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 اهداف فصلنامه تحلیلی - پژوهشی اقتصاد خاوران
11 اشاعه1و1نشر1یافته1های1علمی،1پژوهشی1و1تحقيقاتی1مرتبط1با1اقتصاد،1حسابداری1و1مدیریت1و1.

تالش1جهت1رفع1نيازهای1علمی1و1تحقيقاتی1استان.1
21 فراهم1نمودن1زمينه1تبادل1افکار1و1اطالعات1بين1مراکز1دانشگاهی1و1تحقيقاتی1استان1در1زمينه1.

مسائل1راهبردی1علوم1اقتصادی.
31 دانشجویان،1. کارشناسان،1 مدیران،1 علمی1 دانش1 سطح1 ارتقاء1 جهت1 پژوهشی1 بسترسازی1

صاحبنظران1و1پژوهشگران1استان.
41 ارتقاي1سطح1مطالعات1و1پژوهش1هاي1کاربردی1اقتصادي1در1زمينه1موضوعات1مورد1نياز1استان..

شرایط پذیرش مقاله ها و نحوه ارسال آن
11 در1مقاله1از1آخرین1آمارها1و1اطالعات1که1متناسب1با1عنوان1مقاله1باشد،1استفاده1شود.1.
21 مقاله1در1هيچ11یک1از1کنفرانس1ها،1سمينارها1و1سایر1نشریات1داخلی1و1خارجی1چاپ1یا1ارسال1.

نشده1باشد.
31 تعداد1صفحات1مقاالت151-120صفحه1بيشتر1نباشد..
41 فرمول1ها،1جداول،1نمودارها1عکس1نباشد1همچنين1فرمول1ها1در1نرم1افزار1تایپ1شود..
51 نحوه1ارسال1مقاالت1از1طریق1سایت1فصلنامه1اقتصاد1خاوران1به1نشانی1الکترونيکی1.

www.skeq.ir 1ارسال1گردد.

راهنمای تدوین مقاالت 
11 متن1فارسی1مقاله1قلم1Mitra1فونت1131در1برنامه120071word1تایپ1شود.1معادالت1و1نماد1.

متغيرها1و1زیرنویس1های1انگليسی1با1قلم1Times New Roman1غير1ایتاليک1و1با1فونت1
111و1زیر1نویس1های1انگليسی1با1قلمTimes new Roman1 و1با1فونت1101تایپ1شود.

21 تهيه1چکيده1با1حداکثر11501کلمه1به1زبان1فارسی1و1انگليسی1به1همراه1حداکثر151واژه1کليدی.1.
31 تعيين1طبقه1بندی1JEL1پيش1از1کليد1واژه1فارسی1و1انگليسی..
41 عنوان1ها1و1زیر1نویس1ها1کوتاه1باشند1و1منابع1در1صفحه1مستقل1و1در1انتهای1مقاله1ذکر1شوند..



51 مأخذ1داده1ها1به1طور1دقيق1بيان1گردد1و1در1صورت1نياز1داوران1یک1نسخه1از1آن1به1دفتر1مجله1.
ارسال1گردد.

61 فرمول1ها1و1معادالت1مقاله1به1صورت1پياپی1در1سمت1راست1به1فارسی1شماره1گذاری1شوند.1.
71 ذکر1معادل1انگليسی1واژه1های1تخصصی1مورد1استفاده1در1مقاله1در1پانوشت1همان1صفحه1ارائه1شود..
81 ضرورت1دارد1فایل1جداول1و1نمودارها1بگونه1ای1ارائه1شوند1تا1امکان1اصالحات1جزئی1و1تغيير1.

یادآوری1می1شود1جداول1وسط1چين،1فارسی1و1دارای1عناوین1و1 باشد.1 امکان1پذیر1 اندازه1آن1
مأخذ1باشند.1مقياس1ها1در1باالی1جدول1و1در1سمت1چپ1آن1قيد1شود.1در1صورت1تنوع1مقياس1ها،1
پيشنهاد1می1شود1هریک1از1آنها1در1باالی1ستون1مربوط1ذکر1شود.1عالوه1بر1این،1عنوان1نمودارها1

در1زیر1آنها1قيد1شود1و1واحدها1مشخص1باشند.
91 اعداد1جداول1و1داخل1متن،1فارسی1)قلمB Mitra1 10(1باشد1و1برای1ارقام1اعشاری1از1مميز1.

استفاده1شود.
101 مقاالت1ارسالی1حتمًا1دارای1چکيده1انگليسی1باشد.1.
111 منابع1مقاله1اعم1از1کتاب1یا1مقاله،1به1ترتيب1الفبایی1بر1حسب1نام1خانوادگی1نویسندگان1مطابق1.

با1نمونه1های1ذیل1تنظيم1شود.1

11-1. نمونه کتاب
نویسا،1 پارس1 انتشارات1 تهران:1 و1سياست1ها،1 نظریه1ها1 اقتصاد1کالن1 شاکری،1عباس1)1387(،1

چاپ11.
11-2. نمونه مقاله

طيبی،1سيد1کميل1و1گوگردچيان،1احمد1)1385(،1"بررسی1عوامل1جذب1سرمایه1گذاری1مستقيم1
خارجی1در1صنایع1پتروشيمی1ایران1به1روش1داده1های1تابلویی"،1فصلنامه1پژوهش1های1اقتصادی1

ایران،1سال1هشتم،1شماره1،261صص11811-2031.



11-3. نمونه مجموعه مقاله
بر1 اقتصادی1 نوسانات1 اثرات1 بر1 "نگرشی1 1،)1389( قاسم1 محمد1 رضایی1 و1 ابراهيم1 رضایی،1
درآمدهای1مالياتی:1شواهدی1جهت1بسط1پایه1های1مالياتی1مصرف1-1محور11در1ایران"،1مجموعه1
مقاالت1چهارمين1همایش1سياست1های1مالی1و1مالياتی1ایران،1تهران:1سازمان1امور1مالياتی1کشور.

11-4. نمونه انگلیسی کتاب
Leontief, Wassily (1966), Input Output Economics, New 
York,Oxford University Press.

11-5. نمونه انگلیسی مجموعه مقاله
Diamond, Peter A. (2000) “Administrative Costs and Equilibrium 
Charges with Individual Accounts”, in Administrative Costs and 
Social Security Privatization John Shavened, Chicago:University 
of Chicago Press, Chapter 4. 

11-6. نمونه انگلیسی مقاله در مجله
Aizenman, Joshua, And Yothin Jinjarak (2005), “The Collection 
Efficiency Of The Value Added Tax : Theory and  International 
Evidence”, The Journal of International Trade & Economic 
Development, Vol. 17, No. 3, PP. 391-410. 





اولویت بندی بخش های سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی
)topsis( به روش تاپسیس 

محسن1صفاریان1
حسين1بيجاری2

تاریخ1دریافت:111111111111111111111111111395/8/221تاریخ1پذیرش:1395/12/151

چکیده:
انتخاب1استراتژی1مناسب1برای1سرمایه1گذاران1یکی1از1مهم1ترین1مسائل1در1بخش1سرمایه1گذاری1
است.1چرا1که1تداوم1فعاليت1های1کسب11وکار1منوط1به1برآورده1شدن1انتظارات1سرمایه1گذاران1است.1
گذاری،1 سرمایه1 ریسک1 مانند1 کيفی1 و1 کمی1 متعدد1 پارامترهای1 که1 این1 به1 توجه1 با1 حال،1 هر1 به11
بازدهی1طرح1در1کوتاه1مدت،1بازدهی1طرح1در1بلندمدت،1مشوق1های1سرمایه1گذاری،1امکان1توسعه،1
نقد1شوندگی1طرح،1ایجاد1اشتغال1و1شرایط1اجتماعی1فرهنگی1بر1روی1انتخاب1یک1بخش1سرمایه1
گذاری1مناسب1تأثيرگذار1هستند1و1این1انتخاب1یک1فعاليت1دشوار،1پيچيده1و1طاقت1فرسا1می1باشد.1
درونی1 وابستگی1 دارای1 و1 باشند1 تأثيرگذار1 یکدیگر1 روی1 بر1 نيز1 پارامترها1 که1خود1 زمانی1 به11ویژه1
بخش1 اطمينان1،1 عدم1 دسترس،1 غيرقابل11 یا1 ناقص1 اطالعات1 به1 توجه1 با1 دیگر،1 سوی1 از1 باشند.1
جدایی11ناپذیر1در1پروسه1های1حل1یک1مسئله1تصميم1گيری1چند1معياره1است.1روش1تصميم1گيری1
چند1معياره1تاپسيس1یک1روش1تصميم1گيری1برای1انتخاب1بهترین1گزینه1از1ميان1گزینه1های1مورد1
نظر1می1باشد.1این1مقاله1با1هدف1ارائه1روشی1برای1اولویت1بندی1بخش1های1سرمایه1گذاری1استان1

خراسان1جنوبی1تدوین1شده1است.
C021،E22 :JEL طبقه بندی

)topsis(11کلیدواژه ها:1اولویت11بندی،1بخش1های1سرمایه1گذاری،1گزینه1ها،1معيارها،1تاپسيس

saffarian@birjandut.ac.ir11-1.1استادیار،1گروه1مهندسی1صنایع،1دانشگاه1صنعتی1بيرجند
hossein.bijari@yahoo.com1-1.2دانشجو1کارشناسی1مهندسی1صنایع1دانشگاه1صنعتی1بيرجند



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و هفتم )پیایی 15(/ بهار 896

1- مقدمه
توسعه1صنعتی1و1بهبود1وضعيت1اشتغال1از1اهداف1و1وظایف1دولت1ها1محسوب1گردیده1و1از1دغدغه1
و1 شناسایی1 لزوم1 این1ضرورت1 به1 توجه1 با1 می1باشد.1 اقتصاد1 بخش1های1 زیر1 متصدیان1 و1 مدیران1
اولویت1گذاری1مشاغل،1صنایع1و1معادن1در1هر1بخش1از1کشور1به11منظور1رعایت1اصل1عدالت1توزیعی1
و1 دقيق1 بررسی1 لزوم1 اشتغال1 بهبود1شاخص1های1 و1 منطقه1 هر1 کيفی1 و1 کمی1 توسعه1 و1همچنين1
اقتصادهای1در1 از1 به1عنوان1یکی1 ایران1 اقتصاد1 از1ویژگی1های1 به1وضوح1احساس1می1گردد.1 علمی1
از1جمله1اهداف1برنامه1های1 حال11توسعه،1وجود1دوگانگی1ميان1مناطق1مختلف1کشوری1می1باشد.1
توسعه1کشور،1از1بين1بردن1دوگانگی1ميان1استان1ها1و1متعادل1کردن1این1مناطق1است.1به1علت1وجود1
منابع1و1ظرفيت1های1بيکار1فراوان،1سرعت1رشد1در1مناطق1توسعه1نيافته،1باالتر1از1مناطق1توسعه1یافته1

می1باشد،1اما1این1مناطق1با1کمبود1سرمایه1مواجه1اند.
منابع1 از1تخصيص1 بانکی1بخش1عظيمی1 تسهيالت1 این1که1 به1 توجه1 با1 نيز1 در1بخش1خصوصی1
مالی1کشور1است،1بنابراین1استفاده1صحيح1از1منابع1موجود1یعنی1تبدیل1منابع1مالی1به1سرمایه1گذاری1
اهميت1زیادی1دارد1و1نگرش1و1مدیریت1متناسبی1را1الزام1می1کند.1بدین1منظور1سرمایه1گذاران1نسبت1
به1داشتن1آمار1کامل1و1جامع1در1خصوص1سرمایه1گذاری1در1بخش1های1موردنظر1اعم1از1صنعت1یا1
معدن1حساسيت1ویژه1ای1داشته1و1تمایل1دارند1زمينه1های1سودآور1را1شناسایی1و1بررسی1نمایند1لذا1

شناسایی1فرصت1های1سرمایه1گذاری1در1این1بخش1از1اهميت1ویژه1ای1برخوردار1است.

معرفی استان خراسان جنوبی به عنوان مطالعه موردی
استان1خراسان1جنوبی1در1شرق1ایران1قرارگرفته1و1از1شمال1به1استان1خراسان1رضوی،1از1جنوب1
از1 به1استان1های1سيستان1و1بلوچستان1و1کرمان،1از1غرب1به1استان1های1یزد،1سمنان،1اصفهان1و1
وسعتی1 با1 استان1 این1 است.1 افغانستان1 با1کشور1 مشترک1 مرز1 دارای1 کيلومتر1 به1طول13331 شرق1
معادل11508001کيلومترمربع،1حدود191درصد1از1مساحت1کل1کشور1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1
نفر1 برابر17321921 نتایج1سرشماری1عمومی1نفوس1مسکن1سال113901 بر1اساس1 استان1 جمعيت1
معادل12033661خانوار1بوده1که1نزدیک1به1یک1درصد1از1جمعيت1کشور1را1به1خود1اختصاص1می1دهد.1
شرکت1شهرک1های1صنعتی1خراسان1جنوبی1در1نهمين1سال1فعاليت1خود1با191شهرک1و1111ناحيه1



9 اولویت بندی بخش های سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی ...

صنعتی1مصوب1و1151شهرک1و1ناحيه1صنعتی1در1حال1واگذاری1و1دارا1بودن121711هکتار1اراضی1
در1اختيار1و19861هکتار1زمين1صنعتی1به11عنوان1بستری1آماده1مناسب1اولویت1اصلی1سرمایه1گذاران1

بخش1صنعت1استان1به11حساب1می1آید.
سنين1 به1 مربوط1 دگرگونی1 رسوبی1 آذرین،1 انواع1سنگ1های1 از1 آميزه11ای1 جنوبی1 خراسان1 استان1
مختلف1زمين1شناسی1است1که1همين1سنين1مختلف،1بروز1فازهای1مختلف1کوه1زایی1و1به11تبع1آن1
کانی1زایی1را1سبب1گردیده1است.1این1تنوع،1شکل1گيری1تعداد1قابل11توجهی1از1کانی1های1اقتصادی1
)فلزی،1غيرفلزی1سنگ1های1ساختمانی(1را1در1اقصی1نقاط1استان1باعث1شده1که1آثار1آن1به1صورت1
1347پروانه1بهره1برداری1با1اشتغال170541نفر،1تعداد13751پروانه1اکتشاف1برای1371نوع1ماده معدنی1
با1تنوع1391فقره1ماده1معدنی1با1ذخيره1قطعی1بالغ11بر18871ميليون1تن1در1استان1صادرشده1است1که1
در1مجموع1ذخایر1قطعی1مواد1معدنی1استان1با1احتساب1معادن1دارای1پروانه1بهره1برداری1گواهينامه1
های1کشف1معتبر1بيش1از114001ميليون1تن1بوده1که1رتبه1پنجم1کشور1را1به1لحاظ1معادن1داراست.

آبی1شامل131791حلقه1چاه،120841رشته1 منابع1 دارای1 از1نظر1کشاورزی1 استان1خراسان1جنوبی1
چشمه1و161971رشته1قنات1با1تخليه1ساالنه11243.411ميليون1مترمکعب1آب1می1باشد.1استان1دارای1
113175هکتار1اراضی1زیر1کشت1محصوالت1زراعی1با1توليد16846311تن1و1574681هکتار1سطح1
زیر1کشت1محصوالت1باغی1با1توليد11067841تن1می1باشد.1عمده1ترین1محصوالت1زراعی1استان1
گندم،1جو،1پنبه،1زعفران،1چغندرقند،1سيب1زمينی،1حبوبات1و1عمده1ترین1محصوالت1باغی1زرشک،1
عناب،1پسته،1زیتون،1انار،1خرما1و1انگور1می1باشد1همچنين1این1استان1با1سطح1زیر1کشت1387671
هکتار1و1ميزان1توليد116821تن1گياهان1دارویی1مقام1سوم1کشوری1را1در1توليد1گياهان1دارویی1به1

خود1اختصاص1داده1است.
یکی1دیگر1از1توانمندی1های1استان1و1مهم1ترین1مزیت1ترانزیتی1و1تجاری1استان1ویژگی1خاص1
وجود1 کشور،1 این1 با1 خاکی1 طوالنی1 مرز1 وجود1 و1 افغانستان1 کشور1 با1 جواری1 هم11 و1 ژئوپليتيکی1
تعاونی1های1مرزنشين1و141بازارچه1مرزی1فعال1)یزدان،1ميل1،731ميل1781و1دوکوهانه(1با1سهم1%301
از1کل1صادرات1بازارچه1های1کشور1طی1سال1841و1همچنين1قرار1گرفتن1این1استان1در1کریدور1شمال1
–1جنوب1و1شرق1–1غرب1کشور1و1همچنين1وجود1بازار1هدف1مناسب1در1کشور1همسایه1و1ایجاد1گذر1
مرزی1ميل1731برای1تردد1کاال1و1مسافر،1این1استان1را1از1اهميت1خاصی1از1حيث1تجاری1برخوردار1
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کرده1است.1همچنين1برخورداری1از1سرمایه1های1انسانی1متخصص1و1ماهر1بومی1به11عنوان1مکمل1
و1فعاليت1های1تجاری1منطقه1در1صنایع1کوچک1و1صنایع1دستی1به11ویژه1صنعت1فرش1و1سایر1بافته1
ها1همچنين1وجود1معادن1فلزی،1غيرفلزی،1سنگ1های1تزئينی1و1سایر1کانی1های1با1ارزش1صادراتی،1
از1پتانسيل1های1قابل11توجه1جهت1سرمایه1گذاری1در1استان1می1توان1برشمرد.1از1طرفی1ایجاد1منطقه1
مثبت1جهت1جذب1سرمایه1گذاران1 زمينه1های1 از1 را1می1توان1 بيرجند1 در1شهرستان1 اقتصادی1 ویژه1

خارجی1ازجمله1کشور1چين1بيان1کرد.
تعریف1 کنون1 تا1 معامالت1 و1 تقاضای1 و1 و1وضعيت1عرضه1 بازار1مسکن1 کنونی1 به1وضع1 توجه1 با1
چندانی1نداشته1است.1به1گفته1کارشناسان،1بازار1مسکن1در1استان1خراسان1جنوبی1ساالنه1حدود1201
درصد1رشد1قيمت1را1تجربه1می1کند.1با1در1نظر1گرفتن1رشد1درآمد1در1استان1خراسان1جنوبی1و1سایر1
هزینه1های1جاری1زندگی1شان1و1مقایسه1آن1با1رشد1ساالنه1نرخ1مسکن،1به1راحتی1می1توان1پی1برد1که1
قدرت1خرید1مسکن1در1ایران1روزبه1روز1در1حال1کاهش1است.1در1این1شرایط1که1کاهش1قدرت1خرید1و1
رشد1غيرقابل11مهار1هزینه1های1ساخت1مسکن1در1ایران،1رکود1سنگينی1برای1بازار1رقم1زده1و1به1رشد1
اجاره1نشينی1دامن1زده1است.1بررسی1آمار1201ساله1بانک1مرکزی1نشان1می1دهد1توان1اجاره1نشينی1

در1کشور1نيز1کاهش1داشته1است.
به11منظور1تحليل1آماری1و1با1قاعده1در1خصوص1کسب1وکار1کوچک،1باید1گفت1که1این1مقوله1دارای1
قوانين1اجرایی1تجاری1است.1هر1صنعتی1بر1اساس1درآمد1و1ميزان1استخدام1ساالنه،1اندازه1استانداردی1
را1برای1خود1تعریف1می1کند.1در1بيشتر1موارد1این1تعریف1به11واسطه1نمایندگی1های1دولتی1تعریف1
می1شود1تا1تحت1قوانين1تغييرپذیر1دولتی1تحليل1هایی1را1صورت1دهند.1به1عالوه،1این1استانداردها1
برای1برنامه1هایی1که1در1خصوص1کمک1بهبود1به1امور1مالی1است1کارا1می1باشد.1کسب1وکار1کوچک1
به1صورت1مستقل1است1و1هر1شرکتی1با1کمتر1از15001کارکن1با1کارگر1در1این1حيطه1قرار1می1گيرد.

بدون1شک1راحت1ترین1گزینه1برای1سرمایه1گذاری1در1هر1شرایطی،1بانک1ها1هستند.1بانک1ها1با1
افتتاح1انواع1حساب1ها1و1با1تالش1بسيار1جهت1ایجاد1انگيزه1در1عموم1مردم،1سعی1در1افزایش1سهم1
خود1از1بازار1مشتریان1بانک1ها1دارند.1از1مهم1ترین1ویژگی1این1نوع1سرمایه1گذاری،1صفر1بودن1ریسک1
آن1است.1بدین1معنا1که1سود1شما1به1هيچ1عنوانی1از1بين1نخواهد1رفت.1اگر1شما1انتظار1سود1201درصد1
در1سال1رادارید،1قطعًا1این1مبلغ1در1پایان1دوره1مالی1مدنظر1به1شما1خواهد1رسيد.1البته1این1از1مختصات1
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کشور1ایران1است.1در1ایران،1بانک1ها1توسط1دولت1ها1پشتيبانی1می1گردد.1لذا1در1صورت1ورشکستگی1
اقدام1 حساب1ها1 صاحبان1 حقوق1 تأدیه1 به1 مادی،1 کالن1 کمک1های1 اعطای1 با1 دولت1ها1 بانک1ها،1
می1کنند.1ویژگی1دیگر1این1نوع1سرمایه1گذاری،1دریافت1سود1در1دوره1های1کوتاه1مدت1ماهيانه1است1
که1سبب1افزایش1جذابيت1این1بخش1است.1دیگر1آن1که1خاصيت1نقد1شوندگی1سرمایه1شما،1بسيار1
باالست.1به1طوری1که1در1هر1زمانی1که1مایل1بودید،1در1ازای1اخذ1برخی1هزینه1ها1به1دليل1برداشت1
زودتر1از1سررسيد،1امکان1برداشت1از1حساب1وجود1دارد.1امکان1سرمایه1گذاری1با1هر1مبلغ1نيز1از1دیگر1

مزایای1سرمایه1گذاری1در1بانک1است.
یکی1از1بخش1های1سرمایه1گذاری1پر1سروصدا1در1سال1های1اخير،1بورس1اوراق1بهادار1است.1به1جز1
دو1سه1سال1اخير1افزایش1شاخص1بورس1یا1همان1بازار1سرمایه1در1چند1سال1گذشته1بسيار1قابل11توجه1
بوده1است.1مشخصه1مهم1بورس1اوراق1بهادار،1حمایت1از1صاحبان1پس1انداز1سرمایه1ها1الزامات1قانونی1
برای1متقاضيان1سرمایه1است.1ویژگی1مثبت1ورود1به1بازار1سرمایه1آن1است1که1نرخ1بازده1مورد1انتظار1
آن1نسبت1به1بسياری1از1بخش1های1دیگر1باالتر1است.1به1طوری1که1می1توان1با1یک1سرمایه1گذاری1
هوشمندانه،1در1مدت1زمانی1بسيار1کوتاه1سرمایه1خود1را1دو1برابر1کنيد.1بزرگ1ترین1نقطه1ضعف1بازار1
بورس1اوراق1بهادار،1ریسک1باالی1آن1به1طور1عمومی1است.1در1ميان1شرکت1های1بورسی1مختلف،1
برخی1دارای1ریسک1باالتر1و1برخی1کم1ریسک1تر1هستند؛1اما1آنچه1مسلم1است1این1است1که1بازار1

بورس1فی1نفسه1بازاری1پر1ریسک1است.
گردشگری1طبيعی1نوعی1فعاليت1اقتصادی1است1که1می1تواند1اثرات1منفی1بشر1بر1زیستگاه1های1
حيات1وحش1را1به1حداقل1رسانده1و1به1حفاظت1منابع1طبيعی1کمک1نماید.1یکی1از1توانمندی1های1
بالقوه1استان1در1این1بخش1نهفته1است1که1با1مطالعه1و1شناخت1اکوسيستم1های1طبيعی1در1استان1
باعث1جذب1گردشگران1چينی1در1استان1ما1خواهد1شد.1وجود1ارتفاعات1و1کویر،11مناطق1شکارممنوع،1
وضعيت1اجتماعی1منطقه،1پوشش1گياهی1متنوع1منطقه1و1توانمند1بودن1در1حوزه1ميراث1فرهنگی1با1
توجه1به1پيشينه1تاریخی1و1فرهنگی1غنی1منطقه1ازجمله1به1ثبت1رسيدن13821اثر1تاریخی1این1استان1
در1فهرست1آثار1ملی1می1تواند1در1جذب1توریست1و1رونق1اقتصادی1استان1نقش1مهمی1داشته1باشد.
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پیشینه تحقیق:
علی1صنایعی1و1سپهر1معلم1در1پروژه1رتبه1بندی1فعاليت1های1صنعتی1استان1اصفهان1در1توليد1و1
صادرات1بخش1های1مختلف1صنایع1بر1اساس1مزیت1های1نسبی1و1رقابتی1با1استفاده1از1روش1های1
تحليل1عاملی1و1تاکسونومی1عددی1و1با1استفاده1از1آمار1و1اطالعات1برای1یک1دوره1زمانی151ساله1
1ISIC11374-1378(1بخش1های1مختلف1فعاليت1های1صنعتی1استان1را1برحسب1کدهای1دورقمی(
و1بر1اساس1درجه1مزیت1و1برخورداری1رتبه1بندی1کرده1اند.1طی1دوره1مورد1بررسی1بيشترین1درجه1
پاالیشگاه1های1نفت1و1سوخت1های1 توليد1زغال1کک،1 فلزات1اساسی،1 توليد1 برخورداری1به1صنایع1
هسته1ای،1توليد1مواد1و1محصوالت1شيميایی1و1توليد1سایر1محصوالت1کانی1غيرفلزی1اختصاص1یافته1

