمان هایی که به خوبی منسجم هستند به سختی تغییر می یابند .لذا یکپارچگی درونی و انطباق

پذیري بیرونی را می توان مزیت و برتري سازمان به حساب آورد .سازمان هاي سازگار به وسیلۀ 

مشتریان هدایت می شوند ،ریسک پذیر هستند ،از اشتباه خود پند می گیرند و ظرفیت و تجربۀ 
ایجاد تغییر را دارند .آنها به طور مستمر در حال بهبود توانایی سازمان در جهت ارزش قائل شدن

براي مشتریان هستند .این سازمان ها معمو ًال رشد فروش و افزایش در سهم بازار را تجربه می کنند.

1. Involvement
2. Consistency
3. Adaptability
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4 .4رسالت:1

اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ  ،ﻣﺸﺘﺮي ﮔﺮاﻳﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ

ﺑﺮﺗﺮياندازه
وچشمو انداز
مقاصد
اهداف و
استراتژیک ،
جهت
گرایش
شاخص
ویژگی با
ﺗﻮان ﻣﺰﻳﺖ
ﻴﺮوﻧﻲ را ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮي ﺑ
گیريدروﻧﻲ و اﻧﻄﺒﺎق
ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
ﻳﺎﺑﻨﺪ .و ﻟﺬ ا
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
سهﺳﺨﺘﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
اینﻣﻨﺴﺠﻢ
ﺧﻮﺑﻲ

ﻫﺴﺘﻨﺪ،و از اﺷﺘﺒﺎه
انیﭘﺬﻳﺮ
رﻳﺴﻚ
ﺷﻮﻧﺪ،
ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
ﺣﺴﺎب
ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮدآنﭘﻨﺪاست.
مأموریت
رسالت
سازم
فرهنگ
ویژگی
مهمترین
بتواني گفت
آورد ..شاید
شوند
گیريﺑﻪمی

ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ را دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ارزش ﻗﺎﺋﻞ

سازمان هایی که نمی دانند به کجا می روند  ،وضعیت موجودشان چیست  ،معموال به بیراهه

ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً رﺷﺪ ﻓﺮوش و اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

.4

  روند .سازمان هاي موفق درك روشنی از اهداف و جهت خود دارند ،به طوري که اهداف
می
رﺳﺎﻟﺖ:8

روشنیﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻣﻘﺎﺻﺪ وﭼﺸﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ،و اﻫﺪاف
ﺟﻬﺖرا ﮔﻴﺮي
ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮاﻳﺶ و
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﺷﺎﻳﺪ کنند.
ترسیم  .می
سازماناﻧﺪازرا به
چشمو انداز
تعریف کرده
استراتژیک
سازمانی ﺑﺎوﺳﻪاهداف
ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزم اﻧﻲ رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آن اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ روﻧﺪ ،

سازمان هایی که مجبورند مأموریت اصلی شان را به طور مداوم تغییر دهند پردردسرترین سازمان ها

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدﺷﺎن ﭼﻴﺴﺖ  ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺑﻴﺮاﻫﻪ ﻣﻲ روﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ درك روﺷﻨﻲ از اﻫﺪاف و ﺟﻬﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻪ

فرهنگ
ساختار،
تغییر در
تغییر دهد،
خود را
رسالت
اﻫﺪافمجبور
سازمان
وقتی یک
هستند
ﺳﺎزﻣﺎن
استراتژي ،ﻛﻨﻨﺪ .
روﺷﻨﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﻛﺮده و
استﺗﻌﺮﻳﻒ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و
ﻛﻪ اﻫﺪاف
ﻃﻮري

رفتارﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
را ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
رهبرﺗﻐﻴﻴﺮ
وضعیت ﻣﺪاوم
ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر
الزامیﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
ﻫوﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنو یک
ﻳﻚ کند
وﻗﺘﻲمی
مشخص
ﭘﺮدردﺳﺮﺗﺮﻳﻦسازمان
قويدﻫﻨﺪچشم انداز
اﺻﻠﻲاین
است .در
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﻓﺘﺎر اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﻫﺒﺮ ﻗﻮي

فرهنگ را خلق می کند که این چشم انداز را پشتیبانی می کند.