است.
شناخت1 طریق1 از1 منطقه1ای1 صنعتی1 سياست1گذاری1 پروژه1 در1 جليليان1 فرانک1 و1 تاری1 اله1 فتح1
به1 عددی1 تاکسونومی1 روش1 از1 استفاده1 با1 فارس1 استان1 موردی1 مطالعه1 به1صورت1 توانمندی1ها1
رتبه1بندی1صنایع1برحسب1شاخص1های1انتخابی1طی1سه1سال1741،721و1761پرداخته1اند1که1نتایج1
حاصله1نشان1می1دهد1صنایع1شيميایی1و1غذایی1در1این1استان1با1توجه1به1شاخص1های1انتخاب1شده1
)شاخص1کار1دهی،1بهره1وری1نيروی1کار،1بهره1وری1سرمایه،1سرمایه1بری،1سودآوری،1درجه1وابستگی1

به1مواد1اوليه1خارجی(1ازاولویت1بيشتری1برخوردار1هستند.
سيد1حميد1خداداد1حسينی1و1سعيد1فتحی1در1پژوهش1ارائه1روشی1برای1اولویت1بندی1صنایع1ایران1
امر1توسعه1تجارت1 با1هدف1تسهيل1 الکترونيکی1 بين1المللی1و1تجارت1 ابزارسازی1 قابليت1 بر1مبنای1
الکترونيکی1و1به11منظور1اولویت1بندی1زمينه1های1سرمایه1گذاری،1اقدام1به1تبيين1مدلی1نموده1است1
که1در1آن1صنایع1مختلف1از1نظر1قابليت1بازار1سازی1بين1المللی1در1تجارت1الکترونيکی،1اولویت1بندی1
می1شوند.1ازجمله1نتایج1حاصل1از1این1پژوهش،1اولویت1بندی1صنایع1با1ISIC1چهاررقمی1و1دورقمی1
سازی1 بازار1 در1 صنایع1 موفقيت1 زمينه،1 آن1 از1 استفاده1 با1 بتوان1 که1 راهبردهایی1 تعيين1 همچنين1 و1

بين1المللی1در1تجارت1الکترونيکی1را1افزایش1داد1نيز1می1باشد.1
مجيد1عزیزی1و1همکاران1در1پروژه1تعيين1اولویت1های1سرمایه1گذاری1صنایع1چوب1و1کاغذ1استان1
قم1با1استفاده1از1روش1تاپسيس1ابتدا1سلسله1مراتبی1از1پنج1شاخص1اصلی1با1عناوین1اقتصادی1و1مالی،1
نيازهای1زیرساختی،1مواد1و1محصول،1فنی1و1انسانی1و1اجتماعی1و1فرهنگی1را1درنظرگرفتند.1سپس1با1
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استفاده1از1روش1AHP1وزن1دهی1و1سپس1رتبه1بندی1نمودند.1از1بين1شاخص1ها،1شاخص1اقتصادی1
و1مالی1با1وزن11/561بيشترین1اهميت1را1داشت.1به1دنبال1آن1شاخص1های1نيازهای1زیرساختی،1مواد1
و1محصول،1فنی1و1انسانی1و1اجتماعی1و1فرهنگی1به1ترتيب1قرار1گرفتند.1همچنين،1نتایج1اولویت1بندی1
زیر1شاخص1ها1نشان1داد1زیر1شاخص1جذب1سرمایه1گذاری1با1وزن11/001بيشترین1اهميت1را1داراست.1
روزنامه،1 کاغذ1 و1 تحریر1 و1 کاغذ1چاپ1 گزینه1 و1 اولویت1 باالترین1 مبلمان1چوبی،1 انواع1 سایر1 گزینه1

پایين1ترین1اولویت1را1به1دست1آورد.1
مهدی1جاللی1و1علی1استاد1هاشمی1در1پروژه1شناسایی1و1اولویت1بندی1فرصت1های1سرمایه1گذاری1
صنایع1و1معادن1شهرستان1شاهرود1با1جامعه1آماری1متشکل1از1کارشناسان1و1فعاالن1صنعت1و1معدن1
بازرگانی1 اداره1 کارشناسان1 معدن(،1 )دانشکده1 دانشگاه1صنعتی1شاهرود1 اساتيد1 شاهرود،1 شهرستان1
شهرستان1شاهرود1و1کارشناسان1اداره1صنعت1و1معدن1و1تجارت1شهرستان1شاهرود1و1با1استفاده1از1
روش1تحقيق1پيمایشی1و1استفاده1از1نظرات1خبرگان1در1جهت1اولویت1بندی1از1مدل1AHP1استفاده1
نموده1اند.1در1این1پژوهش1211مورد1فرصت1سرمایه1گذاری1شناخته1شد1که1پس1از1گروه1بندی1به1181
مورد1تقليل1یافت1و1در1نهایت1با1استفاده1از1AHP1اقدام1به1اولویت1بندی1معيارها1نمودند1و1در1انتها1

نيز1اولویت1های1سرمایه1گذاری1استان1به1تفکيک1مشخص1شد.1
برای1 »مکان1یابی1 عنوان1 تحت1 پژوهشی1 در1 1Chin-Tsai1Lin.Meng-Chuan1Tsai
و1 1ANP روش1 از1 استفاده1 با1 چين1 در1 جدید1 بيمارستان1های1 در1 مستقيم1 خارجی1 سرمایه1گذاری1
TOPSIS«1151شهرستان1را1به11جز1ژوشان1)ناحيه1دلتای1رود1یانگ1تسه(1مورد1رتبه1بندی1قرار1
می1دهند.1در1این1پژوهش1با1استفاده1از1نتایج1رتبه1بندی1مکان1یابی1مناسبی1برای1بيمارستان1های1
جدید1صورت1می1پذیرد.1این1مطالعه1ممکن1و1مؤثر1بودن1رویه1برآورد1پيشنهادی1را1نشان1می1دهد.1

مناطق1 تعيين1 عنوان1 تحت1 پژوهشی1 در1 1،Ergun1 Eraslan و1 1Yusuf1 Tancel1 Ic
سرمایه1گذاری1از1طریق1رویکرد1چند1معياره1)مطالعه1موردی:1ترکيه(1به1تعيين1سطح1اقتصادی1–1
اجتماعی1مناطق1جغرافيایی1سرمایه1گذاری1از1طریق1روشMCDM(1(1تصميم1گيری1چند1معياره1
اساس1 بر1 ترکيه1 سرمایه1گذاری1 جغرافيایی1 منطقه1 126 رتبه1 بنابراین،1 پرداخته1اند؛1 فازی1 تاپسيس1
معيارهای1خود1را1محاسبه1شد.1آزمون1رتبه1بندی1نشان1داد1که1تنها1چهار1منطقه1رتبه1بندی1شبيه1
بود1اما1رتبه1551منطقه1باقی1مانده1را1با1توجه1به1رتبه1بندی1متفاوت1بود.1عالوه1بر1این،1تفاوت1های1
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قابل1توجهی1برای1هشت1منطقه1دیده1شد.
بررسی1نتایج1پژوهش1های1مرتبط1با1این1پژوهش1در1مطالعات1داخلی1و1خارجی،1این1نتيجه1کلی1را1
به1دست1داد1که1ميزان1بررسی1های1انجام1شده1و1مرتبط1با1موضوع،1محدود1بوده1ولی1در1چند1سال1
بوده1است.1بررسی1ها1و1مطالعات1در1حوزه1های1 به1گسترش1 به1اهميت1زیاد1آن،1رو1 با1توجه1 اخير1
سرمایه1گذاری1از1قبيل1سرمایه1گذاری1در1بانک،1بازار1مسکن،1بورس1اوراق1بهادار،1بخش1کشاورزی،1
بخش1معدن،1بخش1صنعت،1بخش1کسب1وکارهای1کوچک،1بخش1خدمات1بازرگانی1و1بخش1ميراث1

فرهنگی1گردشگری1استان1خراسان1جنوبی1به1ندرت1اتفاق1افتاده1است.

اهمیت و بیان مسئله
آنچه1مسلم1است1معمواًل1سرمایه1گذاری1در1مناطقی1جذابيت1دارد1که1موانع1سرمایه1گذاری1حداقل1
دیگر1 از1طرف1 و1 کند1 دریافت1 انتظارات1سرمایه1گذاری1خود1 به1 مناسب1 پاسخی1 بوده1سرمایه1گذار1
تسهيالت1زیربنایی1اعم1از1عوامل1فيزیکی1اجتماعی،1موجود1باشد.1به1عنوان1اصول1کلی1جهت1انتخاب1
با1آن1روبرو1می1باشند،1دو1عامل1 زمينه1ای1خاص1جهت1سرمایه1گذاری1که1عمومًا،1سرمایه1گذاران1

اساسی1است1که1شامل1عوامل1بيرونی1درونی1است.
در1بخش1های1 در1جذب1سرمایه1 مؤثر1 به1طور1 که1 است1 دولت1 استراتژی1های1کالن1 اول،1 عامل1
سرمایه1گذاری1تأثيرگذار1خواهد1بود.1عامل1دوم1که1به1عنوان1عامل1درونی1از1آن1یادشده1عبارت1از1
امکانات1و1توانمندی1های1منطقه1ای1است1که1می1تواند1همانند1اهرمی1برای1هدایت1و1استفاده1بهينه1از1
سرمایه1با1بررسی1شناسایی1مزیت1های1سرمایه1گذاری1در1هر1بخش1سرمایه1گذاری1در1استان1خراسان1

جنوبی1مدنظر1قرار1گيرد.
بدیهی1است1چنانچه1سرمایه1گذاری1متناسب1با1این1دو1عامل1ایجاد1گردد1به1نحو1شایسته1ای1رشد1
نموده1و1روند1پویای1خود1را1حفظ1خواهد1کرد.1به1نظر1می1رسد1استان1خراسان1جنوبی1از1دو1عامل1
بيرونی1و1درونی1بهره1منداست.1به11طوری1که1هم1از1نظر1موقعيت1جغرافيایی1وهم1از1نظر1غنی1بودن1

استان1از1ذخایر1طبيعی1یکی1از1مناطق1نسبتًا1مناسب1و1غنی1کشور1محسوب1می1شود.
استان1خراسان1جنوبی1با1تکيه11بر1ذخایر1طبيعی1و1موقعيت1جغرافيایی1آن1به1ویژه1دسترسی1مناسب1
به1مرزهای1شمال1شرقی1کشور1از1یک11سو1و1دسترسی1به1راه1های1ترانزیت1زمينی،1هوایی1و1راه1آهن1
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بازار1است1 به1 اولویت1های1سرمایه1گذاری1را1که1همان1دسترسی1 از1 تواند1یکی1 از1سوی1دیگر1می1
این1استان1 ایفای1نقش1کند.1نوع1حجم1مواد1معدنی1مختلف1در1 تأمين1و1در1جذب1سرمایه1گذاران1
به1 نياز1 موضوع1 این1 ویژه1 به1 است1 کرده1 مطرح1 مهم1کشور1 کانون1های1 از1 یکی1 به11عنوان1 را1 آن1

سرمایه1گذاری1بيشتر1برای1استخراج1و1ایجاد1صنایع1تبدیلی1دارد.

پتانسیل ها فرصت های بخش های سرمایه گذاری استان
فرصت1های1 استان1 تجاری1 موقعيت1 و1 نيازمندی1ها1 ظرفيت1ها،1 معدنی،1 و1 پتانسيل1های1صنعتی1
مناسبی1را1برای1سرمایه1گذاری1سودآور1فراهم1نموده1است1که1از1آن1جمله1می1توان1به1موارد1ذیل1

اشاره1نمود:
11 سرمایه1گذاری1در1حوزه1های1مختلف1خدمات1نظير1خدمات1آموزشی،1فنی1و1مهندسی،1برق1و1.

انرژی1و...
21 ایجاد1صنایع1توليدی1و1بازرگانی،1سرمایه1گذاری1مشترک1و1صادرات1محصوالت1فرآوری1شده1.

با1ارزش1افزوده1باال1با1استفاده1از1پتانسيل1ها1و1امکانات1موجود1در1منطقه1ویژه1اقتصادی1بيرجند.
31 سرمایه1گذاری1در1احداث1و1بهره1برداری1از1مکان1دائمی1نمایشگاه1های1استان..
41 سرمایه1گذاری1در1پایانه1صادراتی1و1نمایشگاهی1سنگ1و1مواد1معدنی1استان..
51 سرمایه1گذاری1در1احداث1شهرک1های1صنوف1آالینده1در1مراکز1شهرستان1ها..

1بازده سرمایه گذاری
سرمایه1گذاری1 می1گویند.1 بازده1 می1شود1 سرمایه1گذاری1حاصل1 از1یک1 که1 و1سودی1 منفعت1 به1
عبارت1است1از1تخصيص1منابع1به1دارائی1های1واقعی1نظير1زمين1و1خانه1و1دارائی1های1مالی1نظير1

اوراق1بهادار1که1ميزان1بازده1آن1متناسب1با1ریسک1مورد1انتظار1باشد.
انواع1بازده1سرمایه1گذاری:

• بازدهی1کوتاه1مدت	
• بازدهی1بلندمدت	
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تعریف ریسک سرمایه گذاری
زیان1بالقوه1قابل1اندازه1گيری1یک1سرمایه1گذاری1را1ریسک1می1نامند.1در1فرهنگ1و1بستر،1ریسک1به1
معنی1شانس1و1احتمال1آسيب1و1یا1زیان1و1ضرر1تعریف1شده1و1تعریف1مالی1و1مقداری1ریسک،1توزیع1

احتمال1بازده1هر1سرمایه1گذاری1می1باشد.
فرهنگ1مدیریت1رهنما،1در1تعریف1ریسک1آمده1است:1»ریسک1عبارت1است1از1هر1چيزی1که1حال1

یا1آینده1دارایی1یا1توان1کسب1درآمد1شرکت،1موسسه1یا1سازمانی1را1تهدید1می1کند.«
وستون1و1بریگام1در1تعریف1ریسک1یک1دارایی1می1نویسند:1ریسک1یک1دارایی1عبارت1است1از1تغيير1
احتمالی1بازده1آتی1ناشی1از1آن1دارایی.1»نيکلز«1مفهوم1ریسک1را1از1ابعاد1مختلف1مدنظر1قرار1داده1و1
آن1را1از1نظر1مفهومی1به1دو1دسته1تقسيم1می1کند.1وی1معتقد1است1واژه1ریسک1به1احتمال1ضرر،1درجه1
احتمال1ضرر1و1ميزان1احتمال1ضرر1اشاره1دارد.1در1این1راستا1ریسک1احتمال1خطر1هم1احتمال1سود1و1
هم1احتمال1زیان1را1در1بر1می1گيرد.1درحالی1که1ریسک1خالص1صرفًا1احتمال1زیان1را1در1بر1می1گيرد1

و1شامل1احتمال1سود1نمی1شود،1مانند1احتمال1وقوع1سيل.

خاصیت نقد شوندگی
یکی1دیگر1از1مسائل1مهم1در1این1عرصه،1در1نظر1گرفتن1خاصيت1نقد1شوندگی1سرمایه1در1هر1بخش1
سرمایه1گذاری1است.1برخالف1تصور1ابتدایی1بسياری،1این1عامل1دارای1اهميت1فوق1العاده1ای1است.1
چرا1که1به1دليل1عدم1امکان1تبدیل1سرمایه1به1پول1نقد،1گاهی1فرصت1های1بسيار1مهمی1از1دست1
می1رود1و1یا1فشارهای1زیادی1بر1انسان1وارد1می1شود.1درنتيجه،1بهترین1بخش1های1سرمایه1گذاری،1

بخش1هایی1است1که1خاصيت1نقد1شوندگی1باالتری1دارد.

مشوق های سرمایه گذاری
استان1خراسان1جنوبی1پتانسيل1های1بسياری1برای1توسعه1در1بخش1های1گوناگون1اقتصادی،1دارا1
می1باشد.1امتيازات1اعطا1شده1به1این1استان،1این1اطمينان1خاطر1را1به1هر1سرمایه1گذار1در1گوشه1و1
کنار1دنيا1می1دهد1که1سرمایه1گذاری1در1این1استان،1موجه،1مقرون11به11صرفه1و1با1کمترین1ریسک1

همراه1باشد.
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معافیت های مالیاتی مرتبط با سرمایه گذاری
مشوق1های1مالياتی،1بخشی1از1مجموع1قوانين1ماليات1های1مستقيم1می1باشد1که1به1جهت1ایجاد1
واحدهای1 بازسازی1 و1 توسعه1 توسعه1یافته(،1 کمتر1 نواحی1 )در1 سرمایه1گذاری1 توسعه1 امر1 در1 انگيزه1
صنعتی،1توسعه1صادرات1محصوالت1توليدی،1حمایت1از1واحدهای1صنعتی1و1تمرکززدایی1صنعتی،1

تدوین1و1به1مورد1اجرا1گذارده1شده1است.

2- روش تحقیق
این1تحقيق1از1لحاظ1جمع1آوری1داده1ها1و1اطالعات1از1نوع1توصيفی-1پيمایشی1است1که1در1آن1دو1
پرسشنامه1در1اختيار1افراد1نمونه1قرار1می1گيرد.1در1پرسشنامه1نخست،1افراد1ترجيحات1خود1را1در1مورد1
ميزان1اهميت1هر1یک1از1معيارهای1مؤثر1ارائه1دادند؛1و1در1پرسشنامه1دوم،1ترجيحات1خود1را1بر1اساس1
معيارهای1موردنظر1در1پرسشنامه1نخست1در1مورد1گزینه1های1مورد1نظر1)بخش1های1سرمایه1گذاری1
از1مقياس191درجه1ساعتی1استفاده1 امتيازدهی1معمواًل1 استان1خراسان1جنوبی(1اعالم1کردند.1برای1
می1شود1که1در1این1پژوهش1جهت1سهولت1در1کار1از1طيف151درجه1ای1)با1حذف1مقادیر1بينا1بينی1

2،4،6،8(1استفاده1شده1که1نتایج1یکسانی1به1دست1می1دهد.
همچنين1بخشی1از1اطالعات1موردنياز1از1طریق1مطالعات1کتابخانه1ای1و1استفاده1از1مستندات1موجود1
در1مرکز1خدمات1سرمایه1گذاری1استان1خراسان1جنوبی1و1سازمان1صنعت،1معدن1و1تجارت1استان1و1

سازمان1جهاد1کشاورزی1استان1خراسان1جنوبی1جمع1آوری1شده1است.

تصمیم گیری چند معیاره1
تصميم1گيری1ابزاری1است1که1برای1شکل1دادن1به1آینده1مثبت1از1آن1استفاده1می1کنيم.1به1عبارتی1
داشتن1اطالعات1در1مورد1تصميمی1 نيز1 و1 توانایی1های1فکری1 انواع1 پيچيده1شامل1 فرایندی1است1
که1می1خواهيم1بگيریم.1تصميم1گيری1چند1معياره1را1می1توان1مجموعه1ای1از1روش1ها1و1رویه1هایی1
تعریف1نمود1که1سعی1دارند1بر1روی1چندین1شاخص1یا1معيار1اغلب1ناسازگار،1تحليلی1مناسب1جهت1

انتخاب1یک1گزینه1انجام1دهند.

1. MCDM
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از1بهترین1روش1های1تصميم1گيری1و1اولویت1بندی1گزینه1ها1 مجموعه1پيش1رو1به1معرفی1یکی1
ارائه1مصادیق1سرمایه1گذاران1را1در1اخذ1 با1 با1ادبياتی1روان،1همراه1 می1پردازد.1تالش1شده1است1تا1

بهترین1تصميم1ها1و1اولویت1بندی1گزینه1ها1با1یک1رویه1مناسب1همياری1نماید.

روش تاپسیس1 
گزینه1 که1 دادند1 توسعه1 اصل1 این1 اساس1 بر1 را1 تاپسيس1 تصميم1گيری1 روش1 هوانگ،1 و1 یون1
انتخاب1شده1بایستی1از1راه1حل1ایده1آل1مثبت،1کمترین1فاصله1و1از1راه1حل1ایده1آل1منفی،1بيشترین1
فاصله1را1داشته1باشد،1این1اصل1در1فرایند1تصميم1گيری1انسان1ها1اصلی1شهودی1و1پذیرفتنی1است.

از1مهم1ترین1مزایای1این1روش1می1توان1به1موارد1ذیل1به1طور1اجمال1اشاره1داشت:
•1معيارهای1کمی1و1کيفی1در1ارزیابی1به1صورت1همزمان1دخالت1دارند.

•1تعداد1قابل1توجهی1معيار1در1نظر1گرفته1می1شود.
•1این1روش1به1سادگی1و1با1سرعت1مناسب1اعمال1می1شود.

•1روابط1مورد1استفاده1برای1نرماليزه1کردن1اطالعات،1محاسبه1فواصل1و1روش1تعيين1اوزان1شاخص1
ها1به11صورت1اختياری1بوده1و1قابل1تطبيق1با1نوع1اطالعات1موجود1در1مسئله1است.
•1اولویت1بندی1در1این1روش1با1منطق1شباهت1به1جواب1ایده1آل1انجام1می1شود.

•1روش1کار1ساده1و1سرعت1آن1مناسب1است.

طیف بندی معیارها یا شاخص های کیفی
به1 مربوط1 محاسبات1 بتوان1 تا1 شوند1 تبدیل1 کمی1 مقدار1 یک1 به1 بایستی1 کيفی1 شاخص1های1
رتبه1ای1 مقياس1 دارای1 عمده1شاخص1های1 داد.1 انجام1 آن1ها1 روی1 بر1 شاخصه1 چند1 تصميم1گيری1

هستند1که1با1استفاده1از1روش1طيف1بندی1می1توان1آن1ها1را1به1اعداد1کمی1تبدیل1کرد.

1. Technique for order-prefernce by simiharity to ideal solution
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3- بحث
1-1تشکيل1ماتریس1تصميم:

در1تکنيک1تاپسيس1با1استفاده1از1n1معيار1به1ارزیابی1m1گزینه1پرداخته1می1شود؛1بنابراین1به1هر1
بر1اساس1مقادیر1کمی1و1 امتيازات1می1تواند1 این1 امتيازی1داده1می1شود.1 بر1اساس1هر1معيار1 گزینه1
واقعی1باشد1یا1اینکه1کيفی1و1نظری1باشد.1در1هر1صورت1باید1یک1ماتریس1تصميم1m*n1تشکيل1
شودm=9.1n=8(1(.1در1صورت1کيفی1بودن1معيارها1ميتوان1طبق1شکل111این1مقادیر1را1به1مقادیر1

عددی1تبدیل1کرد.
شکل 1- شاخص های کیفی

2-1نرمال1کردن1ماتریس1تصميم1)با1استفاده1از1روش1نرم1اقليدسی(:
این1فرآیند1سعی1می1کند1مقياس1های1موجود1در1ماتریس1تصميم1را1بدون1مقياس1نماید.1به1این1
اندازه1بردار1مربوط1به1همان1شاخص1تقسيم1می1شود.1با1توجه1به1 ترتيب1که1هرکدام1از1مقادیر1بر1
این1که1در1این1تحقيق1برای1امتيازدهی1از1مقياس191درجه1ساعتی1استفاده1شده1است1و1این1روش1

نتایج1یکسانی1به1دست1می1دهد،1دیگر1نيازی1به1نرمال1کردن1ماتریس1تصميم1وجود1ندارد.
3-1مشخص1کردن1بردار1w1به1عنوان1بردار1اوزان1شاخص1ها1)جدول11(:1

w جدول 1 - بردار
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5-1مشخص1کردن1گزینه1ایده1آلA+(1(1و1گزینه1ضد1ایده1آل1)-A(1)فرمول1های121و31(:
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1
گزینه1های1ایده1آل1و1گزینه1های1ضد1ایده1آل1در1جدول121نشان1داده1شده1است:

جدول 2- مقادیر ایده آل و ضد ایده آل

گزینه های ایده آلگزینه های ضد ایده آل
1/420.3

0.330.715

0.811.26

0.571.33

0.210.49

0.40.9

0.280.64

0.3150.525

(1با1استفاده1 (1و1از1گزینه1ضد1ایده1آل1) 6-1تعيين1فاصله1متریک1گزینه1ها1از1گزینه1ایده1آل1)
از1روش1اقليدسی1)فرمول1های141و51(1و1نتایج1حاصل1در1جدول121آمده1است:
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)4(

)5(

 
جدول 3– فاصله متریک گزینه ها از گزینه ایده آل و ضد ایده آل

ضد ایده آل( تعیین فاصله متریک گزینه1ها از گزینه ( تعیین فاصله متریک گزینه1ها از گزینه ایده آل) (

1.2861.001

0.7240.945

0.6241.307

1.0170.791

0.8340.919

1.1780.642

1.0600.688

0.7650.927

0.8541.121

7-1محاسبه1نزدیکی1نسبی1گزینه1i1ام1به1راه1حل1ایده1آل1)جدول31(:
111111111111111111111111111111111111111)6(1111

cli جدول 4 – مقادیر
گزینه1ها

بانک0.5623
کشاورزی0.4339
بورس0.3230
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اقتصاد خاوران/ شماره بیست و هفتم )پیایی 15(/ بهار 2296

معدن0.5626
گردشگری0.4756
کسب1وکارهای کوچک0.6471
خدمات0.6066
مسکن0.4521
صنعت0.4325

(1بيانگر1گزینه1 (،1درنهایت1بيشترین1) 18-1اولویت1بندی1گزینه1ها1بر1اساس1ترتيب1نزولی1)
برتر1خواهد1بود:

بازار1 گردشگری<  بخش1 بانک<  معدن<  بخش1 خدمات<  بخش1 کوچک<  کسب1وکارهای1
مسکن< بخش1کشاورزی< بخش1صنعت<بورس

4- نتیجه گیری
در1این1پژوهش1تالش1شده1است1تا1فعاليت1های1صنعتی1طبقه1بندی1شده1در1استان،1با1استفاده1
بلندمدت،1 در1 طرح1 بازدهی1 کوتاه1مدت،1 در1 طرح1 بازدهی1 سرمایه1گذاری،1 ریسک1 از1شاخص1های1
شرایط1 و1 اشتغال1 ایجاد1 طرح،1 شوندگی1 نقد1 خاصيت1 توسعه،1 امکان1 سرمایه1گذاری،1 مشوق1های1

اجتماعی1و1فرهنگی1در1قالبی1سيستماتيک1رتبه1بندی1و1مورد1ارزیابی1قرار1گرفت.
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شکل 2 - اولویت های سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی

با1توجه1به1شکل12که1از1نتایج1پياده1سازی1روش1تاپسس1برای1این1پروژه1بدست1آمده1است1ترتيب1
بانک،1 معدن،1 استان:1کسب1وکارهای1کوچک،1بخش1خدمات،1بخش1 اولویت1های1سرمایه1گذاری1

بخش1گردشگری،1بخش1مسکن،1بخش1کشاورزی،1بخش1صنعت1و1در1نهایت1بورس1می1باشد.

منابع
1-1صنایعی،1علی1و1معلم،1سپهر1)1381(،1»رتبه1بندی1فعاليت1های1صنعتی1استان1اصفهان1در1توليد1
و1صادرات1بخش1های1مختلف1صنایع1بر1اساس1مزیت1های1نسبی1و1رقابتی«،1فصلنامه1پژوهشنامه1

بازرگانی،1دوره1،231شماره1،61تابستان1،13811صص72-371.
2-1تاری،1فتح1اهلل1و1جليليان،1فرانک1)1381(،1»سياست1گذاری1صنعتی1منطقه1ای1از1طریق1شناخت1
توانمندی1ها1به1صورت1مطالعه1موردی1استان1فارس«،1فصلنامه1پژوهش1های1اقتصادی،1سال1دوم،1

شماره1،41بهار1،13811صص112-721.
اولویت1بندی1صنایع1 برای1 3-1خداداد1حسينی،1سيد1حميد،1سعيد،1فتحی1)1381(،1»ارائه1روشی1
ایران1بر1مبنای1قابليت1بازار1سازی1بين1المللی1و1تجارت1الکترونيکی«،1پژوهشنامه1بازرگانی،71)25(،1



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و هفتم )پیایی 15(/ بهار 2496

زمستان1،13811صص168-1471.
مهدی1 پور،1 فائزی1 و1 عليرضا1 افتخاری،1 رکن1الدین1 رفعت،1 کروکی،1 دهقان1 مجيد،1 عزیزی،1 1-4
از1روش1 استفاده1 با1 قم1 استان1 کاغذ1 و1 اولویت1های1سرمایه1گذاری1صنایع1چوب1 )1392(،1»تعيين1
TOPSIS«،1نشریه1جنگل1و1فرآورده1های1چوب،1مجله1منابع1طبيعی1ایران،1دوره1،661شماره1،11

بهار13921.
فرصت1های1 اولویت1بندی1 و1 »شناسایی1 علی)1393(،1 هاشمی،1 استاد1 مهدی،1 جاللی،1 1-5
حسابداری،1 اقتصاد،1 بين1المللی1 کنفرانس1 شاهرود«،1 شهرستان1 معادن1 و1 صنایع1 سرمایه1گذاری1
1International1،University1of1Szczecin1،مدیریت1و1علوم1اجتماعی،1کشور1لهستان

.Center1of1Academic1Communication1)ICOAC(
6- Chin-Tsai Lin • Meng-Chuan Tsai, Location choice for direct 

foreign investment in new hospitalsinchina by using ANP and 
TOPSIS”,DOI 10.1007/s11135-008-9199-2,2013
7  - Ergün Eraslan, Yusuf Tansel İç, “A multi‐criteria approach 

for determination of investment regions:Turkish case”, Industrial 
Management & Data Systems, Vol. 111 Iss: 6, pp.890 – 909,2011.



بررسی تاثیر هزینه های عملیاتی بانک های منتخب ایران بر سرانه 
GMM تجهیز منابع با روش

)دوره  مطالعاتی 1387 الی 1392(

پویان1دولتی1شيراز1
احمد1بختيار2

تاریخ1دریافت:111111111111111111111111395/8/121تاریخ1پذیرش:1395/12/201

چکیده
جذب1سپرده1ها1به1عنوان1محوری1ترین1بخش1تجهيز1منابع1زمينه1الزم1را1برای1انتقال1وجوه1و1اعتبار1
و1سایر1فعاليت1های1تکميلی1بانک1فراهم1می1کند1و1بدین1وسيله1باعث1افزایش1درآمد1و1سودآوری1
بانک1ها1و1رشد1و1توسعه1اقتصادی1می1شود.1هدف1این1مقاله1بررسی1اثرات1هزینه1عملياتی1بر1سرانه1
متغير1مستقل1و1هزینه1های1 1)DPC( ایران1می1باشد.1که1سرانه1سپرده1 بانک1های1 منابع1 تجهيز1
1)PER(11پرسنلی،)OFC(11اداری،)POS(11دستگاه1کارت1خوان،)ATM(1دستگاه1های1خودپرداز
تعميم1یافته1 گشتاورهای1 روش1 از1 مطالعه1 این1 در1 می1باشد.1 مدل1 توضيحی1 متغيرهای1 عنوان1 به1
1GMM)پنل1دیناميک(1که1از1کارایی1باالیی1برای1تخمين1مدل1های1پویای1پنل1دیتا1است1استفاده1
شده.1زیرا1این1روش،1درون1زا1بودن1هزینه1های1عملياتی1و1تاثير1پذیری1آنها1از1روند1سرانه1تجهيز1
منابع1را1حل1می1کند.1در1این1راستا1از1اطالعات1سال1های113871الی113921در181بانک1منتخب1که1
بر1اساس1تعداد1تراکنش1باالتر1نسبت1به1دیگر1بانک1ها1انتخاب1شده1اند1استفاده1شده1است.1نتایج1
1،)POS(11هزینه1های1دستگاه1کارت1خوان،)OFC(تخمين1حاکی1از1آن1است1که1هزینه1های1اداری
هزینه1های1پرسنلیPER(1(1و1هزینه1های1دستگاه1های1خودپرداز1)ATM(1تاثير1مثبت1و1معناداری1

بر1سرانه1سپرده1دارند.
1g211.c33 :JELطبقه بندی

واژگان کلیدی:1هزینه1های1عملياتی،1سرانه1تجهيز1منابع،1روش1گشتاورهای1تعميم1یافته.

1.1کارشناس1سياستهای1پولی1و1مالی1اداره1کل1امور1اقتصادی1و1دارایی
1.2کارشناس1ارشد1علوم1اقتصادی



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و هفتم )پیایی 15(/ بهار 2696

مقدمه
هزینه1های1 کاهش1 بين1 دقيق1 توازنی1 بتوانند1 بایستی1 موفقيت1 و1 رقابت1 برای1 ها1 بانک1 امروزه1
برقرار1کنند1)خيابانی1و1حميدی،13891(.1به1جز1 عملياتی1و1نگهداری1سطح1خدمات1در1حد1ممتاز1
رقابت1بين1گروه1های1بانکی1دولتی1و1خصوصی1موجود،1ایجاد1بانک1های1خصوصی1جدید،1مؤسسات1
بر1 مزید1 نيز1 الحسنه1 قرض1 مؤسسات1 فعاليت1 دامنه1 گسترش1 همچنين1 و1 جدید1 اعتباری1 و1 مالی1
علت1شده1و1لذا1در1سيستم1بانکی1کشور1در1جذب1منابع1مالی1همه1موسسات1و1بانک1ها1به1رقابت1
مالی1و1سپس1 منابع1 بانکی،1نحوه1تجهيز1 و1 پولی1 نظام1 از1طرفی1در1 )آجلونی،20121(.1 پرداخته1اند1
تخصيص1و1توزیع1آن1در1بخش1های1مختلف1اقتصاد1و1بين1فعاالن1اقتصادی1و1نيز1مسيرهایی1است1
که1حجم1پول1موجود1وارد1سيستم1اقتصادی1شده1و1در1آن1گردش1می1کند1)درستی،13771(.1لذا1در1
بانکداری1بدون1ربا1ایران،1محور1اصلی1قانون1علميات1بانکی1در1تجهيز1منابع1پولی،1ایجاد1رابطه1بين1
بانک1و1سپرده1گذاران1بر1مبنای1حذف1بهره1)ربا(1است1)احمدی،13821(.1همچنين1با1توجه1به1وظيفه1
نظام1بانکی1در1تجهيز1منابع1مالی1و1تخصيص1بهينه1آن1در1سيستم1اقتصادی،1هرچه1نظام1بانکی1در1
تجهيز1منابع1مالی1و1تخصيص1آن1در1فضای1رقابتی1و1به1صورت1کارآتری1عمل1نماید1)اوبادا،1،20081
ص271(،1تشکيل1سرمایه1با1هزینه1اقتصادی1ولی1با1نرخ1بازگشت1توام1خواهد1بود1و1سرمایه1گذاری1
زمانی1امکانپذیر1است1که1تخصيص1منابع1منجر1به1افزایش1ذخایر1سرمایه1ای،1چه1مادی1و1چه1انسانی1
شود1)اوالرینکویه،20121(.1تحقيقات1نشان1می1دهد1که1اقتصاد1ایران1نيز1به1عنوان1یک1کشور1در1
حال1توسعه،1تشکيل1سرمایه،1مهم1ترین1عامل1رشد1و1توسعه1اقتصادی1است1و1می1توان1گفت1یکی1
از1منابع1سرمایه1همان1سپرده1های1افراد1نزد1بانک1ها1است1)حاجيان1مقدم،13911(.1از1سال119601به1
بعد1فعاليت1های1بانکی1به1نحو1چشمگيری1متحول1شده1است1اما1با1ورود1وسيع1رایانه1ها1به1عرصه1
خدمات1بانکی1پس1از1سال119801گستره1خدمات1بانکی1وسعت1یافته1و1سرعت1انجام1امور1مربوطه1
نيز1به1همان1ميزان1افزایش1پيدا1کرده1است.1به1موازات1این1تحوالت1ميزان1انتظارات1مشتریان1از1
شبکه1بانکی1افزایش1یافته1است،1به1گونه1ای1که1مشتریان1خواهان1دریافت1خدمات1با1کيفيت،1افزایش1
سرعت1در1انجام1عمليات1بانک1و1توجه1خاص1کارکنان1به1خود1هستند1)اوبادا،20081(.1ارائه1خدماتی1
چون1اینترنت1بانک،1راهکار1مناسبی1برای1کاهش1هزینه1ها،1افزایش1سرعت1عمليات1بانکی،1ارائه1
خدمات1متنوع1تر1و1گسترش1دسترسی1به1خدمات1بانکی،1جذب1مشتری1و1درآمدزایی1است.1با1ارائه1
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امر1توليد1و1اشتغال1و1 بانکداری1می1توان1شاهد1کاهش1هزینه1های1توليد1و1بهبود1 این1خدمت1در1
رشد1اقتصادی1بود؛1در1غير1این1صورت،1عدم1کارآیی1نظام1بانکی1در1تجهيز1و1تخصيص1بهينه1منابع1
مالی1منجر1به1اتالف1منابع1و1دامن1زدن1به1رکود1اقتصادی1می1گردد1)قاسمی،13911(.1از1طرفی1در1
بخش1بانکداری،1نوآوری1های1جدید1مانند1پول1الکترونيکی،1پایانه1های1فروش1و1دریافت1و1پرداخت1
اتوماتيک،1بانکداری1مجازی1و1بانکداری1اینترنتی1لحظه1ای1تحول1عظيمی1را1در1این1بخش1ایجاد1
ارتباطات1و1کاهش1هزینه1های1 برقراری1 ارتقای1کارآیی،1بهره1وری،1سرعت1در1 باعث1 اند1و1 کرده1
عملياتی1برای1بانک1ها1شده1اند1)محراب1پور،13791(.1افزایش1شعبه1بانک1مستلزم1این1می1باشد1که1
بانک1ها1تعداد1کارکنان1خود1را1افزایش1دهند1و1یا1از1کارمندان1متخصص1و1با1کارایی1باال1استفاده1
کنند1و1ماحصل1این1دو1اقدام1افزایش1هزینه1های1پرسنلی1و1هزینه1های1اداری1می1باشد1)خيابانی1و1
حميدی،13891(.1از1طرف1دیگر1عدم1رعایت1اصل1تطابق1سررسيد1سپرده1ها1و1تسهيالت،1موجب1
افزایش1ریسک1نقدینگی1در1نظام1بانکی1کشور1شده1و1برای1کاهش1این1ریسک1باید1زمان1ماندگاری1
سپرده1ها1افزایش1یابد1و1همين1امر1باعث1باال1رفتن1هزینه1های1عملياتی1بانک1شده1و1بر1روی1کاهش1

نرخ1سود1تسهيالت1اثرگذار1است1)الهياری1فرد،13821(.
از1این1رو1در1این1نوشتار1پژوهش1حاضر1سعی1بر1آن1دارد1که1تاثير1هزینه1های1عملياتی1بانک1ها1)که1
شامل1هزینه1های1خودپرداز،1پایانه1فروشگاهی،1پرسنلی1و1اداری(1بر1سرانه1تجهيز1منابع1را1بررسی1
کند.1در1ابتدا1با1مروری1بر1ادبيات1موضوعات1مرتبط،1به1ارائه1تعاریف1و1ضرورت1بحث1در1خصوص1
موضوع1پرداخته1شده1و11پس1از1آن1به11منظور1آزمون1فرضيات1تحقيق،1با1استفاده1از1مطالعات1تجربی1
1Eviews1و1مباحث1نظری1موجود،1مدل1تجربی1مناسب1انتخاب1شده1و1سپس1با1استفاده1از1نرم1افزار
،1آزمون1سارگان1مورد1استفاده1قرار1می1گيرد1که1نشان1می1دهد1که1متغيرهای1ابزاری1مورد1استفاده1
در1مدل،1معتبر1هستند1و1بعد1از1آن1آزمون1آرالنو1و1باند1استفاده1می1شود1که1نتایج1این1آزمون1نشان1
از1عدم1خود1همبستگی1در1مدل1تخمينی1فوق1دارد.1در1پایان1نيز1با1استفاده1از1روش1GMM1)پنل1

دیناميک(1مدل1تحقيق1برآورد1می1گردد.

فرضیه ها یا سوالت اصلی
فرضيه1اصلی:1هزینه1های1عملياتی1بانک1ها1بر1جذب1سرانه1تجهيز1منابع1بانکی1موثر1می1باشد.
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فرضیه ها یا سواالت فرعی
فرضيه1فرعی1اول:1هزینه1های1دستگاههای1خودپرداز1بانک1عامل1موثری1بر1سرانه1تجهيز1منابع1

بانک1ها1می1باشد.
فرضيه1فرعی1دوم:1هزینه1های1پایانه1های1فروشگاهی1بانک1ها1باعث1افزایش1سرانه1تجهيز1منابع1

می1شود.
فرضيه1فرعی1سوم:1هزینه1های1پرسنلی1بانکی1عامل1موثری1بر1سرانه1تجهيز1منابع1بانک1می1باشد.

فرضيه1فرعی1چهار:1هزینه1های1اداری1بانک1ها1باعث1افزایش1سرانه1تجهيز1منابع1می1شود.

پیشینه تحقیق
با1عنوان1کاربرد1مدیریت1تدارکات1در1عملکرد1شعبه1بانک،1به1 اوالرینکویه1)2012(1در1مقاله1ای1
بررسی1کاربرد1مدیریت1تدارکات1)لجستيک(1در1عملکرد1شعب1بانک1های1تجاری1نيجریه1پرداخته1
است.1هدف1این1تحقيق1تعيين1تاثير1کنترل1هزینه1های1عملياتی1در1سود1بانکی1است.1متغيرهای1مورد1
استفاده1در1این1مطالعه1هزینه1های1عملياتی1به1عنوان1درصدی1از1کل1درآمد،1هزینه1های1غير1مالی1
به1عنوان1درصدی1از1درآمد1عملياتی،1هزینه1های1بهره1ای1به1عنوان1درصدی1از1درآمدهای1ناخالص،1
هزینه1های1بهره1ای1به1عنوان1درصدی1از1درآمدهای1بهره1ای،1کل1هزینه1های1عملياتی1می1باشد.1
دوره12005-20101 در1 و1 دیتا1 پانل1 تحقيق1 درآمدهای1عملياتی1می1باشد.1روش1 نيز1 وابسته1 متغير1
می1باشد.1نتایج1به1دست1آمده1نشان1می1دهد1افزایش1هزینه1های1عملياتی1تاثير1منفی1روی1درآمد1

و1سود1بانک1می1گذارد.
حاجيان1مقدم1)1391(1در1پژوهشی1با1درنظر1گرفتن1شش1بانک1خصوصی1)پارسيان،1اقتصاد1نوین،1
سامان،1کار1آفرین،1پاسارگاد1و1سينا(1طی1سال1های13891-11387و1بر1اساس1مدل1داده1های1ترکيبی1
به1بررسی1سودآوری1بانک1از1مکانيزم1های1مختلف1بانکداری1الکترونيک1پرداخته1است.1متغيرهای1
پرداز1 خود1 دستگاه1های1 بانک،1 تلفن1 بانک،1 موبایل1 بانک،1 )اینترنت1 مستقل1 متغير1 شامل1 تحقيق1
کنترلی1 متغير1 الکترونيک(،1 بانکداری1 در1 سرمایه1گذاری1 حجم1 و1 1POS خوان1 کارت1 و1 1ATM
)اندازه1بانک1و1تمرکز1بانک(1و1متغيرهای1وابسته1ROE1و1ROA1می1باشد.1نتایج1نشان1می1دهد1
که1متغيرهای11ATM1.POS1.TEL1.MOBILE1.NET1به1ترتيب1در1متغير1وابسته1بازده1
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حقوق1صاحبان1سهام1تأثير1گذارترند1و1متغيرهای1ATM1.TEL1.MOBILE1به1ترتيب1در1متغير1
وابسته1بازده1حقوق1دارایيها1تأثير1گذارترند.

احمدی1در1سال1)1382(1مقاله1ای1با1عنوان1عوامل1موثر1بر1جذب1و1رشد1سپرده1های1دیداری1و1
غير1دیداری1بانک1های1تجاری1مطالعه1موردی1بانک1رفاه1با1استفاده1از1روش1پژوهشی1توصيفی1و1
همبستگی1به1نتایج1زیر1رسيده1است.1ميزان1تسهيالت1پرداختی،1گسترش1اتوماسيون1شعب،1گسترش1
اعتبارات1اسنادی1و1افزایش1تعداد1شعب1رابطه1مستقيم1با1افزایش1حجم1سپرده1ها1دارند1ولی1ميان1

افزایش1تبليغات1و1افزایش1سپرده1ها1رابطه1معکوس1وجود1دارد.
خيابانی1و1حميدی1صحنه1در1سال1)1389(،1در1تحقيقی1با1استفاده1از1رویکرد1)DFA(1و1فرم1تابع1
هزینه1ترانسلوگ1به1ساختار1بانکی1کشور1از1حيث1کارایی1هزینه1و1کشش1های1جایگزینی1و1مکملی1
های1 بانک1 هزینه1 کارایی1 ميانگين1 بودن1 باالتر1 بيانگر1 تحقيق1 نتایج1 اند.1 پرداخته1 هزینه1 عوامل1

تخصصی1دولتی1نسبت1به1بانک1های1خصوصی1و1تجاری1دولتی1بوده1است.

مبانی نظری
بدهی1معرف1تعهدات1مالی1مؤسسه1از1بابت1دارائيها1یا1خدمات1نسيه1دریافتنی1از1دیگران1است1که1
در1گذشته1و1حال1ایجاد1شده1و1با1انتقال1دارائيها1یا1ارائه1خدمات1در1آینده1پرداخت1می1شوند.1بدهی1در1

بانک1ها1به1سه1دسته1عمده1تقسيم1می1شود:
11 بدهی1به1بانک1مرکزی-
21 بدهی1به1بانک1ها1وسایر1موسسات1مالی-
31 بدهی1به1سپرده1گذاران-

بدهی1بانک1ها1به1سپرده1گذاران1به1سه1دسته1اصلی1سپرده1جاری،1سپرده1قرض1الحسنه1پس1انداز1
و1سپرده1سرمایه1گذاری1تقسيم1می1شود.1در1سپرده1جاری1و1قرض1الحسنه1پس1انداز1رابطه1بانک1
و1سپرده1گذار1رابطه1دائن1و1مدیون1می1باشد1و1این1سپرده1ها1جزء1منابع1تمليکی1بانک1می1باشد.1در1
سپرده1سرمایه1گذاری،1رابطه1بانک1و1سپرده1گذار1رابطه1موکل1و1توکيل1می1باشد1و1این1سپرده1جزء1
منابع1وکالتی1بانک1ها1می1باشد.1سپرده1ها1از1مهم1ترین1منابع1بانک1ها1بوده1و1بدون1آن1موجودیت1
بانک1چندان1قابل1توجيه1نمی1باشد1زیرا1سرمایه1بانک1ها1در1مقابل1سپرده1های1آن1ها1رقم1ناچيزی1را1
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تشکيل1می1دهد1و1چون1معمواًل1اعطای1تسهيالت1که1یکی1از1راه1های1اصلی1کسب1درآمد1بانک1ها1
می1باشد،1از1محل1جذب1سپرده11ها1تامين1می1گردد،1لذا1الزمه1این1امر1مجهز1بودن1بانک1ها1به1منابع1
سپرده1می1باشد1)مقيمی1و1کيماسی،13841(.1با1گسترش1و1پيشرفت1صنعت1بانکداری1در1دهه1اخير،1
رقابت1ميان1بانک1ها1افزایش1پيدا1کرد1و1بانک1ها1دریافته1اند1که1دیگر1نمی1توانند1روی1این1موضوع1
که1مشتریان1به1آن1ها1در1هر1زمان1و1مکان1مراجعه1خواهند1کرد،1اتکا1کنند1)مقيمی،کيماسی،1384(.

بانک1ها1از1دو1کانال1در1مجهز1نمودن1خود1به1این1منابع1تاثير1می1گذارند:
11 خدمات1بانکی:1شامل1خودپرداز،1پایانه1های1فروشگاهی،1بانکداری1تلفنی،1بانکداری1خانگی1و1-

اینترنت1می1باشد.
21 شعبه:1در1بانک1ها،1کارکنان1شعب1که1به1طور1مستمر1در1تعامل1با1مشتریان1هستند،1به1عنوان1-

به1 باید1 باجه12 پشت1 کارکنان1 رو1 این1 از1 می1روند.1 شمار1 به1 ستادی1 بخش1 درونی11 مشتریان1
به1 و1 شوند1 تشویق1 نيز1 آنان1 تا1 کنند1 ارائه1 مناسب1خدمت1 گونه1ای1 به1 باجه13 جلوی1 کارکنان1

مشتریان1خدمات1مناسب1و1شایسته1ارائه1دهند.
امروزه1این1عقيده1پذیرفته1شده1است1که1دستيابی1به1رضایت1مشتری،1بدون1رضایت1مندی1کارکنان1
غير1ممکن1است.1هم1چنان1که1در1شکل1زیر1نشان1داده1شده1است.1رضایت1شغلی1امر1بسيار1مهمی1در1
جلب1رضایت1کارکنان1است.1برای1این1که1رضایت1شغلی1محقق1شود،1فرد1باید1دارای1مهارت1های1
صحيح1و1دیگر1عوامل1الزم1باشد.1زمانی1که1رضایت1شغل،1رضایت1از1مدیر1و1سایر1عوامل1مهم1برای1
کارکنان1در1حد1باالیی1قرار1داشته1باشد،1بهره1وری1باال1خواهد1رفت1و1هزینه1کيفيت1کاهش1می1یابد.1
بنابراین1مشتریان1راضی1خواهند1بود1و1رضایت1مشتریان1نوید1بخش1افزایش1سهم1بازار1است1)شث14

و1همکاران،20031(.