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺧﻠﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﺎرﺟﻲ

ﻋﻘﺎﻳﺪ و
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻬﺎ

ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻨﻌﻄﻒ

ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺧﻠﻲ

دﻧﻴﺴﻮن
ﺷﻜﻞ :1
دنیسون
ﻣﺪلمدل
شکل :1
1. Mission
Adaptability
Mission

8
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کارآفرینی سازمانی: 1

واژه کارآفرینی سازمانی درسال  1985توسط "گیفورد پینکات" 2از ترکیب دو واژه

 Intracorpprateو  Entreprenurابداع شد .او تالش کرد راه هایی برای ایجاد کارآفرینی

درون سازمان و تبدیل سازمان های کارآفرینانه ارائه کند .کارآفرینان سازمانی اشخاصی هستند
که در درون سازمان های بزرگ ،اعمال و رفتار کارآفرینانه دارند و در همه سطوح سلسله مراتب
سازمانی یافت می شوند .آنها از طریق کارآفرینی باعث تحول در سازمان می شوند .اگر نوآوری و

تولید محصول جدید ،حاصل تالش یک گروه در سازمان باشد ،آن را کارآفرینی سازمانی می نامند.

کارآفرینی سازمانی ،فرآیندی است که در آن محصوالت یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق القاء

و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده به ظهور می رسد(مقيمي.)1384،

کار آفرینی درون سازمانـی فرایندی هست که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان فعالیت هـای

کارآفرینانـه خود را به ثمر می رساند .با وجود اینکه کار آفرینی درون سازمانی به عنوان یک مفهوم،
اخیرا در ادبیات مدیریت وارد شده ،مفهومی است که به رویکرد کار آفرینی یک سازمان مرتبط بوده،
ریشه در ادبیات کار آفرینی دارد(.بوستجان و دیگران)2003،

به طور کلی کارآفرینی سازمانی فرآيندی است که افراد يا گروهی در داخل سازمان موجود اقدام

به ايجاد يك کسب وکار جديد نموده و يا در سازمان به خالقیت و نوآوری تازه ای دست بزنند و

عالوه بر منابع تحت اختیارشان در سازمان به دنبال فرصت های ديگر مانند انجام کارهای جديد

و خارج از روش های مرسوم انجام کار برای جستجو فرصت های تازه ،ريسك پذيری و تاسیس
سازمان های جديد به وسیله يك سازمان بزرگتر شوند .اين اتفاق می تواند از طريق نوآوری

درمحصوالت يا فرايندها و يا تغییر بازار صورت گیرد .اين فعالیت ها می توانند در بخش های

مختلفی شکل بگیرند از جمله در واحدهای عملیاتی ،سطوح پروژه ای و واحدهای کسب وکار

شرکت ،در همه اين بخش ها ارتقا مديريت ،سطح رقابت پذيری و بهبود عملکرد به عنوان يك 

هدف مشترک دنبال می شود (شارما و کرسما.)1999،

مقيمی ( )1383عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني را در سه عامل زير دسته بندي مي كند.
1. Independent Entrepreneurship
2. Gifford Pinchot
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•عوامل ساختاري كارآفرينانه:

شامل مواردي از قبيل ساختار سازماني ،راهبرد سازماني ،سيستم حقوق و دستمزد ،سيستم مالي و

بودجه اي ،سيستم اطالعاتي ،سيستم تحقيق و توسعه ،سيستم منابع انساني و فرايندها و روش ها.
•عوامل رفتاري كارآفرينانه:

مواردي از قبيل فرهنگ سازماني ،انگيزش نيروي انساني ،ويژگـي هاي كاركنان و مديران
•عوامل زمينه اي كارآفرينانه:

مواردي از قبيل محيط سياسي -قانوني ،محيط اجتماعي -فرهنگي و محيط اداري.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
-1درﮔﻴﺮ ﺷﺪن در ﻛﺎر
-2ﺳﺎزﮔﺎري
 -3اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي

ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

-4رﺳﺎﻟﺖ

ﭘﮋوﻫﺶپژوهش
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪپیشینه


دﻧﻴﺴﻮن (
ﻣﺪل ﻣﻔﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﻳﺪﮔﺎه
مدل مفومی تحقیق (فرهنگ سازمانی دیدگاه دنیسون )

عنوانﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و
تحتﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﻨﻮان"
دﻳﮕﺮان) (1379ﺗﺤﺖ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ و
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺷﻬﻴﺪ
در•درداﻧﺸﮕﺎه
دیگران()1379
قهرمانی  و
ﺗﻮﺳﻂ توسط
پژوهشی
ﺗﻬﺮانتهران
بهشتی
شهید
دانشگاه

راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ" ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و

“بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان غیر هیئت

روش ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ

علمی" صورت گرفته است .این پژوهش کاربردی بوده و روش تحقیقی که در آن مورد

ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد

ﻳﺎﻓﺖ.می باشد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که
پیمایشی
استفاده قرار گرفته است از نوع توصیفی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ



ﻋﻤـﻮﻣﻲوجود دارد
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎيمعناداری
رابطه مثبت و
ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲسازمانی
راﻫﺒـﺮدکارآفرینی
سازمانی و
فرهنگ
مجموع بین
در
ﻏﻴﺮدوﻟﺘـﻲ ".بهﺗﻮﺳـﻂ رﺿـﻮاﻧﻲ و
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در
ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي
ﻋﻨـﻮان "
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﺎ

خواهد یافت.
افزایش
سازمانی
سازمانی،کارآفرینی
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ)دیگر
عبارت
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي راﻫﺒـﺮد ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ
ﻣﺸـﺘﺮك و
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻛﻨﻜﺎش در
فرهنگﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
بهبود ﮔﺮﻓﺖ .
1381با( اﻧﺠﺎم

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮدازي راﻫﺒﺮد ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ داده ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي رﺧـﺪاد اﻳـﻦ

راﻫﺒﺮد ﺷﺎﻣﻞ  12ﮔﺰاره ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎز و ﺳﻪ ﮔﺰاره ﻣﻘﻮﻟﻪ اي در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﺪﮔـﺬاري ﻣﺤـﻮري ﺷـﺎﻣﻞ

ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ارزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
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•پژوهشی با عنوان ”پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمانهای عمومی غیردولتی”
توسط رضوانی و همکارانش( )1381انجام گرفت .هدف اصلی مقاله ،کنکاش در مفاهیم

مشترک و تحلیل پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی است .مفهوم پردازی راهبرد کارآفرینی

سازمانی بر پایه داده های واقعی نشان می دهد پیامدهای رخداد این راهبرد شامل  12گزاره

مفهومی اولیه در مرحله کدگذاری باز و سه گزاره مقوله ای در مرحله کدگذاری محوری شامل

تعالی عملکرد ،تعالی منابع انسانی و تعالی مشتریان تشخیص داده شدند که منجر به ایجاد

ارزش عمومی جدید به عنوان خروجی نهایی در شهرداری تهران می شود .

•فوکس( )2008در تحقیقی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و اجراي سازمانی را با توسعه

دانشگاهی بررسی کرد به این نتیجه رسید که کارآفرینی سازمانی و اجراي سازمانی پایه اي

براي مالكهاي اقتصادي و غیراقتصادي توسعه سازمان هاست .تحقیقات انجام شده در زمینه
کارآفرینی نشان داد که خالقیت و کارآفرینی موجب تعالی سازمان هاي ورزشی است و می

تواند تحت تأثیر محیط و فرهنگ حاکم بر سازمان قرار گیرد ،به طوري که ساختار انعطاف
ناپذیر و فرهنگی محدودکننده و با کنترل بسیار عاملی در جهت کاهش خالقیت و کارآفرینی

تلقی میشود  .امروزه شناخت فرهنگ سازمانی و هدایت و بهبود آن یکی از عوامل موفقیت
رهبران در سازمان ها از جمله سازمان هاي ورزشی است.

•حسین زاده ( )1387در تحقیقی به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی
پرداخت  .او به این نتیجه دست یافت که بین فرهنگ سازمانی ( خرده مقیاس ها :کنترل،

جهت دهی ،احساس هویت سازمانی ،سیستم پاداش مناسب ،خالقیت فردي و تحمل تعارض)
با کارآفرینی سازمانی ارتباط معناداري وجود دارد.