1. Internal customer
2. Back stage
3. Front stage
4. ches
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  بهره وري       مدير رضايت      

 

  هم بازارس         رضايت مشتري        رضايت مندي كارمند        رضايت از شغل            

      

  هزينه كيفيت       رضايت از مهارت هاي صحيح      

  

 

مدل ارتباط بین رضایت کارمند، مشتری و سهم بازار )شث1 و همکاران، 2003(

بانک1ها1از1دو1کانال1خدمات1بانک1و1شعبه1سهم1بازار1و1یا1منابع1را1جذب1می1کنند1که1از1تقسيم1آن1
بر1تعداد1کارکنان1بانک1ها،1سرانه1سپرده1به1دست1می1آید.1یکی1از1هزینه1هایی1که1بانک1ها1متقبل1
می1شوند1هزینه1های1عملياتی1می1باشد.1هزینه1های1عملياتی1بانک1ها،1دسته1ای1از1هزینه1ها1می1باشد1
به1دو1گروه1هزینه1های1 این1هزینه1ها1 اهداف1خود1متقبل1می1شوند.1 به1 برای1رسيدن1 بانک1ها1 که1
الکترونيک1شامل1 ميان1هزینه1های1 این1 تقسيم1می1گردد1که1در1 انسانی1 الکترونيک1و1هزینه1های1
هزینه1ATM1و1هزینه1دستگاه1POS1می1باشد.1هزینه1های1انسانی1شامل1هزینه1های1پرسنلی1و1

هزینه1های1اداری1می1باشد1)مهرگان1و1همکاران،13891(.

1- هزینه های الکترونیک
)ATM(11-1-1دستگاه1های1خودپرداز

دستگاه1ATM1ماشين1خودکاری1است1که1از1طریق1آن1می1توان1خدمات1بانکی1را1به1مشتریان1
ارائه1نمود.1در1نصب1دستگاه1های1خودپرداز1باید1بررسی1و1مطالعه1دقيق1انجام1داد،1چرا1که1به1دليل1
گران1بودن1این1دستگاه1)در1حدود1461ميليون1تومان(1در1صورت1پایين1بودن1تعداد1تراکنش1های1
روزانه1و1یا1ماهانه1نسبت1به1حد1متوسط1و1استاندارد1آن1قيمت1تمام1شده1افزایش1می1یابد1و1متعاقبًا1

برای1بانک1توجيه1مالی1نخواهد1داشت1)اللهياری1فرد،13821(.

1. ches
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)EFTPOS(11-2-1پایانه1های1فروشگاهی
1EFTSPOS1،یکی1از1تجهيزات1رایانه1ای1که1در1بانکداری1الکترونيک1از1آن1استفاده1می1شود
می1باشد.1بيشتر1بانک1ها1به1دليل1استهالک1کم1این1نوع1دستگاه1ها1سعی1می1کنند1تا1به1ازای1هر1
یک1دستگاه1ATM1به1تعداد1بيشتری1از1این1دستگاه1جهت1انتقال1وجوه1بين1حساب1های1در1همان1
بانک1استفاده1می1کنند1و1ساليانه1در1حدود1261هزار1ریال1بابت1اجاره1این1دستگاه1پرداخت1می1شود1

)اللهياری1فرد،13821(.

2-هزینه های انسانی
2-1-1هزینه1های1پرسنلی1

هزینه1های1پرسنلی1شامل1حقوق1و1دستمزد،1مزایا1و1کمک1ها،1پس1انداز1و1بازنششستگی،1فوق1
1... و1 کارکنان1 پایان1خدمت1 پاداش،1 و1 العاده1کارشناسی1عيدی1 بهروری،1فوق1 و1 العاده1های1جذب1

می1باشد.
2-2-1هزینه1های1اداری

هزینه1های1اداری1شامل1مطبوعات1و1ملزومات1اداری،1تعمير1و1نگهداری1تجهيزات1و1ساختمان1ها،1
بيمه1اموال1و1حمل1و1نقل1کارکنان،1آموزش1و1تحقيقات،1آگهی1و1تبليغات،1حق1الزحمه1خدمات1و1

حسابرسی1و1...1می1باشد.
پانل دیتا

در1تحليل1های1اقتصادسنجی1نه1همواره1صرفًا1با1اطالعاتی1مقطعی11از1عملکرد1افراد12مختلف1)اعم1
از1افراد1حقيقی1و1یا1حقوقِی1در1سطح1خرد1و1کالن1مانند؛1بانک1ها،1بنگاه1ها،1کارخانه1ها،1خانواده1ها1
هميشه1 اینکه1 نه1 و1 داریم،1 کار1 و1 سر1 متغير1 یک1 در1خصوص1 و...(1 مناطق1 یا1کشورها،1شهرها،1 و1
در1 بلکه1 هستيم.1 مواجه1 متغير1 یک1 از1 متفاوتی1 زمانی13 و1سری1های1 دوره1ها1 از1 اطالعاتی1 با1 تنها1
بسياری1از1موارد1متغيرها1به1صورت1ترکيب1اطالعات1افراد1مختلف1و1در1دوره1های1زمانی1متفاوت1
در1دسترس1می1باشد،1که1با1ترکيب1مجموعه1این1داده1ها1به1داده1های1پانل14دست1پيدا1می1کنيم.1

1. Cross-section
2. Individuals
3. Time series
4. Panel data
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پانل1 تخمين1های1 به1 می1شوند1 برآورد1 داده1ها11 نوع1 این1 از1 استفاده1 با1 که1 هم1 رگرسيونی1 ضرایب1
معروف1هستند.1اما1ممکن1است1در1ابتدا1این1سؤال1مطرح1شود1که1»استفاده1از1داده1های1پانل1در1
انجام1عمليات1رگرسيونی1چه1مزیتی1نسبت1به1بکارگيری1داده1های1مقطعی1و1سری1زمانی1در1این1

نوع1عمليات1دارد؟«
در1پاسخ1باید1گفت1که1محققين1تاکنون1مطالعات1فراوانی1را1درخصوص1ویژگی1های1تخمين1هایی1
که1با1استفاده1از1داده1های1پانل1بدست1می1آیند،1انجام1داده1اند.1و1در1چارچوب1این1بحث1محسنات1
فراوانی1را1در1بکارگيری1این1نوع1داده1ها1برای1انجام1عمليات1رگرسيونی1برشمرده1اند،1که1از1آن1جمله1

می1توان1به1موارد1ذیل1اشاره1نمود:
• کنترل1ناهمسانی1های1انفرادی؛1می1توان1گفت1که1ساختار1بسياری1از1متغيرهای1یک1مطالعه1	

در1طول1زمان1تغيير1می1کند1و1یا1در1یک1مقطع1زمانی،1مفهوم1یک1متغير1خاص1در1یک1واحد1
توليدی،1استان،1بنگاه،1کشور1و...1با1مفهوم1همان1متغير1در1یک1واحد1توليدی،1استان،1بنگاه1و1یا1
کشور1دیگر1متفاوت1است.1بکارگيری1صرف1داده1های1مقطعی1و1سری1زمانی1قطعًا1ما1را1با1چنين1
مشکلی1مواجه1می1سازد،1اما1در1تخمين1هایی1که1با1استفاده1از1داده1های1پانل1انجام1می1شوند،1
از1 استفاده1 با1 و1 بوجود1می1آید.1 تمایز1 داده1های1زمان1و1واحدهای1مختلف1 بين1 ابتدا1 از1همان1
روش1های1مختلف1که1در1قسمت1های1بعدی1بحث1به1معرفی1و1شرح1آن1ها1خواهيم1پرداخت،1

اثرات1این1نوع1ناهمسانی1ها1از1یکدیگر1جدا1می1شود.
• فراهم1آوردن1داده1های1فراگيرتر1و1دارای1تغييرپذیری1بيشتر1و1نيز1هم1خطی1کمتر1بين1متغيرها1	

به1همراه1درجات1آزادی1بيشتر1و1کارایی1باالتر؛1اغلب1مطالعات1سری1زمانی1درگير1مسئله1هم1
خطی1هستند،1در1حالی1که1با1استفاده1از1داده1های1پانل1که1در1مقاطع1زمانی1نيز1گسترده1شده1اند،1

به1واسطه1وجود1داده1های1بيشتر1و1متنوع1تر1این1امکان1کمتر1می1شود.
• فراهم1آوردن1امکانات1بهتر1برای1مطالعه1»پویایی1های1فرایند1تعدیل«؛1بسياری1از1داده1های1	

مقطعی1نمی1توانند1جنبه1تغييرات1در1طول1زمان1را1نشان1دهند،1در1حالی1که1اگر1تعداد1دوره1های1
زمانی1داده1های1پانل1به1اندازه1کافی1باشد،1این1داده1ها1می1توانند1اطالعات1خوبی1از1نحوه1انجام1

تعدیل1متغيرها1در1طول1زمان1ارائه1دهند.

1..Data
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• به1	 صرف،1 مقطعی1 یا1 زمانی1 سری1 داده1های1 در1 که1 اثراتی1 اندازه1گيری1 و1 شناسایی1 توانایی1
از1 مجموعه1ای1 که1 کنيد1 فرض1 مثال1 عنوان1 به1 کرد.1 شناسایی1 را1 آن1ها1 نمی1توان1 سادگی1
داده1های1مقطعی1در1مورد1نيروی1کار1نشان1دهد1که،1نرخ1بيکاری1یک1سال1151درصد1است.1
این1موضوع1هم1می1تواند1به1این1مفهوم1باشد1که1احتمال1اینکه1فردی1در1یک1سال1مشخص1
بيکار1باشد،151درصد1است1و1هم1می1تواند1این1مضمون1را1در1برداشته1باشد1که151درصد1از1کل1
نيروی1کار1بيکار1و1851درصد1دیگر1مشغول1به1کار1هستند.1همانطور1که1مشهود1است1حالت1
اول1با1نوسانات1بسياری1همراه1است1در1حالی1که1در1حالت1دوم1هيچ1نوسانی1مشاهده1نمی1شود.1

تمایز1بين1این1دو1مورد1تنها1راه1استفاده1از1داده1های1پانل1می1باشد.
• در1نهایت،1کمتر1بودن1تورش1های1ناشی1از1هم1فزونی1داده1های1انفرادی؛1از1آنجا1که1داده1های1	

پانل1معمواًل1در1سطوح1خرد1)نظير1افراد،1بنگاه1ها1و1خانواده1ها(1جمع1آوری1می1شوند،1معمواًل1
از1 که1 تخمين1هایی1 با1 مقایسه1 در1 انجام1می1شود،1 آن1ها1 به1 استناد1 با1 که1 تخمين1هایی1 دقت1
آمار1کالن1تهيه1شده1از1آمار1بخشی1استفاده1می1کنند،1به1مراتب1بيشتر1است.1به1عبارت1دیگر1
می1توان1گفت1که1تخمين1های1پانل1در1سطح1داده1های1خرد1معمواًل1دقت1باالتری1نسبت1به1

این1نوع1تخمين1ها1در1سطح1داده1های1کالن1دارد1)بالتاغی،20021(.

GMM روش گشتاورهای تعمیم یافته
خواهد1 استفاده1 ناهمگنی1 و1 خودهمبستگی1 به1 مربوط1 مشکالت1 برای1حل1 1)GMM( روش1 از1
شد.1به1عنوان1یک1روش1جایگزین1می1توانستيم1از1مدل1اثرات1تصادفی1استفاده1کنيم1که1به1وسيله1
توضيحی1 متغيرهای1 برای1 درونزایی1 به1 مربوط1 مسائل1 اما1 است1 شده1 پيشنهاد1 1)1999( هانسون1
هنوز1هم1حل1نشده1باقی1خواهد1بود1)بالندل1و1بوند،11998،20001و1ویندميجر،20051(1این1همان1
در1 ایستا1 پانل1 است.1روش1 استفاده1شده1 1GMM از1سيستم1 مقاله1 این1 در1 اصلی1است1که1 علت1
زمينه1همبستگی1سریالی،1ناهمسانی1واریانس،1درونزایی1برای1بعضی1از1متغيرهای1توضيحی1دارای1
که1 کند1 ایجاد1می1 پژوهشگران1 برای1 را1 امکان1 این1 1GMM برآوردگر1سيستم1 است.1 مشکالتی1
بتوانند1مشکالت1مربوط1به1همبستگی1سریالی،1ناهمسانی1واریانس1و1درونزایی1را1برای1بعضی1از1

متغيرها1رفع1کنند.
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اول1 مرتبه1 تفاضل1 که1 شدند1 حل1 1)2012 )اوالرینکویه،1 1و1 )2008 )اوبادا،1 توسط1 مشکالت1 این1
براوردگر1GMM1و1برآوردگر1سيستم1GMM1در1حقيقت1یک1جایگزین1برای1براوردگر1تفاضل1
بتوانيم1 تا1 از1روش1شناسی1استفاده1شده1است1 پویا،1 براورد1مدل1 برای1 1GMMاست.1 اول1 مرتبه1
ببریم.1در1 به1کار1 )اوالرینکویه،20121(1 استاندارد1 برای1تصحيح1خطای1 را1 نمونه1کوچکی1 تصحيح1
معادالتی1که1در1تخمين1آنها1اثرات1غيرقابل1مشاهده1خاص1هر1کشور1و1وجود1وقفه1متغير1وابسته1
1)GMM(1در1متغيرهای1توضيحی1مشکل1اساسی1است1که1تخمين1زن1گشتاورهای1تعميم1یافته
که1مبنی1بر1مدل1پویای1پانلی1است1استفاده1می1شود1)بالتاغی،20021(.1برای1تخمين1مدل1به1وسيله1
1GMM ابزاری1وارد1مدل11شوند.1سازگاری1تخمين1زننده1 ابتدا1متغيرهای1 این1روش1الزم1است1
به1متغير1بودن1فرض1عدم1همبستگی1دارد.1این1اعتبار1می1تواند1به1وسيله1دو1آزمون1تصریح1شده1
توسط1)کاجی،20051(1آزمون1شود.1اولی1آزمون1سارگان1از1محدودیت1های1از1پيش1تعيين1شده1است1
که1معتبر1بودن1ابزارها1را1آزمون1می1کند.1دومی1آزمون11M21است1که1وجود1همبستگی1سریالی1
مرتبه1دوم1در1جمالت1خطای1تفاضلی1مرتبه1اول1را1آزمون1می1کند.1عدم1فرضيه1صفر1هر1دو1آزمون1
ابزارها1فراهم1می1کند.1به1عبارتی1 شواهدی1دال1بر1فرض1عدم1همبستگی1سریالی1و1معتبر1بودن1
تخمين1زننده1GMM1در1صورتی1سازگار1است1که1همبستگی1سریالی1مرتبه1دوم1در1جمالت1خطا1

از1معادله1تفاضلی1مرتبه1اول1وجود1نداشته1باشد.
نوع1 هر1 تعيين1 برای1 و1 است1 شده1 تعيين1 پيش1 از1 های1 محدودیت1 از1 1)1958( سارگان1 ازمون1
همبستگی1بين1ابزارها1و1خطاها1به1کار1برده1می1شود.1برای1این1که1ابزارها1معتبر1باشند،1باید1بين1
ابزارها1و1جمالت1خطا1همبستگی1وجود1نداشته1باشد.1فرضيه1صفر1برای1این1ازمون1این1است1که1
ابزارها1تا1انجا1معتبر1هستند1که1با1خطای1ها1در1معادله1تفاضلی1مرتبه1اول1همبسته1نباشند.1عدم1رد1
فرضيه1صفر1می1تواند1شواهدی1دال1بر1مناسب1بودن1ابزارها1فراهم1اورد.1به1عباراتی1مدل1سيستم
1GMM1در1صورتی1سازگار1است1که1هيچ1گونه1همبستگی1سریالی1از1مرتبه1دوم1در1مقادیر1باقی1
مانده1وجود1نداشته1باشد.1اگر1براوردگر1GMM1سازگار1بوده1و1ابزارهای1ان1معتبر1باشند1مدل1داده1

های1پانل1پویا1نيز1معتبر1خواهد1بود.
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تخمین های پانل دیتا
آنچه1که1به1طور1کلی1در1مدل1پانل1مطرح1می1گردد1اینست1که1فرضًا1p1واحد1تصميم1مجزا1وجود1
دارد1که1با1شاخص1i1از11تا1p1شماره1گذاری1می1شوند1همچنين1m1دوره1زمانی1متوالی1که1با1شاخص1
1tاز111تا1m1شماره1گذاری1می1شوند،1وجود1دارد1و1در1مجموع1n1=1pm1مشاهده1خواهيم1داشت1

متغيرها1عبارتند1از:
ارزش1متغير1وابسته1برای1واحدi1ام1در1دورهt1ام itY=

ارزش1متغير1توضيحیj1ام1برای1واحدi1ام1در1دورهt1ام1و tjiX=

J=11.2.….k111111111111111t=1.2.….m1111111111111111111111i=1.2.….p
رگرسيون1خطی1این1پانل1عبارت1خواهد1بود1از:

....1 21 2Y X X Xit it it kitI itkβ β βα ε= + + + + +
در1این1رگرسيون،1دستگاه1عمومی1پارامترهای1تمام1واحدها1در1تمام1زمان1ها1بيان1گردیده1است.1

رابطه1باال1را1به1صورت1ماتریسی1می1توانيم1به1شکل1زیر1بيان1نمائيم:

1 1 1

1

. .

. .. . . .

. .. . . .
. .

t it ki t i

i i it

it im kim im

eY X X

Y X

eY X X

ε

    
    
    = = =    
    
        

همچنين1داده1ها1را1به1صورت1انباشته1می1توان1به1شکل1زیر1نشان1داد:
1 1 1

.. .

.. .

eY X

eY X

eY Xp p p

    
    
    = = =     
    

          

باشد.1 می1 1n × رتبه دارای1 1ε و n k× رتبه دارای1 1X و1 1n × رتبه دارای1 1Y1 که1 به1طوری1
همچنين1ممکن1است1رابطه1فوق1به1صورت1زیر1بيان1گردد:

[ ]Y i k e
α
β

= +
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1می1باشند. 1 2( , ,..., )kβ β β β= αاسکالر1و1 1از1واحدها، 1n × طوری1که1i1یک1بردار
1نشان1داده1می1شود1و1در1 iα اختالف1بين1مقاطع1)بنگاهها،1کشورها،1فعاليت1ها،1صنایع1و1...(1در
1برای1تمام1بنگاهها1ثابت1است،1 iα طول1زمان1ثابت1فرض1می1گردد.1اگر1فرض1ما1این1باشد1که
به1دست1خواهد1داد.1ولی1اگر1فرض1کنيم1 β 1αو1 روش1OLS1تخمين1های1کارا1و1سازگاری1از1
که1در1بين1مقاطع1مختلف1اختالف1وجود1دارد،1باید1از1روشهای1دیگری1برای1تخمين1استفاده1کنيم.

مدل و روش  اقتصاد سنجي
چالش1اساسي11و11بسيار1مهم11دیگر،1درون1زا11بودن11متغيرهاي1هزینه1های1عملياتی1است1که1بدون1
حل1ان1براورد1صحيح11مدل1با1تورش1همراه1خواهد1بود.1زیرا1همان1گونه1که1احتمال1دارد1هزینه1های1
1باشند،1ممکن1است1عليت1معکوس1باشد1سرانه1تجهيز1منابع1 عملياتی1بر1سرانه1تجهيز1منابع1موثر1

موجب1هزینه1های1عملياتی11شود.
یک1مسئله1اساسی1در1استفاده1از1روشهای1برآوردیابی1معمول1مانند1روش1حداقل1مربعات1خطا1و1
ماکزیمم1درست1نمایی1آن1است1که1این1برآوردگرها1در1حالت1تعداد1مشاهدات1زیاد1و1دوره1زمانی1کم1
برای1پارامترهای1مدل1پانلی1پویا1ناسازگارند.1همچنين1ممکن1است1بعضی1از1فرض1های1معمول1
در1مدل1رگرسيون1مانند1ناهمبستگی1متغير1توضيحی1و1مؤلفه1های1خطا،1برقرار1نباشد.1روش1های1
1بر1اساس1تفاضل1ها1عمل1می1کند1پيشنهاد1شده1است.1 دیگری1مانند1متغيرهای1ابزاری1که1عمومًا
چون1به1طورکلی،1در1یک1مدل1تعداد1برآوردگرهای1به1دست1آمده1بر1اساس1این1متغيرها1برای1یک1
1لذا1روش1گشتاوری1تعميم1یافته1به1عنوان1یک1روش1جایگزین1برای1 پارامتر1بخصوص1زیاد1بوده،

برآوردیابی1مدل1های1رگرسيون1خطی1پویای1پانلی1ارائه1می1گردد1)کاجی،20051(.
1بودن1 درون1زا1 مشکل1 کاهش11 11 1یا 1حل1 1براي1 مناسب1 1اقتصادسنجي11 روشهاي1 11 1جمله از
سرانه1جذب1منابع1و1دیگر1متغيرهاي1توضيحي،1تخمين1مدل1با1استفاده1از1گشتاورهاي1تعميم1یافته1
)GMM(1داده1اي1تابلویي1پویا1است.1GMM1یک1مدل1قوي1است1که1در1آن1بر1خالف1روش1
حداکثر11راست1نمایي1به1اطالعاتي1در1مورد1توزیع1دقيق1جمالت1اختالل1نيازي1نيست.1در1حقيقت1این1
مدل1یک1مدل1پویا1می1باشد1که1عالوه1بر1متغيرهاي1اصلي،11متغيرهاي1با1وقفه1نيز1به1منظور1تخمين1
مدل1بهتر1و1واقعي1تر،11وارد1الگو1مي1شوند1و1مي1توان1گفت1که1بسياري1از1تخمين1زننده1هاي1عادي1
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در1اقتصاد1سنجي1مي1توانند1به1عنوان1موارد1خاصي1از1GMM1در1نظر1گرفته1شوند.
به1طور1کلي1روش1GMMپویا11نسبت1به1روش1های1دیگر1دارای11مزایایي11به1شکل1زیر1است:

1-1حل1مشکل1درون1زا1بودن1متغيرهاي1هزینه1های1عملياتی:1مزیت1اصلي1تخمين1GMM1پویا1
آن1است1که1تمام1متغيرهاي1رگرسيون1که1همبستگي1با1جزء1اخالل1ندارد1)از1جمله1متغيرهاي1با1وقفه1

و1متغيرهاي1تفاضلي(1مي1توانند1به1طور1بالقوه1متغير1ابزاري1باشند1)گرین،20081(.
2-1کاهش1یا1رفع1هم1خطي1در1مدل:1استفاده1از1متغيرهاي1وابسته1وقفه1دار1باعث1از1بين1رفتن1هم1

خطي1در1مدل1مي1شود.
3-1حذف1متغيرهاي1ثابت1در1طي1زمان

4-1افزایش1بعد1زماني1متغيرها
اوليه1مدل1 دارد.1مبناي1 پویا1وجود1 1GMMپنل1دیتاي1 برآورد1مدل1در1شيوه1 1برای1 دو11روش1
هاي1GMM1پویا1توسط1آرالنو1-1بوند11)1991(1مطرح1شد1که1روش1GMM1تفاضلي1مرتبه1اول1
ناميده1ميشود.1در1سال119951آرالنو-11باور1و1سال119981بلوندل-بوند21با1ارائه1تغييرات1در1روش1
1GMMتفاضلي1مرتبه1اول،1روش1GMM1ارتگنال1)متعامد(1را1ارئه1دادند1)که1از1این1به1بعد1در1
نشان1داده1مي1 1GMM ارتگنال1با1 1GMM و11روش1 1DGMM تفاضلي1با1 1GMM مقاله1
شوند(.1تفاوت1این1دو1روش1بر1اساس1شيوه1ای1است1که1تأثيرات1فردي13در1مدل1گنجانده1مي1شود.1
در1شيوه11DGMM1از1تفاضل14و1در1روش1آرالنو-باور1از1روش1اختالف1از1تعامد15استفاده1مي1شود.1
در1روش1آرالنو-بوند1از1تمام1مجموع1وقفه1هاي1موجود1به1عنوان1متغير1ابزاري1استفاده1مي1شود1اما1
در1روش1OGMM1از1سطوح1وقفه1دار1به1عنوان1متغير1ابزاري1استفاده1مي1کند.1هر1چند1که1روش1
آرالنو-بوند1نسبت1به1روش1OGMM1داراي1شهرت1بيشتري1است1اما1روش1OGMM1نسبت1
به1روش1DGMM1دارای1مزایایي1است1که1محققان1استفاده1از1آ1ن1را1ترجيح1مي1دهند.11از1جمله1
مزایاي1قابل1ذکر،1آن1است1که1روش1OGMM1با1ارتقا1دقت1و1کاهش1تورش1محدودیت1حجم1
نمونه،1تخمين1هاي1کارآمدتر1و1دقيق1تري1را1نسبت1به1شيوه11DGMM1ارائه1مي1کند1)1بالتاجی،1

1. Arrelano & Bond 
2. Blundell & Bond 
3. Individual Effects 
4. Differencing 
5. Orthogonal Deviations 
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در1خصوص1 اطمينان1 ایجاد1 1براي1 است. 1OGMM مقاله1روش1 در1 برآورد1 اصلي1 2008(.1شيوه1
مناسب1بودن1استفاده1از1این1روش1براي1برآورد1مدل1دو1آزمون1مطرح1است1یکي1از1این1آزمون1ها،1
آزمون1سارجنت11می1باشد1که1برای1اثبات1شرط1اعتبار1تشخيص1بيش1از1حد12یعني1صحت1و1اعتبار1
متغيرهاي1ابزاری1به1کار1ميرود.1آزمون1دوم،1آزمون1همبستگي1پسماندها1مرتبه1اول1AR)1(1و1مرتبه1
دوم1AR)2(1است.11این1آزمون1نيز1براي1بررسي1اعتبار1و1صحت1متغيرهاي1ابزاري1به1کار1می1رود.1
آرالنو1و1بوند1)1991(1قائلند1که1در1تخمينGMM1،1باید1جمالت1اخالل1داراي1همبستگي1سریالي1