•محمدرضا پاکجو ( )1383ارتباط بین فرهنگ سازمانی(الگوی فرهنگی هافستد) و ویژگی های
سازمانی الگوی تعاملی کارآفرینی درون -سازمانی در مدیریت شعبه بانک تجارت استان

تهران و آذربایجان شرقی بررسی کرده است .یافته ها حاکی از آن است که ابعاد فردگرایی،

جمع گرایی رابطه مثبت و ابعاد فاصله قدرت ،اجتناب از عدم اطمینان ،رابطه معنی دار با
کارآفرینی سازمانی دارد.
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فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی:

بین فرهنگ سازمانی  بر اساس مدل دنیسون و کار آفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
سایر فرضیات:

1 .1بین درگیرشدن در کار و کار آفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
2 .2بین سازگاری و کار آفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

3 .3بین انطباق پذیری و کار آفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

4 .4بین رسالت و کار آفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
روش تحقیق

روش تحقیق حاضر ،پیمايشی ،از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع همبستگی  

می باشد جامعه آماری در اين تحقیق کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان که تعداد آن ها
 320نفر می باشد .در  اين پژوهش  از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و براساس

جدول مورگان  175نفر انتخاب شد .اعتبار سواالت فرهنگ سازمانی با استفاده از نرم افزار SPSS

معادل  %88بدست آمده است .اعتبار سواالت کارآفرینی سازمانی با استفاده از  SPSSمعادل %84

بدست آمده است .برای تعیین روائی محتوائی اين پرسشنامه به تائید متخصصان رسیده است .برای
جمع آوری اطالعات مورد نیاز از دو روش استفاده شده است.

الف :روش کتابخانه ای :اين روش جهت بررسی و مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش ،پیشینه

تحقیق و دستیابی به اطالعات اولیه با استفاده از کتب ،پايان نامه ،نشريات داخلی ،خارجی و هچنین
اينترنت استفاده گرديده است.

ب :روش میدانی :اين روش با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد و به منظور جمع آوری اطالعات

مربوط به شیوه پیمايشی استفاده گرديد.که يکی پرسشنامه فرهنگ سازمانی و ديگری پرسشنامه
کارآفرینی سازمانی است .با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش ،رتبه ای می باشند از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
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تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
الف :آمار توصیفی داده ها:

در جدول شماره  1فراوانی و درصد فراوانی جنسیت کارکنان مشخص شده است.
جدول شماره 1
درصد

فراوانی

متغیر

31.42

55

زن

68.5

120

مرد

100

175

کل

نتایج نشان می دهد که نسبت زن به مرد در نمونه آماری این تحقیق به ترتیب  31/42و 68/5

درصد است.

ب -بررسی ارتباط بین متغیر ها
آزمون فرضیه اصلی:

 :H0بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود ندارد.
 :H1بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول شماره 2
شاخص متغیر ها

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنی داری

فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی

0.617

0.000

جدول شماره  2خروجی  SPSSرا نشان می دهد .با توجه به سطح معنی داری برابر 0/000و

مقایسه با اطمینان  ،99%فرض  H.رد می شود .پس رابطه ی معناداری بین فرهنگ سازمانی و

کارآفرینی سازمانی وجود دارد .با توجه به ضريب همبستگی اسپیرمن می توان گفت که همبستگی

نسبتا بااليی بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد و این رابطه مستقیم و مثبت

است که نتایج تحقیقات کوراتکو ( ،)1999اهرنجانی و مقیمی ( )1382جهانگیری ( ،)1382کوراتکو
( )2005و حسین زاده ( )1387همخوانی دارد .این تحقیقات نشان می دهد که فرهنگی که حامی خطر،

نوآوری و ایده های جدید در همه سطوح سازمانی باشد ،کارآفرینی را در سازمان افزایش می دهد.
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آزمون فرضیه فرعی اول:

 :H0بین درگیر شدن در کار و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود ندارد.
 :H1بین درگیر شدن در کار و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول شماره 3
شاخص متغیر ها

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنی داری

درگیر شدن در کار و کارآفرینی سازمانی

0.604

0.000

با توجه به اينکه مقدار سطح معنی داری برای درگیر شدن در کارو کارآفرینی سازمانی برابر

 0/000است فرض صفر در سطح اطمینان 99 %رد می شود پس رابطه معناداری بین درگیر

شدن در کارو کارآفرینی سازمانی وجود دارد  .ضریب همبستگی اسپیرمن برای درگیر شدن در

کار و کارآفرینی سازمانی برابر  0/604است که نشان دهنده همبستگی باال درگیر شدن در کار و
کارآفرینی سازمانی است.