مرتبه1اول1(1(1ARبوده1و1داراي1همبستگي1سریالي1مرتبه1دوم1)1AR)2نباشند.
هدف1این1تحقيق1بررسی1تاثيرات1هزینه1های1عملياتی1)هزینه1هایpos1،atm1،1اداری1و1پرسنلی(1
بر1روی1سرانه1سپرده1می1باشد1که1بر1این1اساس1مدل1تحقيق1و1متغيرهای1توضيحی1به1صورت1زیر1

تعریف1می1شوند:

جایی1که1dpc1سرانه1سپرده1می1باشد،1dpc)-1(1سرانه1سپرده1با1یک1وقفه،1pos1هزینه1های1
های1 هزینه1 1ofc خودپرداز،1 دستگاه1های1 به1 مربوط1 هزینه1های1 1atm 1،pos دستگاه1 به1 مربوط1
برای1 باالتری1 کارایی1 از1 1،GMM تخمين1 1روش1 باشد. می1 پرسنلی1 های1 هزینه1 1per و1 اداری1
تخمين1مدل1های1پویای1پانل1دیتا1برخوردار1است1زیرا1کارایی1و1دقت1تخمين1را1به1وسيله1انتخاب1
بهترین1ابزارها1برای1تخمين1جامعه1افزایش1می1دهد.1با1تخمين1مدل1فوق1نتایج1نشان1می1دهد1که1
هزینه1های1اداری،1دستگاه1pos1هزینه1های1پرسنلی،1دستگاه1های1خودپرداز1تاثير1مثبت1و1معناداری1

بر1سرانه1سپرده1دارند.
در1تخمين1مدل1فوق1با1روشGMM1،1از1مجموع1دارایی1ها1و1وقفه1آن،1مجموع1تسهيالت1و1وقفه1
آن1و1مجموع1حقوق1صاحبان1سرمایه1به1عنوان1متغيرهای1ابزاری1استفاده1شده1است.1برای1اطمينان1
از1این1که1آیا1متغيرهای1ابزاری1مورد1استفاده1از1اعتبار1و1تناسب1خوبی1برخوردارند؟،1از1آزمون1سارگان1
1اولين1بار1آرالنو1و1باند1معرفی1کردند.1فرضيه1صفر1مبنی1بر1مناسب1 استفاده1کردیم.1این1آزمون1را
نبودن1متغير1های1ابزاری1در1سطح151درصد1رد1می1شود.1در1این1ازمون1فرضيه1صفر1حاکی1از1عدم1
خوهمبستگی1ابزارها1با1اجزای1اخالل1است1)شاهچرا1و1ناینی،20121(.1بنابراین1می1توان1این1چنين1

1. Sargent test 
2. Valid Over Identifying restrictions 
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استنباط1کرد1که1متغيرهای1ابزاری1درست1انتخاب1شده1است.1در1روش1GMM1امارهJ1،1درستی1
انتخاب1متغيرهای1ابزاری1را1ازمون1می1نماید.1اماره1J1ضرب1در1تعداد1مشاهدات،1دارای1یک1توزیع1
باشد1 تعداد1ضرایب1تخمينی1می1 ابزاری1و1 تعداد1متغيرهای1 برابر1اختالف1 ازادی1 یا1درجه1 کای1دو1
)وست1و1نيوی،19871(.1و1در1پایان1به1منظور1بررسی1عدم1خودهمبستگی1ميان1باقی1مانده1های1مدل،1
از1آزمون1آرالنو1و1باند1استفاده1کردیم1که1نتایج1این1آزمون1نشان1از1عدم1خودهمبستگی1در1مدل1
تخمينی1فوق1دارد.1همچنين1الزم1به1ذکر1است1که1ضریب1تعيين1ارائه1شده1در1نرم1افزار1برای1روش1
1R211ارائه1شده1در1این1روشها1همانR211قابل1اتکا1نيست1در1حقيقتTSLS11وGMM1هایی1نظير
حداقل1مربعات1معمولیOLS(1(1بدون1لحاظ1متغيرهای1ابزاری1است1و1نمی1توان1ان1را1در1روش1

1GMMتفسير1نمود.
GMM جدول شمارة 1: تخمین معادله سرانه سپرده با روش

متغیرهای توضیحی مدل

Pos
2.56
)0.86(

Atm
3.5

)0.92(

Ofc
1.71
)0.51(

Per
4.02
)0.95(

Dpc(-1)
1.305

)0.0007(

r-squared
0.846

j-statistic
7.48

Instrument rank
6

اعداد1سطرهاي1اول1ضرایب1t1و1اعداد1داخل1پرانتز1خطاي1معيار1هستند.
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نتیجه گیری
در1این1مطالعه،1ما1به1دنبال1پيدا1کردن1نوع1تاثير1هزینه1های1عملياتی1)هزینه1های1اداری،1هزینه1های1
پرسنلی،1هزینه1های1pos1و1هزینه1های1دستگاه1های1خودپرداز(1بر1سرانه1سپرده1بودیم.1از141متغير1
توضيحی1برای1معرفی1هزینه1های1عملياتی1استفاده1کردیم1تا1تأثيرشان1را1بر1سرانه1سپرده1به1دست1

آوریم.
بانک1ها1 به1دیگر1 باالتر1نسبت1 تراکنش1 تعداد1 اساس1 بر1 بانک1منتخب1که1 از181 این1مطالعه،1 در1
انتخاب1شده1اند1در1طی1سال1های13921-11387برای1بررسی1موضوع1مورد1مطالعه1استفاده1کردیم.1

هم1چنين1برای1تخمين1از1روش1GMM1استفاده1شده1است.
نتایج1تخمين1نشان1می1دهد1که1هزینه1های1اداری،1هزینه1های1دستگاهpos1،1هزینه1های1پرسنلی1
اساس1ضرایب1 بر1 دارند.1 بر1سرانه1سپرده1 معناداری1 و1 تاثير1مثبت1 و1هزینه1های1دستگاه1خودپرداز1
بدست1آمده1با1افزایش1یک1واحدی1هزینه1هایPOS1،ATM1،1اداری،1پرسنلی1به1ترتيب11،0.921

10.95،11.71،10.86واحد1افزایش1می1یابد.1
پيشنهادي1که1مي1توان1با1توجه1به1الگوي1تخميني1این1تحقيق1مطرح1نمود،1افزایش1هزینه1های1
1POS،1ATMبه1عنوان1هزینه1های1الکترونيک1به1بانک1ها1کمک1می1کند1که1خدمات1الکترونيک1
را1در1سراسر1کشور1با1تعداد1زیاد1و1با1هدف1خدمت1رسانی1بهتر1به1مشتریان1گسترش1دهند1و1مشتریان1
اداری،1پرسنلی1)که1در1 افزایش1هزینه1های1 با1 از1طرف1دیگر1 بانک1کنند.1 با1 پایبند1به1همکاری1 را1
این1تحقيق1به1عنوان1هزینه1های1انسانی1شناخته1می1شود(1در1قالب1رضایتمندی1کارمندان1نمود1پيدا1
این1دو1بستر1منجر1به1 می1کند،1منجر1به1برخورد1موثرتر1و1خدمات1بهتر1به1مشتریان1می1شود1که1

اعتماد1مشتریان1می1شود1بدین1طریق1می1تواند1جذب1منابع1بيشتری1انجام1دهند.1
بانک1ها1وظایف1گوناگونی1دارند1مانند1تجهيز1منابع،1تخصيص1منابع1و...1که1مهم1ترین1و1اصلی1ترین1
وظيفه1بانک،1تجهيز1منابع1می1باشد.1بانک1ها1با1جمع1آوری1وجوه1سرگردان1و1مازاد1جامعه1و1تخصيص1
بهينه1این1وجوه1در1قالب1عقود1اسالمی1به1متقاضيان1تسهيالت1از1جمله1خانوارها،1بنگاه1های1توليدی1
و1دولت1و...1وظيفه1خود1را1برای1رسيدن1اقتصاد1به1رشد1و1توسعه1ایفا1می1کنند.1جذب1سپرده1ها1به1
عنوان1محوری1ترین1بخش1تجهيز1منابع1زمينه1الزم1را1برای1انتقال1وجوه1و1اعتبار1و1سایر1فعاليت1های1
تکميلی1بانک1فراهم1می1کند1و1بدین1وسيله1باعث1افزایش1درآمد1و1سودآوری1بانک1ها1و1رشد1و1توسعه1
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اقتصادی1می1شود.
سپرده1 جذب1 نيازمند1 رشد1 جهت1 در1 کشور1 مختلف1 اهداف1 با1 بانک1 تسهيالت1 بهينه1 تخصيص1
بيشتر1می1باشد1که1بانک1ها1اگر1در1جذب1منابع1ناتوان1باشند1هدف1کسب1سود1باعث1انحراف1منابع1
به1بخش1های1با1سوداوری1باالتر1می1شود.1همچنين1افزایش1سرمایه1گذاری1در1چند1بخش1احتمال1
ضرر1را1افزایش1می1دهد1که1عالوه1بر1این1که1کشور1از1هدفش1باز1می1ماند،1بانک1ها1را1در1معرض1

ورشکستگی1قرار1می1دهد.
ابو1عبداهلل1چرا1سرمایه1هایت1را1 "مردی1نزد1امام1صادق)ع(1آمد1و1به1عنوان1نصيحت1گفت:1ای1
پخش1کردی1اگر1آ1نها1را1یکجا1سرمایه1گذاري1مي1کردي1کم1هزینه1تر1و1سودآورتر1بود؟1امام1صادق1
)ع(1در1پاسخ1فرمود:1سرمایه1ها1را1متفرق1کردم1تا1اگر1بر1یکی1آسيب1رسد1دیگری1از1آسيب1محفوظ1

بماند1و1به1این1ترتيب1مجموعه1سرمایه1حفظ1می1شود"1)کلينی،14051،ص1،911ح11(.
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بانکداری.
-1احمدی1بفروشی،1سيد1محمد1مهدی1)1382(،1"عوامل1موثر1بر1جذب1و1رشد1سپرده1های1دیداری1
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کششهای1جایگزینی،1اندازه1گيری1کارایی1هزینه1و1کشش1های1جایگزینی1مکملی1عوامل1هزینه1در1
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نتایج،1بعد1سياسی1و1فعاليت1های1دولتی1و1وضعيت1کشور1بيشترین1تاثير1را1در1مقابل1روحيه1کارافرینی1
بر1تمایل1به1سرمایه1گذاری1شهروندان1بيرجندی1گذاشته1است.1سپس1روحيه1کارآفرینی1مردم1بيرجند1

بر1سرمایه1گذاری1تاثير1متوسطی1داشته1است.
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مجلوف،19841(.1
جریان1 متغيرهای1 تاثير1 بررسی1 و1 انتخاب1 دالیل1 گذاری،1 سرمایه1 به1سطح1 مربوط1 های1 تئوری1
نقدی،1نسبت1q1توبين،1نرخ1رشد1درآمد،1سود1پرداختی،1سود1اعالم1شده،1تغييرات1بدهی1و1تغييرات1
سرمایه1بر1سطح1سرمایه1گذاری1و1آشنایی1با1نظریه1های1سرمایه1گذاری1ميتواند1تا1انجایی1که1ممکن1
است1باعث1بهبود1مدیریت1و1افزایش1ثروت1سرمایه1گذاران1شده1و1تصميم1گيری1آگاهانه1را1محقق1
انتظارات،1وقفه1ها1و1ریسک1روبرو1است1که1 با1سه1مسئله1 پيرامون1سرمایه1گذاری1 سازد.1تصميم1
پرداختن1همزمان1به1آنها1برای1اقتصاددانان1به1سادگی1مقدور1نيست؛1زیرا1با1توجه1به1این1مسئله،1
مدیران1 1.)1994 )دنيس،1 است1 گذار1 تاثير1 شرکت1 یک1 گذاری1 سرمایه1 سطح1 بر1 بسياری1 عوامل1
شرکتها،1با1شناخت1عوامل1موثر1بر1سرمایه1گذاری1و1با1به1کارگيری1آنها1در1رسيدن1به1سطح1سرمایه1

گذاری1بهينه،1می1توانند1نهایت1بازدهی1را1ایجاد1کنند1)وردی2006،1(.
بازارهای1ناکارا1دارای1نواقصی1هستند1که1می1تواند1سطح1سرمایه1گذاری1بهينه1شرکت1را1تحت1
تاثير1قرار1داده1و1در1نهایت،1به1فرایند1"سرمایه1گذاری"1و1یا1"سرمایه1گذاری"1منتهی1شود.1فرضيه1
بيش1و1کم1سرمایه1گذاری1بيان1می1کنند1شرکت1هایی1که1کمتر1از1سطح1بهينه1سرمایه1گذاری1کنند،1
از1مشکل1کم1سرمایه1گذاری1و1شرکت1هایی1که1بيشتر1از11سطح1بهينه1گذاری1کنند،1از1مشکل1بيش1
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با1افزایش1روز1افزون1سرمایه1گذاران،1افراد1با1گزینه1های1متفاوتی1برای1سرمایه1گذاری1مواجه1می1
شوند1که1کار1را1برای1اخذ1تصميمات1سرمایه1گذاری1مناسب1و1پيچيده1است.1به1همين1دليل1لزوم1
بررسی1این1روش1های1رفتاری1در1ميان1سرمایه1گذاران1در1بيرجند1احساس1می1گردد.1این1تحقيق1به1
بررسی1و1تبيين1مقایسه1ای1عوامل1مختلف1در1سرمایه1گذاری1بيرجند1می1پردازد1هدف1آن1شناسایی1
تاثير1گذار1بر1تصميم1گيری1و1تمایل1شهروندان1بيرجندی1بر1سرمایه1گذاری1می1باشد.1دو1 عوامل1
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سوال1اصلی1در1پژوهش1مطرح1می1شود:
11 اندازه1بر1تصميم1گيری1و1تمایل1شهروندان1بر1- ابعاد1سياسی1و1وضعيت1سياسی1کشور1تا1چه1

سرمایه1گذاری1تاثيرگذار1است؟
21 روحيه1کار1آفرینی1تا1چه1ميزان1بر1تصميم1گيری1و1تمایل1شهروندان1بر1سرمایه1گذاری1تاثيرگذار1-

است؟

پیشینه پژوهش:
از1نظر1هوشی1)1991(1فرصت1های1سرمایه1گذاری1نقش1مهمی1در1تامين1مالی1بدهی1شرکت1ها1
دارد.1نتایج1پژوهش1او1رابطه1ی1منفی1بين1سطح1بدهی1و1فرصت1های1سرمایه1گذاری1نشان1داد.1به1
طوری1که1در1زمان1فرصت1های1سرمایه1گذاری1باال،1سطح1بدهی1شرکت1پایين1است1و1زمانی1که1
فرصت1های1سرمایه1گذاری1کم1است،1سطح1بدهی1شرکت1باال1است.1به1عالوه،1سررسيد1بدهی1ها1
در1دوره1هایی1که1فرصت1های1سرمایه1گذاری1کم1است1در1مقایسه1با1سر1رسيد1بدهی1در1دوره1هایی1

که1فرصت1های1سرمایه1گذاری1باال1است1طوالنی1تر1است1)هوشی،19911(.
ژانگ1)2004(1در1مقاله1خود1به1بررسی1سرمایه1گذاری1عمومی1در1نابرابری1های1روستایی1در1چين1
که1کم1توسعه1یافته1تر1است1باعث1کاهش1نابرابری1های1منطقه1ای1می1شود1و1الحسن1و1راموتو1
)2007(1به1بررسی1نابرابری1های1منطقه1ای1در1کشور1غنا1طی1دوره1101ساله20001-11990پرداخت1
و1به1این1نتيجه1رسيد1رشد1اقتصادی1طی1این1دوره1موجب1کاهش1فقر1عمومی1در1کشور1شده1است1
و1چون1رشد1ناشی1از1صادرات1کشاورزی1بوده1شکاف1مناطق1شمالی1و1جنوبی1به1علت1نداشتن1توان1

رقابت1در1عرصه1کشاورزی1بيشتر1شده1است.1
تقارن1 نبود1 به1سبب1 نقد1 از1یک1سو1وجود1جریان1 گذاری،1 و1کم1سرمایه1 بيش1 فرضيه1 براساس1
اطالعاتی1بين1مدیران1و1سهامداران1منجر1به1بيش1سرمایه1گذاری1می1شود1و1از1سوی1دیگر1وجود1

محدودیت1در1تامين1مالی،1به1کم1سرمایه1گذاری11منتهی11می1گردد1)بيدل،20061(1.
و1 گذاران1 سرمایه1 اثرات1شخصيت1 "بررسی1 عنوان1 با1 ای1 مقاله1 در1 1)1389( پور1 قلی1 و1 سعدی1
خطاهای1ادراکی1در1سرمایه1گذاری11آنها1در1بورس11اوراق1بهادار"1در1یافتند1بين1گشودگی1و1خطاهای1
رابطه1 دسترسی1 و1خطای1 بين1گشودگی1 دارد.1 وجود1 مستقيمی1 رابطه1 اطمينان1 بيش1 و1 بينی1 پس1



49 بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع سرمایه گذاری ...

معنادار1معکوس1وجود1دارد.1از1این1رو1سرمایه1گذاران1خالق1و1کنجکاو1و1انعطاف1پذیر1بيشتر1با1این1
خطای1پس1بينی1که1خود1تشدید1کننده1بيش1اطمينانی1است،1مواجه1هستند1و1امکان1بروز1خطای1

دسترسی1در1این11قبيل1افراد1کمتر1است.
نيکومرام،1رهنمای1پشتی1هيبتی1یزدانی1)1391(1در1مقاله1ای1با1عنوان1"تاثير1سوگيری1سرمایه1
نظير1 هایی1 سوگيری1 تاثير1 که1 دریافتند1 1" سهام1 ارزشيابی1 بر1 تهران1 بهادار1 اوراق1 بورس1 گذاران1
عنوان1 به1 دسترسی1 و1 توجه1 اندازی،1 لنگر1 نمایندگی،1 سوگيری1 اندازه،1 از1 بيش1 اطمينان1 سوگيری1

مفهومی1کليدی1در1تصميمات1شهودی1بر1ارزشيابی1سهام1می1باشد.

معرفی منطقه مورد مطالعه:
بيرجند1مرکز1استان1خراسان1جنوبی1و1مرکز1شهرستان1بيرجند1در1شرق1ایران1است.1این1شهر1در1
سال1،13901تعداد11846471نفر1جمعيت1داشته1است.1این1شهرستان1از1شمال1به1شهرستان1قاینات،1
از1شرق1به1شهرستان1های1درميان1و1سربيشه،1از1جنوب1به1شهرستان1نهبندان1و1استان1کرمان1و1از1
غرب1به1شهرستان1های1سرایان1و1طبس1محدود1است.1در1حال1حاضر1این1شهرستان1دارای1یک1
بخش،161دهستان1و111نقطه1شهری1است.1وسعت1این1شهرستان168881کيلومترمربع1که1در1591درجه1
و1131دقيقه1طول1جغرافيایی1و1321درجه1و1531دقيقه1عرض1جغرافيایی1و1در1ارتفاع114701متری1از1
سطح1دریا1قرار1گرفته1است.1فاصله1شهر1بيرجند1تا1مرکز1استان1خراسان1رضوی48111کيلومتر،1تا1مرکز1

استان1سيستان1و1بلوچستان14581کيلومتر1و1تا1مرکز1استان1کرمان15861کيلومتر1می1باشد.
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شکل1 : نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان بیرجند

1

روش پژوهش:
داده1های1جمع1آوری1شده1یک1نمونه1تصادفی1از1شهروندان1شهرستان1بيرجند11می1باشد.1دراین1
تحقيق1501شهروند1مورد1پرسشگری1قرارگرفتند.1انتخاب1نمونه1های1تحقيق1در1جامعه1مورد1مطالعه1
به1طور1تصادفی1صورت1گرفته1است.1روش1تحقيق1در1این1پژوهش1بر1اساس1ماهيت،1توصيفی1و1
تحليلی1و1از1لحاظ1دستيابی1به1حقایق1از1نوع1تحقيقات1توصيفی-پيمایشی1و1از1لحاظ1هدف1کاربردی1
می1باشد.1شاخص1های1کلی1تحقيق1شامل1روحيه1کارآفرینی1و1عوامل1سياسی1درمنطقه1مورد1مطالعه1
است.1متغيرها1با1طيف51تایی1ليکرت1در1پرسشنامه1قرار1گرفته1اند.11داده1های1جمع1آوری1شده1به1
کمک1نرم1افزار1آماری1spss1و1آزمون1tتک1نمونه1ای1مورد1تجزیه1و1تحليل1و1استنتاج1نهایی1قرار1

گرفته1است.1داده1ها1با1خطای151درصد1و1اطمينان1951درصد1مورد1تحليل1قرار1گرفته1اند.
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جدول1- شاخص های به کار رفته در تحقیق

شاخص هاابعاد

سیاسی

 وضعیت اقتصادی مردم در آینده، سابقه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی )اوراق بهادار،
 زمین و مسکن و کاال، سکه و ارز و...(، میزان حمایت دولت از بخشهای اقتصادی جهت سرمایه
 گذاری، امکان دسترسی به منابع بیرونی نظیر وام های بانکی، اطمینان از بازار فروش سرمایه،
 در دسترس بودن منابع اطالعاتی شفاف و متعدد در زمینه سرمایه گذاری، سیاست های پولی
 و بانکی دولت )نظیر نرخ بهره و سود سپرده های بانکی(، سیاست های تشویقی بانک مرکزی
 برای حضور در فعالیت های اقتصادی )نظیر ارائه بسته های حمایتی جهت سرمایه گذاری(،
 تحوالت مالی و اقتصادی بین المللی )نظیر نوسانات نرخ ارز، طال، بحران های مالی(، اطالع
 از سیاست دولت در مهار تورم، وجود تحریم های اقتصادی، سهولت دسترسی به بخش های
 اقتصادی )بورس اوراق بهادار یا سایر بخش ها(، پیروی از گرایشات جامعه به بخش های خاص
مقاومتی، اقتصاد  فرهنگ  به  توجه  کشور،  اقتصادی  توسعه  در  مشارکت  فرهنگ   اقتصادی، 
تیم برنامه های  بین  هماهنگی  کشور،  در  شده  منتشر  اقتصادی  اطالعات  به  اعتماد   سطح 
 اقتصادی دولت، پیش بینی رونق و رشد در فعالیت های اقتصادی کشور، نگرش جامعه به
 میزان صداقت در بیان مسئوالن اقتصادی، میزان حمایت دولت از ورود مردم به عرصه های
 اقتصادی، میزان گسترش نهاده های مردمی و مدنی در جامعه، کیفیت رسانه های اقتصادی
 کشور در انعکاس اطالعات )روزنامه، تلویزیون و...(، وجود فساد اقتصادی و رانت خواری در
 شبکه اقتصادی کشور، توجه جامعه به نقش مردم در عرصه های اقتصادی و گسترش حوزه

فعالیت های مشارکتی و مردمی.

 روحیه
کارآفرینی

 میزان منابع مالی در اختیار، دانش و مهارت شخصی در تصمیم گیری های مالی )تخصص
 جهت سرمایه گذاری(، باور توانایی های شخصی، امنیت شغلی، سطوح تحصیالت دانشگاهی،
تصمیم گیری در  موفق  های  تجربه  اقتصادی،  گیری های  تصمیم  در  بینی   احساس خوش 
 های اقتصادی، ریسک پذیری در زندگی، توانایی تحلیل مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی
 )قدرت تحلیل ذاتی(، پایبندی به ارزش ها و هنجارهای دینی )نظیر بازده دریافتی از سرمایه
 گذاری(، کسب اعتبار و پرستیژ، توجه به الگوی مصرف جامعه، سطح ریسک پذیری اطرافیان،
 میزان آگاهی قبلی از معایب و مزایای سرمایه گذاری در یک بخش )تحقیق و مطالعه(، رقابت
 در کسب مزیت های اقتصادی نسبت به اطرافیان، امیدواری نسبت به آینده اقتصادی کشور،
 ارتباط با مردم و روحیه مشورت پذیری، بینش و نگاه فردی به سبک زندگی و الگوی مصرف

)نظیر قناعت، ساده زیستی(، امکان بهره مندی از تجربه و اطالعات سایر فعاالن اقتصادی.

بحث و نتیجه گیری:
الف( داده های توصیفی:1ویژگی1هاي1جمعيت1شناختي1پاسخ1گویان1پژوهش1به1صورت1زیر1

می1باشد:
164درصد1پاسخ1دهندگان1مرد1و1361درصد1پاسخ1دهندگان1زن1می1باشند.1601درصد1پاسخ1دهندگان1

متاهل1و1401درصد1آن1ها1مجرد1می1باشند.
ب( داده های استنباطی:

در1این1پژوهش1سعی1شد1تا1اثرات1سياسی1و1روحيه1کارآفرینی1بر1تمایل1سرمایه1گذاری1شهروندان1
بيرجندی1با1دید1سيستمی1مورد1تجزیه1و1تحليل1قرار1گيرد.1تاثير1ابعاد1سياسی1و1روحيه1کارآفرینی1بر1
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سرمایه1گذاری1و1تمایل1به1آن1را1موجب1شده1که1برخی1جنبه1مثبت1و1برخی1جنبه1منفی1داشته1اند.1در1
ادامه1این1بحث1مهم1ترین1اثرات1این1ابعاد1بر1سرمایه1گذاری1و1تمایل1شهروندان1به1سرمایه1گذاری1

در1حوزه1های1مورد1مطالعه1به1شرح1ذیل1بيان1می1شود:
در1پژوهش1حاضر1با1استفاده1از1تکنيک1اماری1آزمون1t1تک1نمونه1ای1به1تحليل1داده1ها1پرداخته1
شده1است.1پرسش1اصلی1در1این1مطالعه1بررسی1و1رتبه1بندی1عوامل1موثر1بر1انتخاب1نوع1سرمایه1
گذاری1شهروندان1بيرجندی1است1که1در121بعد1سياسی1و1روحيه1کارافرینی1مورد1آزمون1قرارگرفته1

است.
گذاری1- 1 سرمایه1 نوع1 تمایل1 و1 انتخاب1 بر1 کشور1 وضعيت1 و1 سياسی1 عوامل1 اول:  فرضیه 

شهروندان1بيرجندی1تاثير1داشته1است.
جدول2: نتایج میانگین متغیرهای شاخص سیاسی جامعه مورد مطالعه

میانگینمتغیرها

2.5وضعیت اقتصادی مردم در آینده 
سابقه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی )اوراق بهادار، زمین و مسکن و کاال، سکه و 

2.4ارز و...(

2.3میزان حمایت دولت از بخش های اقتصادی جهت سرمایه گذاری

2.26امکان دسترسی به منابع مالی بیرونی نظیر وام های بانکی

2.28اطمینان از بازار فروش سرمایه

2.36در دسترس بودن منابع اطالعاتی شفاف و متعدد در زمینه سرمایه گذاری

2.76سیاست های پولی و بانکی دولت )نظیر نرخ بهره و سود سپرده های بانکی(

سیاست های تشویقی بانک مرکزی برای حضور در فعالیت های اقتصادی )نظیر ارائه 
2.4بسته های حمایتی جهت سرمایه گذاری( 

2.76تحوالت مالی و اقتصادی بین المللی )نظیر نوسانات نرخ ارز، طال، بحران های مالی(

2.76اطالع از سیاست دولت در مهار تورم

2.5وجود تحریم های اقتصادی

2.78سهولت دسترسی به بخش های اقتصادی )بورس اوراق بهادار یا سایر بخش ها(
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2.9پیروی از گرایشات جامعه به بخش های خاص اقتصادی

2.94فرهنگ مشارکت در توسعه اقتصادی کشور

2.76توجه به فرهنگ اقتصاد مقاومتی

3.3سطح اعتماد به اطالعات اقتصادی منتشر شده در کشور

3.34هماهنگی بین برنامه های تیم اقتصادی دولت

2.82پیش بینی رونق و رشد در فعالیت های اقتصادی کشور

3.14نگرش جامعه به میزان صداقت در بیان مسئوالن اقتصادی

2.84میزان حمایت دولت از ورود مردم به عرصه های اقتصادی

2.78میزان گسترش نهاده های مردمی و مدنی در جامعه

2.98کیفیت رسانه های اقتصادی کشور در انعکاس اطالعات )روزنامه، تلویزیون و...(

2.82وجود فساد اقتصادی و رانت خواری در شبکه اقتصادی کشور

توجه جامعه به نقش مردم در عرصه های اقتصادی و گسترش حوزه فعالیت های 
2.82مشارکتی و مردمی

به1 بيرجندی1 بر1تمایل1شهروندان1 ابعاد1سياسی1موثر1 بين1 نتایج1جدول1شماره1)2(،1در1 به1 باتوجه1
سرمایه1گذاری،1سطح1اعتماد1به1اطالعات1اقتصادی1منتشر1شده1در1کشور1و1هماهنگی1بين1برنامه1
های1تيم1اقتصادی1دولت1و1نگرش1جامعه1به1ميزان1صداقت1در1بيان1مسئوالن1اقتصادی1به1ترتيب1

بيشترین1تمایل1به1تاثير1گذاری1را1بر1سرمایه1گذاری1در1بين1شهروندان1در1بيرجند1را1داشته1است.
ميزان1حمایت1دولت1از1بخش1های1اقتصادی1جهت1سرمایه1گذاری1از1نظر1شهروندان1در1وضعيت1

مناسبی1قرار1ندارد1و1این1حمایت1خيلی1کم1صورت1می1گيرد.
شهروندان1 گذاری1 سرمایه1 نوع1 تمایل1 و1 انتخاب1 بر1 افراد1 کارآفرینی1 روحيه1 دوم:1 2-فرضیه 

بيرجندی1تاثير1داشته1است.
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جدول3: نتایج میانگین متغیرهای شاخص روحیه کارآفرینی جامعه مورد مطالعه
میانگینمتغیرها

1.76میزان منابع مالی در اختیار 
2.24دانش و مهارت شخصی در تصمیم گیری های مالی )تخصص جهت سرمایه گذاری(

2.12باور توانایی های شخصی
2.26امنیت شغلی

2.44سطوح تحصیالت دانشگاهی
2.68احساس خوش بینی در تصمیم گیری های اقتصادی

2.46تجربه های موفق در تصمیم گیری های اقتصادی
2.68ریسک پذیری در زندگی

2.82توانایی تحلیل مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی )قدرت تحلیل ذاتی(
3.04پایبندی به ارزش ها و هنجارهای دینی )نظیر بازده دریافتی از سرمایه گذاری(

2.6کسب اعتبار و پرستیژ
2.68توجه به الگوی مصرف جامعه
3.14سطح ریسک پذیری اطرافیان

2.76میزان آگاهی قبلی از معایب و مزایای سرمایه گذاری در یک بخش )تحقیق و مطالعه(
3.02رقابت در کسب مزیت های اقتصادی نسبت به اطرافیان

3.12امیدواری نسبت به آینده اقتصادی کشور
2.72ارتباط با مردم و روحیه مشورت پذیری

2.66بینش و نگاه فردی به سبک زندگی و الگوی مصرف )نظیر قناعت، ساده زیستی(

2.62امکان بهره مندی از تجربه و اطالعات سایر فعاالن اقتصادی

با1توجه1به1نتایج1جدول1)3(،1سطح1ریسک1پذیری1اطرافيان،1اميدواری1نسبت1به1آینده1اقتصادی1
کشور،1پایبندی1به1ارزش1ها1و1هنجارهای1دینی1)نظير1بازده1دریافتی1از1سرمایه1گذاری(،1رقابت1در1
برای1 بيرجندی1 شهروندان1 کارآفرینی1 روحيه1 در1 اطرافيان1 به1 نسبت1 اقتصادی1 های1 مزیت1 کسب1

تمایل1به1سرمایه1گذاری1بيشتر1در1اولویت1قرار1گرفته1اند.
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جدول4: نتایج از آزمون t تک نمونه ای درابعاد مختلف مورد بررسی در جامعه ی آماری مورد مطالعه

آماره tدرجه آزادیسطح معناداریمیانگینتعداد مشاهدهابعاد

3.517-502.71170.00149سیاسی

4.094-502.62210.00049کارآفرینی

طبق1نتایج1جدول1)4(،1بعد1سياسی1بيشترین1سهم1بر1سرمایه1گذاری1و1تمایل1به1سرمایه1گذاری1
شهروندان1بيرجندی1و1روحيه1کارآفرینی1در1اولویت1دوم1تاثيرگذاری1بر1سرمایه1گذاری1شهروندان1

بيرجندی1در1شهر1بيرجند1می1باشد.

پیشنهادات:
11 افزایش1روحيه1کارآفرینی1شهروندان1بيرجندی-
21 افزایش1و1ایجاد1زمينه1های1مناسب1و1مطمئن1در1شهرستان1جهت1سرمایه1گذاری-
31 تشویق1بخش1خصوصی1به1سرمایه1گذاری1از1طریق1حمایت1دولتی-
41 سهيم1کردن1شهروندان1در1خصوص1افزایش1سرمایه1گذاری1در1جامعه1محلی.-

منابع:
11 امين1بيدخت،1ع.،1)1385(،1»رتبه1بندی1سطح1توسعه1یافتگی1شهرستان1های1استان1سمنان«،1.

مجله1رشد1آموزش1جغرافيا،1شماره1،11صص23-171.
21 بهرامفر،1ن.،1و1مهرانی،1ک.،1)1383(،1»رابطه11سود1هر1سهم،1سود1تقسيمی11سرمایه1گذاری1.

در1شرکت1های1پذیرفته1شده1در1بورس1اوراق1بهادار1تهران«1،1فصلنامه1حسابداری1و1حسابرسی1
شماره1،361ص43-271.

31 تهرانی،1ر.،1حصارزاده،1ر.،1)1388(،1»تاثير1جریان1های1نقدی1و1محدودیت1های1تامين1مالی1بر1.
بيش1سرمایه1گذاری1کم1سرمایه1گذاری«،1تحقيقا1ت1حسابداری،1شماره1سوم،1صص66-501.

41 حسين1زاده1دلير،1ک.،1)1380(،1برنامه1ریزی1ناحيه1ای1،1انتشارات1سمت،چاپ1اول،1تهران..
51 سعدی،1ر.،1قليپور،1آ.،1قليپور،1ف.،1)1389(،1»بررسی1اثرات1شخصيت1سرمایه1گذاران1و1خطاهای1.

دانشکده1 مالی1 تحقيقات1 تهران«،1 بهادار1 اوراق1 بورس1 در1 آنها1 1 گذاری1 سرمایه1 در1 ادراکی1
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دانشگاه1تهران،1دوره1،121شماره1،291صص185-41.
61 .1– مازندران1 استان1 شهرستانهای1 یافتگی1 توسعه1 »تعيين1 1،)1390( ن.،1 تبریزی،1 ا.،1 ضرابی،1

رویکرد1تحليل1عاملی«،1فصلنامه1جغرافيایی1آمایش1محيط1شماره1،121صص63-78.
71 اول،1. چاپ1 بين،1 انتشارات1خوش1 ای،1 منطقه1 توسعه1 و1 ریزی1 برنامه1 1،)1380( خ.،1 کالنتری،1

تهران.
81 نيکومرام،1ه.1و1همکاران1)1391(،1»تاثير1سوگری1شناختی1سرمایه1گذاران1بورس1اوراق1بهادار1.

تهران1بر1ارزشيابی1سهام«،1فصلنامه1علمی1پژوهشی1دانش1مالی1تحليل1اوراق1بهادار،1شماره1
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پژوهش1حاضر1با1هدف1بررسی1تأثير1سبک1رهبری1تحول1آفرین1بر1ادراک1زنان1شاغل1سازمان1

های1دولتی1نسبت1به1سقف1شيشه1ای1در1شهر1بيرجند1انجام1گرفت.1
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ای1متناسب1مورد1مطالعه1قرارگرفتند.1ابزار1پژوهش1پرسشنامه1محقق1ساخته1بود1که1با11بهره1گيری1
از1مبانی1نظری1و1پرسشنامه1سقف1شيشه1ای1و1پرسشنامه1سبک1رهبری1تحول1آفرین1باس1و1آواليو1
تایيد1قرارگرفت1 ابزار1طراحی1شده1توسط1پنل1متخصصان1مورد1 بود.1روایی1 )2000(1طراحی1شده1
و1پایایی1آن1با1محاسبه1ضریب1آلفای1کرونباخ1نشان1داده1شد1که1در1حد1مطلوبی1است.1یافته1های1
دیدگاه1 از1 ای1 به1سقف1شيشه1 زنان1نسبت1 ادراک1 داد1که1وضعيت1موجود1 نشان1 توصيفی1تحقيق1
پاسخگویان1در1حد1متوسط1است،1اما1وضعيت1موجود1مولفه1های1سبک1رهبری1تحول1آفرین1مدیران1

از1نظر1پاسخگویان1در1حد1مطلوبی1است.
یافته1های1تحليلی1حاکی1از1آن1است1که1بين1مولفه1های1سبک1رهبری1تحول1آفرین1)نفوذ1آرمانی،1

1.1هيات1علمی1دانشگاه1آزاد1بيرجند
1.2دانشجوی1دکتری1مدیریت1دولتی
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به1سقف1شيشه1 زنان1نسبت1 ادراک1 با1 الهام1بخش،1ترغيب1ذهنی1و1حمایت1توسعه1گرا(1 انگيزش1
یافته1های1آزمون1تحليل1واریانس1نشان1داد1که1 ای1رابطه1آماری1معناداری1مشاهده1نشده1است.1
پاسخگویان1با1مدرک1تحصيلی1متفاوت،1وضعيت1استخدامی1مختلف1و1همچنين1جایگاه1گوناگون1

شغلی1در1اداره1ادراکات1متفاوتی1نسبت1به1سقف1شيشه1ای1داشته1اند.
M541،L201،L32 :JEL طبقه بندی

واژگان کلیدی:1سقف1شيشه1ای،1ادراک1زنان1نسبت1به1سقف1شيشه1ای،1رهبری1تحول1آفرین،1
نفوذ1آرمانی،1انگيزش1الهام1بخش،1ترغيب1ذهنی1و1حمایت1توسعه1گرا

مقدمه
1امروزه1کشورها1به1منظور1پيشرفت1و1بقاء1در1دنيای1رقابت1با1تمام1توان1در1جهت1ایجاد1توسعه1
پایدار1تالش1می1کنند.1توسعه1پایدار1را1توسعه1انسان11محور1تعریف1کرده1اند،که1باعث1بيشترین1تغيير1
مثبت1و1ماندگار1در1افراد1جامعه1می1شود.1فراگيری1این1تغييرات1در1همه1قشرهای1اجتماعی1و1درگير1
کردن1تمام1افراد1و1گروه1ها1در1فرآیند1توسعه،1مهمترین1وجه1تمایز1توسعه1پایدار1از1تعریف1های1پيشين1
توسعه1یافتگی1به11شمار1می1رود.1با1این1وصف1زنان1که1تقریبًا1نيمی1از1افراد1هر1جامعه1را1تشکيل1
می1دهند،1منبع1انسانی1بالقوه1مهمی1در1توسعه1علمی،1اجتماعی1و1فرهنگی1کشور1محسوب1می1شوند.1
از1این1رو1توجه1ویژه1به1مسير1پيشرفت1شغلی1آن1ها1و1حضور1و1مشارکت1واقعی1شان1در1فرآیند1توسعه1

از1ارکان1اصلی1توسعه1پایدار1محسوب1می1شود1)ضرابی1و1اذانی،13801(.
یکی1از1مهمترین1معيارها1برای1درجه1توسعه1یافتگی1یک1کشور،1ميزان1اهميت1و1اعتباری1است1
که1زنان1در1آن1کشور1دارا1هستند.1هر1چه1حضور1فعال1زنان1در1اداره1امور1اجتماع1بيشتر1باشد،1کشور1

توسعه1یافته1تر1است.1
واقعيت1ها1نشان1می1دهند1که1همواره1نقش1زنان1در1توسعه1ی1جوامع1نادیده1گرفته1شده1و1جامعه1ی1
انسانی1به1این1علت1لطماتی1جبران1ناپذیر1را1متحمل1شده1است.1متأسفانه1آخرین1آمارهای1اعالم1
شده1از1سوی1مرکز1آمار1ایران1نشان1می1دهد1که1تفاوتی1فاحش1بين1نرخ1مشارکت1اقتصادی1مردان1و1
زنان1در1ایرانRonser:1990:125-119(1(1وجود1دارد،1چنان1که1این1نرخ1برای1مردان172/91درصد1
و1برای1زنان118/51درصد1است.1در1عرصه1های1مدیریتی1و1تصميم1گيری1نيز1وضعيتی1نامناسب1تر1
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را1شاهد1هستيم1به1طوری1که1تنها1حدود15/21درصد1از1مدیران1کشور1زن1هستند1و1هرچه1به1سوی1
سطوح1باالی1مدیریتی1می1رویم1این1ميزان1کاهش1می1یابد1و1به11/41درصد1در1سطوح1مدیرکل1و1

معاون1دستگاه1می1رسد1)مير1غفوری120:13851،1(.
و1 شده1 گرفته1 نادیده1 جوامع1 ی1 توسعه1 در1 زنان1 نقش1 همواره1 که1 دهند1 می1 نشان1 ها1 واقعيت1
جامعه1ی1انسانی1به1این1علت1لطماتی1جبران1ناپذیر1را1متحمل1شده1است.1وضعيت1موجود1ناشی1از1
نابرابری1های1جنسيتی،1باعث1شده1است1بسياری1از1کشورها1در1تالش1برای1رفع1این1نابرابری1ها1
اقداماتی1گوناگون1انجام1دهند.1برخی1از1این1جوامع1به1موفقيت1هایی1چشمگير1دست1یافته1اند،1چنان1
که1بيش1از1401درصد1تصميم1گيری1مناسب1در1کشورهای1شمال1اروپا1همچون1نروژ،1دانمارک1و1
فنالند1در1اختيار1زنان1قرار1گرفته1و1درکشور1آمریکا1نسبت1زنان1در1مشاغل1مدیریتی1از1سال119701
تاکنون1حدود12501درصد1رشد1داشته1است.1با1این1حال1اکثر1کشورهای1در1حال1توسعه11از1جمله1

کشور1ایران1طی1سالهای119901در1این1مهم1موفق1نبوده1اند1)اسفيدانی15:1380،1(.1
 علی1رغم1جایگاه1و1اهميتی1که1برای1زنان1در1جهت1رسيدن1به1توسعه1پایدار1متصور1است،1متأسفانه1
ایران1نشان1می1دهد1که1تفاوت1فاحشی1بين1نرخ1 آخرین1آمارهای1اعالم1شده1از1سوی1مرکز1آمار1
مشارکت1اقتصادی1مردان1و1زنان1در1ایران1وجود1دارد،1چنان1که1این1نرخ1برای1مردان721/91درصد1و1

برای1زنان118/51درصد1است1)دامغانيان1و1نوروززاده1ثانی10:1390،1(.
در1عرصه1های1مدیریتی1و1تصميم1گيری1نيز1وضعيت1نامناسب1تری1را1شاهد1هستيم،1به1طور1کلی1
تنها1حدود51/21درصد1از1مدیران1کشور1زن1هستند1و1هر1چه1به1سوی1سطوح1باالتر1مدیریتی1می1رویم1
این1ميزان1کاهش1می1یابد1و1به11/41درصد1در1سطح1مدیر1کل1و1معاون1دستگاه1می1رسد1)مير1غفوری،1
123:1385(.1بسياری1معتقدند1که1جو1حاکم1بر1سازمان1ها1و1اعتقاد1نداشتن1مدیران1و1کارکنان1مرد1و1
حتی1زنان1شاغل1به1توانایی1های1مدیریتی1زنان1باعث1ایجاد1شرایط1موجود1شده1است.1این1باورهای1
عمومی1در1حالی1درسطح1جامعه1وجود1دارد1که1شاهد1افزایش1نسبی1زنان1تحصيل1کرده1ی1دانشگاهی1

در1کشور1هستيم1)مرکز1آمار1ایران،13861(.
گزارش1سازمان1ملل1در1سال119981نشان1می1دهد1که1ایران1با1داشتن13/51درصد1مدیر1زن1)در1
و1 )طالقانی1 است1 کرده1 کسب1 جهان1 کشورهای1 کل1 در1 را1 187 جایگاه1 کشور(1 مدیران1 مجموعه1

همکاران،92:13881(.
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در1شهرستان1بيرجند1به1عنوان1یکی1از1شهرستان1های1کشور11وضعيت1نامناسب1تر1هم1می1شود.1
جمعيت1زنان1شهرستان1بيرجند11833901نفر1می1باشد1که1161درصد1آن1ها1شاغل1می1باشند1که1نسبت1
به1اشتغال1مردان156/81درصد1بسيار1اندک1می1باشد1)وب1سایت1آماری1کشور،13851(.1در1پست1های1
مدیریتی1و1تصميم1گيری1نيز1شاهد1وضعيت1نامطلوب1تری1هستيم1و1به1طور1کلی1تنها1حدود141درصد1

از1مدیران1این1شهرستان1زن1هستند1)چکيده1نتایج1طرح1آمارگيری1نيروی1کار،13941(.
درسطح1جهانی1مطالعات1مؤید1آن1هستند1که1اخيرا1ًحضور1زنان1در1رده1های1مدیریتی1چشمگير1
تر1شده1است.1ورود1آن1ها1به1رده1های1باالی11سازمانی1مسائل1بسياری1را1با1خود1به1همراه1داشته1
است.1بسياری1معتقدند1که1جو1حاکم11بر1سازمان1ها1و1اعتقاد1نداشتن1مدیران1و1کارکنان1مرد1و1حتی1
زنان1شاغل1به1توانایی1های1مدیریتی1زنان1باعث1ایجاد1شرایط1موجود1شده1است.1مطالعات1انجام1
شده1نشان1می1دهد1»سقف1شيشه1ای1«1بسياری1از1زنان1را1از1باال1رفتن1به1سوی1سطوح1مدیریتی1و1

.)Ronser:1990:125-119(1رهبری1باز1می1دارد
و1 زنان1 شود1 می1 آن1 از1 مانع1 که1 است1 منفی1 های1 تعصب1 و1 ها1 نگرش1 ای«1 شيشه1 1»سقف1
1Cenzo1 and( بروند1 سازمان1 مراتب1 سلسله1 در1 خاص1 سطح1 یک1 ورای1 اقليت1 گروه1های1

.)Robbins.1999:155
1با1توجه1به1اهميت1منابع1انسانی1در1سازمان،1ضرورت1رهبری1صحيح1آن1ها1یکی1از1دغدغه1های1
مدیران1امروز1است.1رهبری1عنصری1مهم1برای1حيات،1رشد،1بالندگی1یا1مرگ1سازمان1محسوب1می1
شود.1رهبری1مؤثر1با1ایجاد1کار1گروهی1و1هدایت1افراد1باعث1همسو1شدن1اهداف1کارکنان1با1اهداف1
سازمان1می1شود،1در1نتيجه1افراد1از1طریق1تحقق1اهداف1سازمانی1به1اهداف1شخصی1خود1نایل1می1

شوند1)غالم1زاده39:1391،1(.
با1افزایش1نياز1به1تنوع1در1نيروی1کار،1مطالعات1پاول1و1گریوز12)2009(1مک1کيم1من1و1همکاران13
)2003(1نشان1دادند1که1تعداد1زنان1نگه1داشته1شده1در1موقعيت1های1زیرین1و1ميانی1مدیریت1افزایش1
1با1این1 یافته1است،1که1این1همزمان1با1تقاضای1بيش1تر1آن1ها1برای1برابری1در1محيط1کار1است.
حال1نسبت1زنانی1که1به1موقعيت1های1باالی1مدیریتی1رسيده1اند،1نسبتًا1کوچک1است1که1این1امر1

1. Glass Ceiling
2. Paul and Graves
3. McCain Me et al.
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ميکند1که1»سقف1 اشاره1 مدیریت1 ارشد1 موقعيت1های1 به1 ورود1 برای1 آميز1 تبعيض1 موانع1 به1وجود1
شيشه1ای«1ناميده1می1شودRisper(1.42:20131-28(1این1اصطالح1برای1اولين1بار1در1سال1،19861
به1وسيله1مجله1وال1استریت1جورنال1به1کار1رفته1استWeyer.2007:491(1(.1سقف1شيشه1ای1بيان1
می1کند1که1زنان1و1اقليت1ها1در1دستيابی1به1سطوح1باالی1سلسله1مراتب1شکست1می1خورند.1آن1ها1به1
پست1های1عالی1در1سازمان1نزدیک1می1شوند،1اما1بندرت1آن1را1به1دست1می1آورند،1و1این1سرخوردگی1
باعث1می1شود1که1تصور1کنند1یک1سقف1شيشه1ای1وجود1داردMaume.2004:262(1(،1یعنی1موانع1
مشاهده1 سازمان1ها1 در1 مدیریتی1 عالی1 به1سطوح1 دستيابی1 برای1 راه1تالش1خود1 در1 آميز،1 تبعيض1

می1کنند1)مير1غفوری20:1385،1(.1
ندارد1 وجود1 روشنی1 دليل1 هيچ1 که1 می1دهد1 نشان1 سازمان1 در1 را1 جائی1 روشنی1 به1 اصطالح1 این1
که1زنان1نتوانند1به1آن1جا1دست1یابند،1ولی1در1واقعيت1دستيابی1زنان1به1آن1جا1ممکن1نيست.1زنان1
شایسته1و1توانمند1با1نگاه1کردن1به1سطوح1باالی1سازمان،1از1ميان1این1سقف1شيشه1ای1جایگاه1هایی1
را1می1بينند1که1شایستگی1رسيدن1به1آن1ها1را1دارند1ولی1به11خاطر1سدهای1نادیدنی،1توانایی1شکستن1

این1سقف1شيشه1ای1را1ندارند1)مير1غفوری20:1385،1(.
بر1اساس1دسته1بندی1که1در1سال120001به1وسيله1اولکی111انجام1شده1است1عوامل1ایجاد1کنند1سقف1

شيشه1ای1به1شرح1زیر1می1باشند:
علل1مرتبط1با1اقدامات1سازمان1مثل1استخدام،1نگهداری1و1ارتقاء.	 
عامل1فرهنگی-1ساختاری1که1در1نظریه1های1فمنيستی1ریشه1دارد.1	 
 	.)Weyer.12007.490(1علل1رفتاری1و1فرهنگی1مثل1کليشه1ها1و1سبک1رهبری

باتوجه1به1مطالب1فوق1تحقيق1حاضر1با1هدف1بررسی1تاثير1سبک1رهبری1تحول1آفرین1بر1ادراک1
زنان1شاغل1در1سازمانهای1دولتی1شهر1بيرجند1نسبت1به1سقف1شيشه1ای1صورت1می1پذیرد.1از1آنجا1
که1اواًل1سبک1رهبری1نقش1مهمی1در1ادراک1زنان1نسبت1به1سقف1شيشه1ای1دارد1و1ثانيًا1تحول1
اداری1و1علی1القاعده1کسب1عنوان1مدیریت1از1سال113801جزء1اولویت1های1نظام1اداری1بوده1است1
تحقيق1حاضر1به1دنبال1پاسخ11به1این1سوال1اساسی1است1که1آیا1بين1سبک1رهبری1تحول1آفرین1و1

سقف1شيشه1ای1رابطه1معناداری1در1سازمان1های1دولتی1بيرجند1وجود1دارد.