یعنی مدیران با مشارکت مستقیم  و درگیر کردن کارکنان در کار به صورت مستمر می توانند

آنان را توانمندتر نمایند.

آزمون فرضیه فرعی دوم:

 :H0بین سازگاری و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود ندارد.
 :H1بین سازگاری و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول شماره 4
شاخص متغیر ها

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنی داری

سازگازی و کارآفرینی سازمانی

0.561

0.000

با توجه به اينکه مقدار سطح معنی داری برای سازگاری و کارآفرینی سازمانی برابر 0/ 000است

فرض صفر در سطح اطمینان  % 99رد می شود پس رابطه معناداری بین سازگاری و کارآفرینی

سازمانی وجود دارد .ضریب همبستگی اسپیرمن برای سازگاری و کارآفرینی سازمانی برابر 0/ 561

است.
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یعنی با ایجاد سازگاری مطلوب ،کارکنان نیازهای نو و تغییرات محیطی و مشتری مداری را با

کارآفرینی و نه روش های سنتی پیش می برند.
آزمون فرضیه فرعی سوم:

 :H0بین انطباق پذیری و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود ندارد.
 :H1بین انطباق پذیری و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول شماره 5
شاخص متغیر ها

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنی داری

انطباق پذیری و کارآفرینی سازمانی

0.455

0.000

با توجه به اينکه مقدار سطح معنی داری برای انطباق پذیری و کارآفرینی سازمانی برابر0/ 000

است فرض صفر در سطح اطمینان  % 99رد می شود پس رابطه معناداری بین انطباق پذیری و

کارآفرینی سازمانی وجود دارد  .ضریب همبستگی اسپیرمن برای انطباق پذیری کارآفرینی سازمانی

برابر  0/ 455است که اين دو مولفه از لحاظ همبستگی در مقايسه با ساير زوج ها در سطح پايینی
قرار دارند.

آزمون فرضیه فرعی چهارم:

 :H0بین رسالت و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود ندارد.
 :H1بین رسالت و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول شماره 6
شاخص متغیر ها

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنی داری

رسالت و کارآفرینی سازمانی

0.563

0.000

با توجه به اينکه مقدار سطح معنی داری برای رسالت و کارآفرینی سازمانی برابر0/ 000است فرض

صفر در سطح اطمینان  %99رد می شود پس رابطه معناداری بین رسالت و کارآفرینی سازمانی

وجود دارد .ضریب همبستگی اسپیرمن برای رسالت و کارآفرینی سازمانی برابر  0/ 563است.
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کارکنان با تکیه بر ماموریت شفاف و با استفاده از استراتژی های کارآفرینانه می توانند اهداف

آینده سازمان را محقق سازند و اگر ماموریت و چشم انداز سازمان به روشنی تعیین شود ،راه کارهای

خالقانه و نوآورانه می تواند راه گشای اهداف سازمانی شود .به عبارتی ،ارتقای بستر فرهنگی

سازمان از طریق مولفه هایش ،به ویژه تشریح ماموریت و چشم انداز سازمانی ،کسب نتایج مثبت
کارآفرینانه را به همراه دارد.
نتیجه گیری

هدف این تحقیق تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی است و  نتایج این

تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی وجود

دارد که با تحقیق قهرمانی ( )1379هم خوانی دارد .پس می توان نتیجه گرفت سازمان هایی که
در آن ها فرهنگی حمایتی از ایده ها و افکار جدید حاکم باشد ،می تواند زمینه ارتقای کارآفرینی
سازمانی را فراهم آورد .فرهنگ سازمانی را می توان حاصل یادگیری دانست .برای اینکه فرهنگ

سازمانی در اثر پاسخ ها و راه حل هایی که یک گروه یا سازمان در رویارویی با مسائل انطباق با

محیط خارجی و یکپارچگی داخلی ارائه می کند ،شکل می گیرد .اما هنگامی که به مرور زمان

فرهنگ سازمان شکل گرفت ،می تواند در یک پیوستار نقش تسهیل کننده یا بازدارنده یادگیری را

در سازمان ایفا کند .امروزه به دلیل تغییر و تحوالت محیطی فراوان ،نیاز به ابعاد سازمان از جمله
فرهنگ سازمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .البته حمایت مدیریت قوی ترین شاخص کارآفرینی

سازمانی است .به عبارت دیگر ،مدیرانی که از ایده ها و افکار نوآورانه و خالق کارکنان با آغوش

باز استقبال می کنند ،می توانند موفق تر عمل نمایند.