1. Olcott
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1فرضیات تحقیق 
فرضيات1تحقيق1حاضر1به1شرح1ذیل1می1باشد:

بين1سبک1رهبری1تحول1آفرین1و1ادارک1زنان1شاغل1سازمان1های1دولتی1شهر1بيرجند1از1سقف1	 
شيشه1ای1رابطه1معنا1داری1وجود1دارد.

بين1مؤلفه1نفوذ1آرمانی1و1ادارک1زنان1شاغل1سازمان1های1دولتی1شهر1بيرجند1نسبت1به1سقف1	 
شيشه1ای11رابطه1ای1وجود1دارد.

بين1مؤلفه1انگيزش1الهام1بخش1و1ادارک1زنان1شاغل1سازمان1های1دولتی1شهر1بيرجند1نسبت1	 
به1سقف1شيشه1ای1رابطه1ای1وجود1دارد.

بين1مؤلفه1ترغيب1ذهنی1و1ادارک1زنان1شاغل1سازمان1های1دولتی1شهر1بيرجند1نسبت1به1سقف1	 
شيشه1ای1رابطه1ای1وجود1دارد.

بين1مؤلفه1مالحظات1فردی1و1ادارک1زنان1شاغل1سازمان1های1دولتی1شهر1بيرجند1نسبت1به1	 
سقف1شيشه1ای1رابطه1ای1وجود1دارد.

روش تحقیق 
گردآوری1 روش1 و1 است1 رابطه1ای1 علی1 و1 توصيفی،1 ازنوع1 و1 اکتشافی1 به1صورت1 حاضر1 تحقيق1
اطالعات1به1صورت1کتابخانه1ای1و1ميدانی1بوده1است،1که1به1این1منظور1با1مطالعه1کتاب1ها1و1مقاالت1
و...1تدوین1شده1در1مورد1سبک1های1رهبری1و1آرزوهای1سقف1شيشه1ای1زنان1اطالعات1اسنادی1

بدست1امده1است.
جامعه1آماری1تحقيق1حاضر1را1زنان1شاغل1در1ادارات1دولتی1شهر1بيرجند1تشکيل1می1دهند.1که1
براساس1آمار1ارائه1شده1از1سوی1سازمان1برنامه1و1بودجه1خراسان1جنوبی1تعداد1آنها1بالغ1بر111191نفر1

می1باشد1)سازمان1برنامه1و1بودجه،13941(.
روش1نمونه1گيری1مورد1استفاده1تصادفی1طبقه1ای1می1باشد1در1این1پژوهش1با1توجه1به1حجم1
جامعه1آماری1با1استفاده1از1فرمول1کوکران1تعداد11951نفر1به1عنوان1نمونه1انتخاب1شدند.1بمنظور1
افزایش1دقت1و1صحت1اندازه1گيری1اندازه1نمونه1مورد1استفاده1در1این1تحقيق1نسبت1به1مقدار1محاسبه1
شده1در1فرمول1کوکران1به1ميزان101%1بيشتر1در1نظر1گرفته1شده1است،1بنابراین1حجم1نمونه1مورد1
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بررسی1N=12151افزایش1یافت.1در1مرحله1تکميل1پرسشنامه1ها1تعداد1201پرسشنامه1عودت1داده1نشد1
و1از11951پرسشنامه1عودت1داده1شده151پرسشنامه1قابل1تحليل1نبود1و1از1فرآیند1تحليل1حذف1گردید.
ابزار1گرداوری1اطالعات1پرسشنامه1می1باشد،1پرسشنامه1طراحی1شده1از1پنج1بخش1تشکيل1شده1
است: بخش اول:1ویژگی1های1فردی1که1با1هفت1سوال1مورد1سنجش1قرار1گرفته1است. بخش 
از1111سوال1مورد1پرسش1قرار1گرفنه1است. بخش  استفاده1 با1 دوم:1ویژگی1های1حرفه1ای1که1
سوم:1ادراک1زنان1نسبت1به1سقف1شيشه1ای1که1با1161گزینه1در1قالب1طيف1ليکرت1مورد1سنجش1
قرارگرفته1است. بخش چهارم:1موانع1ارتقاء1شغلی1در1قالب1چهار1دسته1موانع1فردی،فرهنگی-
اجتماعی،1موانع1سازمانی1و1موانع1خانوادگی1با1651گویه1مورد1سوال1قرار1گرفته1است. بخش پنجم: 
مولفه1های1رهبری1تحول1آفرین1در1چهار1مولفه1نفوذ1آرمانی،1انگيزش1الهام1بخش،1ترغيب1ذهنی1و1
مالحظات1فردی1با1431گویه1مورد1سنجش1قرار1گرفته1است.1برای1سنجش1روایی1پرسشنامه1در1اختيار1
15تن1از1اساتيد1دانشگاهی1درگروه1مدیریت1دانشگاه1آزاد1اسالمی1و1همچنين151نفر1از1کارشناسان1
انجام1اصالحات1الزم1 از1 بيرجند1قرار1خواهد1گرفت1و1پس1 ادارات1دولتی1شهر1 اجرایی1مربوطه1در1
در1زمينه1چگونگی1سنجش1متغيرهای1مورد1بحث1از1طریق1گویه1های1مورد1نظر،1پرسشنامه1نهایی1
تنظيم1گردید،1عالوه1بر1این1برای1تعيين1روایی1محتوایی1از1ضرایب1CVR/CVI1استفاده1گردید.1
برای1سقف1شيشه1ای1ضریب10/731و1برای1رهبری1تحول1آفرین1ضریب10/7611برآورد1گردید1که1
روایی1قابل1قبولی1است،1برای1سنجش1پایایی1از1روش1آلفای1کرنباخ1استفاده1شده1که1نتایج1آلفای1
کرونباخ1ابزار1اندازه1گيری10/7751محاسبه1گردید1که1در1دامنه1قابل1قبول1می1باشد.1در1نهایت1داده1
ها1برای1تحليل1وارد1نرم1افزار1spss1شد1و1با1استفاده1از1آزمون1فریدمن1و1ضریب1همبستگی1پيرسون1

معنی1داری1هر1یک1از1فرضيه1ها1بررسی1شد.

یافته ها ی تحقیق
فرضیه اول :

»وضعيت1موجود1سبک1رهبری1تحول1آفرین1در1حد1مطلوبی1است.«
از1آزمون1t1تک1نمونه1ای1استفاده1شده1است.



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و هفتم )پیایی 15(/ بهار 6696

جدول )1-1(: وضعیت موجود سبک رهبری تحول آفرین

tsigمیانگینوضعیتمتغیر

 سبک رهبری تحول
آفرین

3سطح مطلوب
14.5410.000

3.64سطح موجود

1)mean=3/641یافته1های1پژوهش1نشان1می1دهد1که1بين1ميانگين1سبک1رهبری1تحول1آفرین
)p=0/000.1و1ميانگين1فرضیmean=3(1(1تعيين1کننده1سطح1مطلوب1تفاوت1آماری1معنی1داری1
سطح1یک1درصد1خطا1وجود1دارد.1به1عبارت1دیگر1وضعيت1موجود1سبک1رهبری1تحول1آفرین1از1

دیدگاه1پاسخگویان1در1حد1مطلوبی1است.
 فرضیه دوم :

»وضعيت1موجود1مولفه1های1سبک1رهبری1تحول1آفرین1در1حد1مطلوبی1است.«
برای1آزمون1فرضيه1از1آزمون1t1تک1نمونه1ای1استفاده1شده1است1که1در1جدول1زیر1شرح1داده1شده1

است.
جدول )1-2(: وضعیت موجود مولفه های سبک رهبری تحول آفرین

tsigمیانگینوضعیتابعادمتغیر

 سبک
 رهبری

تحول آفرین

نفوذ آرمانی
3سطح مطلوب

13.0180.000
3.65سطح موجود

انگیزش الهام بخش
3سطح مطلوب

13.7560.000
3.67سطح موجود

ترغیب ذهنی
3سطح مطلوب

11.4290.000
3.61سطح موجود

مالحظات فردی
3سطح مطلوب

12.3130.000
3.63سطح موجود
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نفوذ1 های1 مولفه1 موجود1 وضعيت1 بين1 که1 کند1 می1 بيان1 تحقيق1 از1 آمده1 دست1 به1 اطالعات1
الهام1بخشmean=3/671.p=0/000(1(،1ترغيب1 انگيزش1 1،)mean=3/651.p=0/000(1آرمانی
ميانگين11 با1 1)mean=3/631 .p=0/000( فردی1 مالحظات1 و1 1)mean=3/611 .p=0/000(ذهنی
)mean=3(فرضی1تعيين1کننده1سطح1مطلوب1تفاوت1آماری1معنی1داری1با991%1اطمينان1وجود1
دارد1و1بيان1کننده1این1است1که1وضعيت1موجود1مولفه1های1سبک1رهبری1تحول1آفرین1از1دیدگاه1

پاسخگویان1در1حد1مطلوبی1است.

بحث و نتیجه گیری
1زنان1 1حضور 1مانع 1اساسي1ترین1عواملي1است1که 1از 1نقش1هاي1جنسيتي 1به باورهاي1مربوط 1
درجامعه1مي1شود.1جامعه1امروزی11نيازمند1استفاده1بيش1تر1و1بهتر1از1نيروي1زنان1در1مدیریت1است1و1
کشورهاي1در1حال1توسعه1به1این1نتيجه1رسيده1اند1که1به1منظور1تحقق1اهداف1توسعه1اي1خود1ناگزیر1
از1مشارکت1دادن1زنان1در1مشاغل1مدیریتي1هستند.1یکي1از1شاخص1هاي1مهمي1که1به1عنوان1معيار1
جنسيتي1و1نيز1توانمندي1سازي1زنان1مورد1توجه1قرار1مي1گيرد،1ميزان1مشارکت1زنان1در1تصميم1
گيري1هاي1کالن1کشور1و1همچنين1حضور1آنها1در1پست1هاي1مدیریتي1است.1به1رغم1برنامه1ریزي1
هایي1که1در1این1حوزه1انجام1شده1است،1حضور1زنان1در1پستهاي1مدیریتي1هنوزچشم1گير1نيست1و1به1
نظر1مي1رسد1که1زنان1در1مسير1پيشرفت1شغلي1خود1در1سطوح1مدیریتي1با1مسائل1و1مشکالت1زیادي1
روبه1رو1هستند1که1این1موضوع1نه1تنها1در1کشورهاي1در1حال1توسعه،1بلکه1در1کشورهاي1توسعه1
یافته1نيز1هنوز1در1حد1یک1مسئله1باقي1مانده1است1و1صاحب1نظران1نتوانسته1اند1آن1گونه1که1باید1و1
شاید1پاسخي1براي1آن1بيابند.1بر1اساس1آمارهاي1منتشر1شده1ازسوي1سازمان1ملل1متحد1و1نيز1شواهد1
موجود1در1کشورمان،1با1همة1پيشرفت1هاي1فراواني1که1درحوزة1زنان1در1سال1هاي1گذشته1به1دست1
آمده،1ولي1هنوز1زنان1جایگاه1چنداني1در1فعاليت1هاي1اقتصادي1به1طور1عام1و1تصميم1گيري1هاي1
مدیریتي1به1طور1خاص1ندارند1و1این1امر1باعث1تضعيف1جایگاه1زنان1در1دیگر1عرصه1هاي1اجتماعي،1
فرهنگي1و1سياسی1و...1می1شود.1پس1اتخاذ1تدابير1علمي1و1برنامه1ریزي1هاي1الزم1و1مقتضي1و1
تسهيل1شرایط1ورود1براي1حضور1و1بقاي1زنان1در1اجتماع1باید1در1نظر1گرفته1شود1و1گروه1هاي1مصلح،1
باید1موضع1گيري1مناسب1تري1نسبت1به1حضور1زنان1در1جامعه1به1عنوان1نيمي1از1جمعيت1آن1در1نظر1
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بگيرند1و1این1ميسر1نمي1شود1مگرآنکه1همگان1ابتدا1به1این1باور1برسند1که1راه1توسعه1بدون1توجه1
به1نقش1زنان1پيموده1نخواهد1شد.1بر1همين1اساس1آنچه1این1پژوهش1به1دنبال1آن1بود؛1تبيين1نقش1
1نسبت1به1سقف1شيشه1 رهبری1تحول1آفرین1در1ادراک1زنان1شاغل1در1ادارات1دولتی1شهر1بيرجند1
اي1بود.1یافته1هاي1این1پژوهش1از1این1فرض1حمایت1کرد1که1بين1مولفه1های1سبک1رهيری1تحول1
آفرین1)نفوذ1آرمانی،1انگيزش1الهام،1ترغيب1ذهنی1و1مالحظات1فردی(1و1ادراک1زنان1نسبت1به1سقف1
شيشه1اي1رابطة1آماری1معناداری1وجود1ندارد.1این1امر1بيانگر1این1است1که1علی1رغم1اینکه1در1مبانی1
نظری1و1ادبيات1مربوطه1سبک1های1رهبری1را1به1عنوان1تاثير1گذار1بر1روی1گرایشات1و1ادراکات1ذکر1
کرده1اند1ولی1ادراک1زنان1شاغل1در1ادارات1دولتی1شهر1بيرجند1نسبت1به1سقف1شيشه1ای1مستقل1از1
سبک1رهبری1تحول1آفرین1بوده1است1که1به1نظر1می1رسد1با1توجه1به1عدم1ارتباط1مستقيم1کارکنان1
زن1با1مدیران1مرد1به1دليل1فرهنگ1سازمانی1حاکم1بر1شهر1و1بر1ادارات1دولتی1که1ارتباطات1زنان1با1
مدیران1را1محدود1می1کند1و1همچنين1پذیرش1برتری1مردان1در1این1فرهنگ1منجر1به1دستيابی1به1

این1یافته1شده1باشد.
 Eyal and Kark, 2004; Politis) تحقيقات  های1 یافته1 با1 پژوهش1 این1 های1 یافته1
 and Harkiolakis, 2008; Gumusluoglu and Ilsev, 2009; Gumusluoglu,

بر1 آفرین1 تحول1 رهبری1 رفتار1 اند1 داشته1 بيان1 که1 1(karakita poglu and Hirst, 2012

تمایالت1و1گرایشات1کارآفرینانه1افراد1درون1سازمان1تاثير1دارد1و1سازمان1ها1جهت1انطباق1با1دنيای1
جهت1 در1 افراد1 تمایالت1 و1 نوآوری1 و1 خالقيت1 جو1 کردن1 نهادینه1 برای1 امروزی1 متحول1 و1 متغير1
فعاليت1های1کارآفرینانه1در1سازمان،1باید1قادر1باشند1تا1استراتژی1هایی1را1جهت1هدایت1و1کنترل1این1

تغييرات1به1مدد1رهبران1تحول1آفرین1ایجاد1نمایند،1همسو1نمی1باشد.11
هم1چنين1یافته1های1حاصل1از1بررسي1ادراک1زنان1نسبت1به1سقف1شيشه1ای1بر1اساس1متغير1هاي1

دموگرافيک1حاکي1از1نبود1تفاوت1بين1نظرات1بود.
این1یافته1در1ارتباط1بارابطه1سابقه1کارو1ادراک1نسبت1به1سقف1شيشه1ای1با1یافته1تحقيق1العقالیی1
)1377(1انطباق1ندارد.1همچنين1در1ارتباط1با1رابطه1سن1و1ادراک1نسبت1به1سقف1شيشه1ای1یافته1
های1تحقيق1احسانی1و1همکاران1در1سال1)1387(1را1تایيد1نمی1کند1ولی1در1ارتباط1با1بعد1خانوار1با1

یافته1های1سيد1جوادین1و1همکاران1)1386(1همسو1است.
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1یافته1های1پژوهش1حاضر1نشان1داد1بين1مدرک1تحصيلی1پاسخگویان1و1ادراک1آنها1نسبت1به1
سقف1شيشه1ای1تفاوت1آماری1معنی1دار1در1سطح1یک1درصد1خطا1وجود1دارد.1نوع1و1سطح1تحصيالت1
در1ایجاد1سقف1شيشه1ای1تاثير1می1گذارد.1تحصيالت1از1دو1جنبه1مورد1توجه1قرار1می1گيرد.1یکی1
اینکه،1تعداد1کمی1از1زنان1در1رشته1های1فنی1حضور1دارند1و1دیگر1اینکه1زنان1از1محيط1های1آموزشی1
با1اعتماد1به1نفس1و1انتظارات1باال1فارغ1التحصيل1نمی1شوند.1موضوعات1کالسها1تصورات1مثبتی1از1
زنان1ایجاد1نمی1کند،1تصورات1مثبت1به1دختران1کمک1می1کند1که1اعتماد1بنفس1را1در1خود1تقویت1
کنند.1اگر1مهارت1های1رهبری1به1دختران1آموزش1داده1شود1آنها1اعتماد1به1نفس1بيشتری1برای1رهبر1
شدن1خواهند1داشت1و1این1اعتماد1به1نفس1آنها1را1برای1چالشها1و1پذیرفتن1ریسک1آماده1خواهد1کرد.1
این1یافته1با1یافته1تحقيق1روشن1)1383(1در1ارتباط1با1ارتباط1مدرک1تحصيلی1با1سقف1شيشه1ای1

انطباق1دارد.
تحقيق1حاضر1نشان1داد1که1موانع1فرهنگی1–1اجتماعی1مهمترین1مانع1ارتقاء1شغلی1از1دیدگاه1زنان1
مورد1مطالعه1می1باشد.1در1تبيين1یافته1حاضر1چنين1می1توان1استنباط1کرد1که1احتمااًل1در1فرهنگ1
حاکم1در1این1شهر1پيش1داوري1ها1نسبت1به1زنان،1توانایی1ها1و1موقعيت1شان،1همچنين1نابرابري1
هاي1اجتماعي1و1شهروندي1در1برخی1از1نقاط1و1نگرش1به1زن1به1عنوان1جنس1دوم1سبب1نابرابري1

فرصت1هاي1رشد1وارتقا1براي1زنان1ميباشد.
موانع1سازمانی،1از1دید1گاه1پاسخگویان1مانع1بعدی1بود1که1ارتقای1شغلی1زنان1مورد1مطالعه1را1تحت1
تاثير1قرار1می1داد.1بر1اساس1یافته1حاضر1احتمااًل1پذیرش1این1فرض1مبين1آن1است1که1ساختار1موجود1
در1ادارات1به1نحوي1است1که1شرایط1نابرابری1در1احراز1پست1وجود1دارد1و1فرصت1ارتقا1و1ترفيع1شغلي1
براي1زنان1محدود1است.1همچنين1به1علت1تبعيض1جنسيتي1و1اعمال1سليقه1در1محيط1کار،1محدودیت1
قانوني1و1اداري1براي1حضور1زنان1وجود1دارد.1به1طور1مثال،1تبعض1جنسيتي1در1بدو1استخدام1بدین1
گونه1است1که1وقتي1فرصت1هاي1برابر1شغلي1وجود1دارد،1تنها1آن1دسته1از1زناني1استخدام1مي1شوند1
که1واجد1تحصيالت1و1دانش1باالتر1از1مردان1همکار1خود1باشند1و1نيز1حضور1بسيار1اندک1زنان1شاغل1

با1تحصيالت1عالي1در1سمت1هاي1اداري،1معرف1تبعض1جنسيتي1در1مورد1ارتقاي1مقام1است.1
موانع1فردی1در1اولویت1بعدی1تعيين1شده1از1سوی1زنان1در1ارتقای1شغلی1شان1می1باشد.1بر1این1
اساس1قابل1ذکر1است1که1احتمااًل1عدم1وجود1اعتماد1به1نفس،1عدم1شرکت1و1اظهار1نظر1در1جلسات1
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و1درگير1نکردن1خود1در1کار1نيز1از1موانعي1است1که1بر1عدم1ارتقا1زنان1به1سمت1هاي1مدیریتي1موثر1
مي1باشد1و1در1طول1زمان1این1باور1را1به1کل1جامعه1القا1می1کند1که1برای1پست1های1مدیریتی1جایی1

برای1زنان1وجود1ندارد1و1یا1زنان1توانایی1چندانی1در1احراز1این1پست1ها1ندارند.1
موانع1خانوادگی1نيز1از1جمله1موانعی1بود1که1مورد1توجه1زنان1مورد1مطالعه1در1عدم1ارتقای1شغلی1
شان1بود.1از1این1یافته1چنين1می1توان1استنباط1کرد1که1تضاد1بين1خانواده1و1کار1احتمااًل1موجب1فشار1
مضاعف1بر1زنان1مي1شود.1زنان1به1علت1نقش1دوگانه1ای1که1در1محيط1کار1ایفا1مي1کنند،1با1این1
انتظار1که1هر1دو1نقش1را1به1نحو1احسن1اجراکنند،1فشار1زیادي1را1براي1انجام1همزمان1کارها1باید1
متحمل1شوند.1از1سوي1دیگر1مردان1هم1انجام1مسؤوليت1هاي1خانوادگي1را1فقط1بر1عهده1زنان1مي1
گذارند،1وظيفه1نگهداري1از1فرزندان1و1آموزش1آنان1نيز1بر1دوش1زنان1است1و1همه1این1عوامل1سبب1
مي1شود1که1زنان1فشار1باالیي1را1تحمل1کنند11و1این1فشار1مضاعف1و1مسئوليت1هاي1خانوادگي1مانع1

ارتقا1آنان1در1محيط1کار1مي1شود.