از میان مولفه های فرهنگ سازمانی در این تحقیق ،درگیر شدن در کار و رسالت (ماموریت)

سازمان بیشترین میزان رابطه را با کارآفرینی سازمانی نشان می دهند .در کارآفرینی سازمانی خود

شخص به عنوان مهم ترین فرد در سازمان باید شناخته شود .تمامی منابع و امکانات و هر آنچه
را که او انتظار برآورد آن را دارد باید در اختیار او قرار داده شود .زیرا در این بحبوحه پیشرفت و

پیچیدگی این فکر نو و خالقیت و نوآوری است که می توان برون رفت سازمان از موقعیت فعلی
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باشد .در آینده ای نه چندان دور این کارآفرینان سازمانی هستند که می توانند رهبری سازمان را در

اختیار گرفته و آن را به پیش ببرند .از این رو باید به این مولفه ها در این سازمان بیشتر توجه نمود.
در هر صورت به مدیران این سازمان توصیه می گردد که به ایجاد فرهنگ سازمانی حمایتی اهتمام

ورزند که در آن کارکنان در کار به صورت مستمر و مستقیم مشارکت داشته باشند و توانمندتر

گردند .مدیران این سازمان باید با تکیه بر این یافته ها ،محیط فرهنگی مناسب با خالقیت و
کارآفرینی ایجاد کنند تا در جهت رفع مشکالت آموزشی کشور گام های اساسی بردارند.
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Corporate governance and banking system in the economy of
resistance
Shahram Koohneshin
Babak Jamshidinavid
Nastaran Abbasi

Abstract
To perform the role of corporate governance in organizations such as the
country’s banking system, health promotion and financial transparency
Information, the implementation of domestic and international standards in the
field of control and internal audit, that all these underlie The implementation
of the general policy of the banking system in the country are much economy,
the need for a professional audit community The intensity is palpable. This
research is looking for the role of corporate governance in the banking system
and economy have been resistance and method it A library. The findings of
the study showed with regard to increasing the number of banks and credit
institutions The country in recent years, the continuous monitoring of quality
control them, especially risk management, the establishment of the internal
control system Strong internal audit and they required more than before.
Corporate governance mechanisms such as the Committee of the Risk, internal
auditing and the use of Certified Auditors and independent, accurate and
transparent reporting of events leading to the Financial, shareholder access to
important information component of performance monitoring of financial and
executive management of the Bank.
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Appraise the relationship between investment in capital goods
and industrial added- value in workshops 10 to 49 employees
Mohammad behroozi
hossein sharafi

Abstract
Investment is one of the most important policy variables in macroeconomic.
Changes investment lead to Growth and development industrial and economical
in country.In this article, Appraise relationship between investment in capital
goods and industrial added- value in workshops 10 to 49 employees Using
the panel data model in time series 2008 to 2013 years in country. Results
indicate positive and significant relationship between investment in capital
goods and industrial added- value in workshops 10 to 49 employees.So that
investments in capital goods increased industrial added- value in Workshops
for 10 to 49 employees in time series 2008 to 2013 in country.
in order to implementation general policy of resistance economic and support
of production and investment in Workshops for10 to 49 employees should be
emphasis on implementation of support programs Including the development
of capital markets and Providing the way to access Small Industries to financial
and credit resources in country.
key words: capital goods , Industrial added value, Small Industries
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Investigating the trend of energy consumption indicators in
order to achievement of the Resistive economy. (Case study:
Zanjan province)
Abstract

Ghafoor Hamidi, Elahe Laeghi, Parvaneh Ghasemi

Subject:
The evaluation of subsidies targeted law enforcement results and utilization
of the capacity of this law to achievement of Resistive economy regarding
Energy Carrier consumption is studied in this study.
Method:
In this study, changes in energy Carrier consumption, including gasoline,
electricity and gas in the period of before and after the implementation of
subsidies targeted law have been investigated. Statistical data have been
extracted from energy balance sheet data during 1380 to 1393 years and the
impact of subsidies targeted law on Energy Carrier consumption has been
studied by using of consumption changes and independent t-test accordingly.
Findings:
Energy Carrier consumption trend after the implementation of subsidies
targeted law than before it is not significant changes.
Implementing the subsidies targeted law shows that in reality energy carrier
consumption is not followed by the results of implementing of subsidies
targeted law. The results of calculating the efficiency and energy consumption
intensity indicates that Subsidies targeted law enforcement has no impact in
energy consumption changes and increasing energy efficiency as well.
Results:
The result shows that energy carrier consumption in spite of the expected
results is not reduced after implementing subsidies targeted law. The
investigating also shows the energy intensity and energy productivity is not
influenced by capacity of subsidies targeted in order to fulfill the objectives
of Resistive economy (Using the capacity of subsidies targeted is one of the
more emphasized topics in Resistive economy).
Key words: Resistive economy, Subsidies targeted, Energy carrier, Energy
intensity, T-test
JEL Classification: P41, H23, Q48,c12

analytical - reseeaghing Quarterly publication

142

Analysis of Employment Changes in South Khorasan state
Maryam Mokhtari
Jafar Khorashadizade

Abstract
Employment and indicators related that represents economic quality
population. As many development thinkers and Economic Sciences, the
employment index to measure the pulse of health or slump and economic
misery consider. Increase employment and reduce unemployment, one of
the key economic indicators per country are considered. The importance of
employment creation economic stability, the subject is undeniable. Pay more
attention to the issue of employment can lead to increased levels of welfare
and all-round development in the community. To Codification a program of
job creation and sustainable development, good understanding of the position
and the advantages it is necessary. The aim of this study was to occupational
structure of the states and main activity groups in South Khorasan state
using data base Statistical Center of Iran in the period 2006 to 2011, for that
purpose by the shift-share model and Location Quatient to identify sectors
that have a comparative advantage and competitive strength. The results show
that service sector, financial intermediation, electricity, gas and water supply,
has the greatest comparative advantage for growth employment in the city of
Birjand and South Khorasan state.
Key words: shift-share model, Location Quatient-LQ, occupational structure,
South Khorasan state
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Social Capital’s role in Councils’ Effectiveness
Gholamreza Taleghani
Hossein Mohebati

Abstract
Government can not take the duty of governing all aspects of a country to
develop and finalize social harmony by it’s own, so far, it needs organizations
to play role as mediums between people and government. In today’s world,
councils as the medium between government and citizens, are the product
of the modernism age. There is another capital, in addition to human and
economical capitals which is called social capital that is really useful today.
Social capital is the accepted manners in social systems that causes promotion
in the members’ cooperation and also lowers the expense of communications
and exchanges. This survey tries to investigate the role of the social capital in
the Islamic councils’ success and effectiveness in Southern Khorasan province.
The method used here is descriptive and the statistical universe are those who
live in the urban and rural areas of the province . The results showed that
there is a positive and meaningful relationship between social capital and
people participation. In other words, the effect of each social capital index
( trust, solidarity, participation) has a direct and meaningful relationship
with councils’ effectiveness , people participation and in the success of the
developmental programs of the society.
Key words: Social capital, Trust, Solidarity, Participation, councils
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Study the Relationship of organizational Culture Based on
Dennison model and Organizational Entrepreneurship
Masomeh Afzali ghroh, Sanjar Salajgheh

Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between organizational
Culture Based on Dennison model and Organizational Entrepreneurship. The
statistical population in this study, is Islamic Azad University of Kerman
that their number is 320. In this study, we used simple random sampling
methodand 175 samples were chosen according to Morgan table. research
methods is correlation type and The tool measuring is two questionnaires,
Denison Organizational Culture and Organizational Entrepreneurship. To
estimate the reliability of data collected the Cronbach Azalfay was used . The
reliability coefficient for the questionnaires Organizational Culture is .094
and for entrepreneurship is 0.84. The results Indicative that There is a strong
relation between organizational Culture and OrganizationalEntrepreneurship.
Keywords: organizational Culture, Organizational
Dennison model , Islamic Azad University of Kerman
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