 پیشنهادات
با1آزمون1فرضيه1پژوهش1این1نتيجه1حاصل1شد1که1رفتار1رهبران1تحول1آفرین1بر1ادراک1زنان1	 

نسبت1به1سقف1شيشه1ای1تاثير1آماری1معنی1دار1نداشته1است.1لذا1پيشنهاد1می1شود1که1مطالعات1
گستردتر1و1با1سایر1سبک1های1رهبری1در1سازمانهای1مورد1مطالعه1صورت1گيرد1تا1با1اطمينان1

بيشتری1در1این1مورد1بتوان1اظهار1نظر1نمود.
علی1رغم1اینکه1فرضيه1تاثير1سبک1رهبری1تحول1آفرین1بر1ادراک1زنان1نسبت1به1سقف1شيشه1	 

ای1در1این1پژوهش1تایيد1نشد،1به1دليل1اینکه1رهبران1تحول1آفرین1در1سازمانها1بانيان1تغيير1
و1تحول1هستند1و1باعث1ایجاد1خالقيت1و1نوآوری1و1ایجاد1تمایالت1مثبت1در1سازمان1و1طبعًا1
افزایش1عملکرد1سازمان1می1گردند؛1پيشنهاد1می1شود1که1ادارات1مورد1مطالعه1و1سایر1ادارات1
سبک1رهبری1تحول1آفرین1و1ویژگی1های1آن1را1در1مدیران1و1رهبران1خود1تقویت1کنند1و1آن1

را1به1عنوان1امر1مهم1در1سر1لوحه1برنامه1های1خود1قرار1دهند.
یافته1های1تحقيق1نشان1داد1که1غالب1زنان1پاسخگو1عالقمند1بودند1در1ادارات1با1مدیریت1مردان1	 

کار1کنند1عالوه1بر1این1بخش1عظيمی1از1آنها1هم1عالقه1ای1برای1قرار1گرفتن1در1پست1های1
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مدیریتی1نداشتند،1بنابراین1پيشنهاد1می1شود1مدیران1با1اخذ1مجوز1اقدام1به1برگزاری1دوره1ها،1
برنامه1ها1و1کارگاه1های1آموزشی1پيرامون1تقویت1اعتماد1به1نفس،1دانش،1مهارت1و1شایستگی1
های1مدیریتی1برای1کارکنان1زن1بنمایند1و1آگاهی1عمومی1را1نسبت1به1نقش1و1سهم1اقتصادی1

رو1به1رشد1زنان1افزایش1دهند.
با1توجه1به1اینکه1ادراک1زنان1نسبت1به1سقف1شيشه1ای1در1جایگاه1های1مختلف1شغلی1متفاوت1	 

نبوده1است1به1نظر1می1رسد1که1افراد1به1آن1به1عنوان1یک1مسئله1مهم1توجه1نکرده1اند1و1شرایط1
موجود1را1پذیرفته1اند1که1مردان1برتر1از1زنان1هستند.1بنابراین1پيشنهاد1می1شود1که1اطالع1رسانی1
و1آگاه1سازی1عمومی1در1این1زمينه1صورت1پذیرد1که1برای1پذیرش1پست1های1مدیریتی1زنان1

به1اندازه1مردان1شایستگی1دارند.1
با1توجه1به1این1یافته1که1فرصت1های1برابر1در1کسب1مهارت1و1رقابت1بين1زنان1و1مردان1وجود1	 

ندارد.1پيشنهاد1می1شود1ادارات1دولتی1از1سياست1های1رفع1تبعيض1به1عنوان1ابزاری1برای1کمک1
به1افراد1واجد1شرایط1استفاده1کنند1تا1آنها1از1فرصت1مساوی1برای1رقابت1بر1اساس1توانایی1و1

شایستگی1برخوردار1باشند.
بویژه1استان1خراسان1جنوبی1زنان1نقش1	  این1موضوع1که1در1کشور1ما1و1 با1مدنظر1قرار1دادن1

مهمی1در1حفظ1و1حراست1خانواده1دارند1و1با1توجه1به1نقش1موانع1خانوادگی1در1ارتقاء1شغلی1زنان1
پيشنهاد1می1شود1ساختار1ادارات1به1گونه1ای1مهندسی1مجدد1شود1که1زنان1شاغل1بتوانند1حافظ1
کيان1خانواده1خود1نيز1باشند.1در1نظر1گرفتن1امکاناتی1چون1ساعات1کار1شناور1و1محل1های1
کاری1غير1متمرکز،1تهيه1امکانات1مهد1کودک1و...1از1جمله1تمهيداتی1است1که1در1این1مهندسی1

مجدد1پيش1بينی1می1شود.
مدیران1ادارات1باید1بپذیرند1که1تغيير1ادراک1افراد1را1نمی1تواند1دیکته1یا1تحميل1کرد.1لذا1پيشنهاد1	 

می1شود1با1توجه1به1اینکه1رسانه1های1گروهی1نقش1مهمی1را1در1تغيرادراک1و1نگرش1و1برطرف1
کردن1کليشه1ها1ایفاء1می1کنند،1از1این1رسانه1ها1بهره1بيشتری1برای1تغير1ادراک1کارکنان1خود1

ببرند.1
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واکاوی نقش شهرک های صنعتی در توسعه روستاهای پیرامون
)مطالعه موردی شهرک صنعتی بیرجند(
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تاریخ1دریافت:11111111111111111395/9/51تاریخ1پذیرش:1396/1/201

چکیده
هدف1از1ایجاد1شهرکهای1صنعتي،1توسعه1صنعتي1در1خارج1از1مناطق1شهري1است1تا1تاثيرات1منفي1
فعاليت1های1صنعتي11بر1ساکنين1مناطق1شهري1از1قبيل1آلودگی1زیست1محيطی1و1صوتی،1ترافيک1و1
...1را1به1حداقل1برساند.1یکی1از1مهمترین1مسائل1کشورهای1جهان1سوم،1بيکاری1و1افزایش1مهاجرت1
روستایيان1به1شهرهاست1لذا1برنامه1ها1وسياست1های1صنعتی1باید1در1راستای1کاهش1بيکاری1و1بهبود1

وضع1اکثریت1مردم1باشد.
با1توجه1به1نقش1مهم1و1تاثير1گذار1شهرک1های1صنعتی1و1استقرار1آنها1در1خارج1مناطق1شهری1و1
ثاثير1آنها1در1جذب1جویندگان1کار1مناطق1روستایی1پيرامون1نواحی1و1شهرک1های1صنعتی1در1این1
پژوهش1به1بررسی1نقش1شهرک1صنعتی1بيرجند1در1توسعه1روستاهای1پيرامون1پرداخته1شده1است.1
در1این1پژوهش1با1استفاده1از1مطالعات1کتابخانه1ای1و1استفاده1از1ابزار1پرسشنامه1که1از1یک1نمونه1
1175نفری1از1روستایيان1شاغل1در1کارگاه1های1باالی1بيست1نفر1کارکن1شهرک1صنعتی1بيرجند،1
اطالعات1مورد1نياز1جمع1آوری1و1تحليل1گردیده1است.1تجزیه1و1تحليل1اطالعات1توسط1نرم1افزار
1spssو1با1روش1تحليل1تک1متغيره1صورت1گرفته1است.1نتایج1تحقيق1نشان1می1دهد1که1با1اشتغال1
افراد1در1شهرک1صنعتی،1درآمد1آنها1افزایش،1وضعيت1اقتصادی1آنها1بهتر،1وضعيت1مسکن1و1تغذیه1
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1- مقدمه
استراتژی1)کوچک1زیباست(1اولين1بار1توسط1شوماخر1اقتصاددان1آلمانی1در1ادبيات1اقتصادی1مطرح1
گردید.1در1این1استراتژی1به1طور1خالصه1بر1این1امر1تاکيد1می1ورزد1که1مهمترین1مسئله1کشورهای1
و1سياست1های1 ها1 برنامه1 لذا1 به1شهرهاست1 روستایيان1 افزایش1مهاجرت1 و1 بيکاری1 جهان1سوم،1
صنعتی1باید1در1راستای1کاهش1بيکاری1و1بهبود1وضع1اکثریت1مردم1باشد.1با1این1هدف1وی1معتقد1
است1که1اواًل1فرصت1های1شغلی1باید1در1شهرهای1کوچک1بوجود1آید1ثانيًا1به1طور1متوسط1این1فرصت1
ها1بایستی1به1اندازه1کافی1ارزان1باشد1و1ثانيًا1با1توجه1به1اینکه1جمعيت1کشورهای1در1حال1توسعه1از1
آموزش1کافی1برخوردار1نيستند1و1نرخ1بی1سوادی1باالست،1روش1های1توليد1باید1نسبتًا1ساده1باشد؛1
رابعًا1روش1های1توليد1باید1به1صورتی1باشد1که1از1منابع1محلی1استفاده1کند1و1در1نهایت،1وی1معتقد1
است1که1اهداف1فوق1از1رهگذر1ایجاد1صنایع1کوچک،1قابل1تحقق1است1)طباطبایی1و1اژدری،1387(.
صنعتی1سازی1روستا1منجر1به1تحول1در1اقتصاد1روستایی1گردیده1و1با1جذب1قسمتی1از1جمعيت1
روستا1تا1حدی1مشکل1بيکاری1مرتفع1گردیده1است.1همچنين1با1برقراری1پيوند1با1کشاورزی1موجبات1
و1 راهبردها1 در1 مهمی1 جایگاه1 روستا1 شدن1 صنعتی1 دليل1 همين1 به1 آورد.1 می1 فراهم1 را1 آن1 رشد1
از1 را1 روستاها1 راهبرد1صنعتی1سازی1 این1کشورها1 لذا1 دارد.1 توسعه1 در1حال1 سياستهای1کشورهای1
اواسط1دهه1ی119701در1برنامه1های1توسعه1گنجانده1اند1)رضوانی1389،1(.1سياست1صنعتی1شدن1
در1این1کشورها1عمومًا1با1هدف1افزایش1توليد1وایجاد1فرصت1های1شغلی1دنبال1می1شود.1این1اهداف1
در1صنعتی1شدن1روستا1با1راهبردهای1توسعه1روستایی1در1جهت1ایجاد1کانون1های1صنعتی1در1نواحی1

روستایی1آميخته1شده1است.
نواحی1 در1 اشتغال1 ایجاد1 و1 توليد1 وخاک،1 وآب1 توليد1 عوامل1 کمبود1 دليل1 به1 که1 حاضر1 حال1 در1
بی1 های1 مهاجرت1 عامل1 کمبود1 این1 و1 روبروست1 مشکل1 با1 کشاورزی1 بخش1 طریق1 از1 روستایی1
رویه1روستایی1شده1است،1بنابراین1می1توان1گفت1که1توسعه1شهرک1های1صنعتی1با1اولویت1استقرار1
در1مناطق1روستایی1ضروری1است1و1از1نتایج1شکل1گيری1صنایع1کوچک1و1شهرک1های1صنعتی،1
نيروی1 توليدات،1تسهيل1کننده1فرآیندهای1توسعه1و1بکارگيری1 افزایش1 از1توسعه،1 افزایش1آگاهی1

انسانی1است.
در1ایران1بنابر1اعالم1سازمان1صنایع1کوچک1و1شهرک1های1صنعتی1تا1پایان1سال17541،931شهرک1
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و1ناحيه1صنعتی1با1342521کارگاه1صنعتی1و1اشتغال17035461نفر1مشغول1به1فعاليت1می1باشند1که1
بالغ1بر1501درصد1نيروی1شاغل1در1بخش1صنعت1در1این1شهرک1ها1مشغول1بکار1می1باشند.1براساس1

آمار1دیگر1از1همين1سازمان12031ناحيه1صنعتی1روستایی1در1کشور1مشغول1به1فعاليت1می1باشند.
با1عنایت1به1اهميت1موضوع1بررسی1و1تحليل1اثرات1شهرک1های1صنعتی1بر1توسعه1سکونتگاه1های1
روستایی،1پژوهش1حاضر1در1صدد1بررسی1و1واکاوی1نقش1شهرک1صنعتی1بيرجند1در1توسعه1روستاه1

های1پيرامون1آن1بعنوان1نمونه1موردی1می1باشد.

1-1- اهمیت وضرورت تحقیق 
اجتماعی1 1– اقتصادی1 توسعه1 زمينه1 در1 ساز1 سرنوشت1 تصميم1 یک1 شدن1 صنعتی1 تردید1 بدون1
کشورهای1جهان1سوم1است1و1ضرورتی1غير1قابل1انکار1است.1اثرات1صنعتی1شدن1در1همه1بخش1
های1اقتصادی1احساس1شده1و1باعث1تحرک1قسمت1زیادی1از1منابع1مالی1در1جهت1توسعه1اقتصادی1
می1شود.1به1عبارت1دیگر1صنعتی1شدن1به1عنوان1ابزار1ایجاد1رشد1سریع1اقتصادی1و1توسعه1اجتماعی1
کشورهای1در1حال1توسعه1است1و1صنعتی1شدن1روستایی1و1یا1استقرار1صنعت1در1جوار1روستاها1گامی1
در1جهت1توسعه1روستایی1است1و1از1سياستهای1توسعه1همه1جانبه1و1یکپارچه1روستایی1محسوب1می1
شود.1لذا1کوشش1برای1استقرار1صنایع1در1جوار1مناطق1روستایی1در1بلند1مدت1ضمن1ایجاد1اشتغال1به1
توزیع1درآمد1و1بهبود1وضعيت1اقتصادی1روستایيان1به1توسعه1اجتماعی1و1اقتصادی1روستایيان1کمک1
خواهد1نمود.1شهرک1های1صنعتی1بعنوان1مناطقی1که1در1آنها1تنوع1صنایع1مختلف1به1وضوح1دیده1می1
شود1فرصت1های1اشتغال1را1برای1افراد1مختلف1با1سطح1تحصيالت1گوناگون1فراهم1می1آورد1و1باعث1
کاهش1هزینه1در1مقایس1می1گردند.1اینگونه1شهرک1ها1از1چنان1اهميتی1برخوردار1می1باشند1که1
استقرار1بهينه1و1هدفمند1آنها1در1مناطق1روستایی1باعث1توسعه1اقتصادی-1اجتماعی1و1حتی1کالبدی1
در1مناطق1و1نواحی1روستایی1می1گردند.1کشورهای1توسعه1یافته1هرکدام1با1فاصله1زمانی1متفاوت1به1
مرحله1صنعتی1شدن1رسيده1و1ناگهان1پس1از1رسيدن1به1این1مرحله1خيزش1بزرگ1خود1را1در1توسعه1
اقتصادی1آغاز1نمودند.1الگوی1رشد1اقتصادی1و1تسری1گسترش1صنعت1به1پيرامون1مبين1این1واقعيت1
است1که1در1صورت1صنعتی1سازی1شهرها1و1اجرای1این1الگو1براساس1اصل1سلسله1مراتبی1باال1به1
پایين1می1توان1شاهد1صنعتی1شدن1روستاها1بود.1ام1تی1هاگ1ضمن1تحليل1فرآیند1توسعه1روستایی1
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بر1این1باور1است1که1در1امتداد1با1دیگر1بخش1های1اقتصادی1و1اجتماعی،1صنعت1باید1به1عنوان1مهم1
ترین1مولفه1هر1برنامه1توسعه1یکپارچه1روستایی1پذیرفته1شود.1ماهيت1و1الگوی1صنعتی1شدن1چه1در1
ابعاد1کوچک1مقياس،1و1یا1صنایع1دستی1و1چه1در1صنایع1بزرگ1مقياس1تابع1مواد1خام1اوليه1و1منابع1
انسانی1در1ابعاد1محلی1و1منطقه1ای1است.1هاگ1تسریع1می1کند1که1صنعتی1شدن1ضمن1ایجاد1مهارت1

جدید1و1ایجاد1هماهنگی1موجب1شکستن1موانع1سنتی1رشد1اقتصادی1در1مناطق1روستایی1است.
بدین1دليل1اهميت1و1ضرورت1استقرار1صنایع1در1جوار1روستاها1ضمن1ایجاد1فعاليت1اقتصادی،1دارای1
اثرات1تکاثری1نيز1می1باشد.1بطوری1که1تجربيات1کشورهای1توسعه1یافته1نشان1می1دهد1که1هر1تغيير1
ساختاری1از1طریق1صنعتی1شدن1نه1تنها1ارزش1اقتصادی1مفيد1در1مناطق1روستایی1ایجاد1می1کند1
بلکه1منجر1به1رونق1اقتصادی1نيز1می1شود.1از1دیگر1پيامدهای1مهم1در1استقرار1صنایع1در1جوار1روستاها1
ایجاد1رفاه1در1نواحی1روستایی1است.1که1ابعاد1متفاوتی1چون1مسکن،1بهداشت،1بيمه،1مشارکت1های1
روستایی1و1بهبود1گذران1اوقات1فراغت1را1در1بر1می1گيرد1)تقدیسی،1386(.1در1مجموع1می1توان1
گفت1صنعتی1سازی1روستایی1از1جمله1راهبردهایی1است1که1بمنظور1توسعه1روستایی1در1نقاط1مختلف1

جهان1تجربه1شده1است1و1می1تواند1اثرات1مهمی1بر1توسعه1پایدار1نواحی1روستایی1داشته1باشد.

2-1- اهداف تحقیق:
1از1جمله1راهبردهای1توسعه1سکونتگاه1های1روستایی1صنعتی1کردن1آنها1در1قالب1ایجاد1شهرک1
ها1و1نواحی1صنعت1در1جوار1این1مناطق1است.1استقرار1صنایع1در1جوار1روستاها1ضمن1ایجاد1فعاليت1
اقتصادی،1دارای1اثرات1تکاثری1نيز1می1باشد.1بطوری1که1تجربيات1کشورهای1توسعه1یافته1نشان1می1
دهد1که1هر1تغيير1ساختاری1از1طریق1صنعتی1شدن1نه1تنها1ارزش1اقتصادی1مفيد1در1مناطق1روستایی1
ایجاد1می1کند1بلکه1منجر1به1رونق1اقتصادی1نيز1می1شود.1از1دیگر1پيامدهای1مهم1در1استقرار1صنایع1
در1جوار1روستاها1ایجاد1رفاه1در1نواحی1روستایی1است.1که1ابعاد1متفاوتی1چون1مسکن،1بهداشت،1بيمه،1
مشارکت1های1روستایی1و1بهبود1گذران1اوقات1فراغت1را1در1بر1می1گيرد.1در1مجموع1می1توان1گفت1
نقاط1مختلف1 در1 روستایی1 توسعه1 بمنظور1 که1 است1 راهبردهایی1 از1جمله1 روستایی1 صنعتی1سازی1
جهان1تجربه1شده1است1و1می1تواند1اثرات1مهمی1بر1توسعه1پایدار1نواحی1روستایی1داشته1باشد.1هدف1

اصلی1تحقيق1بررسی1نقش1شهرک1صنعتی1بيرجند1در1توسعه1روستاهای1پيرامون1می1باشد.
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3-1- ادبیات تحقیق
سانجی1در1سال120051ميالدی1در1تحقيقي1تحت1عنوان1»توسعه1روستایي1از1طریق1صنعتي1سازي1
روستایي«1بيان1نموده1یکي1از1علل1پيشرفت1سریع1هند1در1دهه1هاي1اخير،1توسعه1روستایي1بوده1است1

و1صنایع1روستایي1تا1حد1زیادي1توانسته1باعث1تحرک1در1بخش1کشاورزي1شود.1
در1مطالعات1آلکا1پاریخ1و1همکاران1با1عنوان1»صنعتی1شدن1بعنوان1بخشی1از1فرآیند1توسعه1همه1
جانبه1روستایی1بوریا،1هند119961ميالدی«1کاهش1فقر1در1منطقه1و1افزایش1آگاهی1ها،1گسترش1
آموزش،1سرمایه1گذاری1بيشتر1در1بخش1کشاورزی1و1افزایش1درآمد1خانواده1های1کم1درآمد،1اشتغال1
زایی1در1بخش1غير1کشاورزی1و1افزایش1درآمد1روستایيان1از1نتایج1مهم1پژوهش1بوده1است.1اوالف1
زایی1 اشتغال1 بر1اهميت1صنایع1کوچک1مقياس1درمناطق1روستایی119971ميالدی«1 فاس1»تاکيد1
بيشتر1در1مناطق1روستایی1بيشتر1از1مناطق1شهری1از1نتایج1پژوهش1بوده1است.1اسکينر1»مقررات1
اجتماعی1و1زیست1محيطی1در1مناطق1روستایی1چين120031ميالدی«1نتایج1پژوهش1کسب1درآمد1
وکاهش1شکاف1درآمدی1در1سطح1روستاها،1اشتغال1زایی1و1جذب1نيروی1کار1روستایی.1درمطالعه1اي1
با1عنوان1»نقش1نواحي1صنعتي1در1توسعه1ي1مناطق1روستایي1استان1مرکزي«1این1نتيجه1به1دست1
آمد1که1استراتژي1توسعه1صنعتي1در1قالب1نواحي1صنعتي1اگر1چه1از1نظر1ایجاد1اشتغال1توفيق1آميز1
بوده1اما1داراي1جهت1گيري1کشاورزي1نبوده1و1لذا1تغيير1مهمي1در1بهره1وري1صنعتي1و1ایجاد1پيوند1
توليد1ميان1کشاورزي1و1صنعت1نداشته1است.1در1مطالعه1اي1مشخص1شد1که1پنج1اثر1عمده1صنعتي1
شدن1روستا،1ایجاد1اشتغال1پایدار1و1افزایش1درآمد،1کاهش1مهاجرت1هاي1روستایي،1کاهش1نابرابري1
هاي1منطقه1اي،1افزایش1رفاه1روستایي1و1گسترش1صادرات1روستایي1مي1باشد.1در1مطالعه1ي1اثرات1
اجتماعي1و1اقتصادي1شهرک1صنعتي1کالت1مشهد،1این1نتيجه1به1دست1آمد1که1شهرک1هاي1صنعتي1
در1طوالني1مدت1باعث1توسعه1روستایي1مي1شوند1و1عالوه1بر1جذب1نيروي1کار1مازاد1نواحي1روستایي،1
بر1افزایش1درآمد1و1بهره1وري1این1نواحي1تأثير1مثبت1دارند.1در1»بررسي1و1ارزیابي1اثرات11شهرک1ها1
و1نواحي1صنعتي1در1توسعه11اقتصادي1و1اجتماعي1مناطق1روستایي1)نمونه1موردي1شهرستان1بابل(«1
با1آزمون1شاخص1هاي1اجتماعي1و1اقتصادي1نتيجه1گرفته1شد1که1شهرک1ها1و1نواحي1صنعتي1در1
توسعه1اقتصادي1و1اجتماعي1روستاهاي1ناحيه1تأثير1مثبتي1داشته1است.1در1پژوهشي1به1نام1»بررسي1
اثرات1شهرک1صنعتي1اشتهارد1بر1توسعة1روستاهاي1همجوار«11مشخص1شد1که1احداث1شهرک1ها1
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و1مراکز1صنعتي1در1زمينه1اشتغالزایي1و1جذب1نيروي1کار1ساکن1روستاها1در1عمل1با1موفقيت1همراه1
در1 1،)1380( است.1همچنين،1طاهرخاني1 داشته1 تقدم1 روستایي1 اشتغال1 بر1 اشتغال1شهري1 و1 نبوده1
مطالعه1خود1به1بررسي1نقش1نواحي1صنعتي1در1توسعه1مناطق1روستایي1استان1مرکزي1پرداخته1است.1
نتایج1تحقيق1وي1نشان1مي1دهد1که1ایجاد1فرصت1هاي1شغلي1براي1روستایيان1موفقيت1آميز1نبوده1
است،1چرا1که1اکثریت1شاغلين1نواحي1صنعتي1روستایي1را1ساکنان1مناطق1شهري1تشکيل1مي1دهند.

5-1- فرضیه های تحقیق
1-1به1نظر1می1رسد1شهرک1صنعتی1در1ایجاد1اشتغال1برای1روستاهای1پيرامون1موثر1بوده1است.

2-1شهرک1صنعتی1در1افزایش1درآمد1برای1شاغلين1روستاهای1پيرامون1موثر1بوده1است.
3-1شهرک1صنعتی1در1افزایش1رفاه1اجتماعی1شاغلين1روستایی1شهرک1صنعتی1نسبت1به1قبل1از1

اشتغال1شده1است.
4-1به1نظر1می1رسد1نقش1شهرک1صنعتی1در1تغيير1الگوی1مصرف1مواد1غذایی1شاغلين1روستایی1

شهرک1صنعتی1مثبت1می1باشد.
5-1شهرک1صنعتی1در1بهبود1وضعيت1مسکن1شاغلين1روستایی1شهرک1صنعتی1موثر1می1باشد.

6-1شهرک1صنعتی1در1ماندگاری1شاغلين1روستایی1شهرک1صنعتی1موثر1بوده1است.
7-1شهرک1صنعتی1درمکانيزه1شدن1کشاورزی1روستایيان1شاغل1موثر1است.

2- روش تحقیق 
انجام1پژوهش1روش1توصيفی-تحليلی1 تحقيق1صورت1گرفته1در1این1پژوهش1کاربردی1و1شيوه1
می1باشد،1روش1جمع1آوری1اطالعات1نيز1مبتنی1بر1مطالعات1ميدانی-کتابخانه1ای1و1با1استفاده1از1
روش1پيمایشی1و1تکميل1پرسشنامه1بوده1است.1بدليل1پراکندگی1روستاهای1پيرامون1شهرک1صنعتی1
بيرجند1وگستردگی1آنها1در1این1تحقيق1صرفًا1روستاهای1در1شعاع151تا1101کيلومتر1از1شهرک1صنعتی1
مورد1مطالعه1قرار1گرفته1اند.1جامعه1آماری1کارکنان1شهرک1صنعتی1بيرجند1هستند1که1در1مناطق1
روستایی1اقامت1دارند،1و1برای1سهولت1در1دسترسی1و1کاهش1هزینه1های1تحقيق1کارگاه1های1باالی1
120نفرکارکن1در1این1تحقيق1مورد1نظر1بوده1است،1لذا11751نفر1از1مجموع13211نفر1کارگر1روستایی1
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شاغل1در1این1واحدها1انتخاب1شده1اند1و1پرسشنامه1در1اختيار1آنها1قرار1داده1شده1است.1در1نهایت1
پرسشنامه1ها1به1وسيله1نرم1افزار1spss1و1تحليل1تک1متغيره1مورد1تحليل1قرار1گرفته1اند.

1-2- آمار توصیفی 
شهرک1صنعتی1بيرجند1در1تاریخ11369/7/171به1تصویب1هيات1وزیران1رسيده1و1عمليات1اجرایی1
آن1در1سال113691آغاز1گردید.1این1شهرک1در141فاز1عملياتی1با1مساحتی1بالغ1بر13331هکتار1با1متراژ1
صنعتی1231.51هکتار1در1کيلومتر1101جاده1بيرجند–خوسف1قرار1دارد.1عمده1صنایع1مستقر؛1کاشی،1
سراميک،1موتور1سيکلت،1سنگبری،1بسته1بندی1خشکبار،1حبوبات،1انواع1مواد1غذایی،1فرآورده1های1

گوشتی،1ماکارونی1و1...1می1باشند.
از1نظر1سن1شاغلين121/11درصد1بين1سن1181تا1251سال،135/41درصد1بين1سن341-125سال1و1
143/5درصد1بيشتر1از1351سال1سن1داشته1اند.1271درصد1شاغلين1مجرد1و1731درصد1متاهل1بوده1
اند.1از1نظر1مدرک1تحصيلی1621درصد1شاغلين1دیپلم1و1زیر1دیپلم،126/31درصد1فوق1دیپلم11و111/71

درصد1ليسانس1و1باالتر1می1باشند.
از1نظر1سطح1مهارت131/41درصد1شاغلين1ماهر1و168/61درصد1مهارت1نداشته1اند.1از1نظر1وضعيت1
سابقه1کاری1نيز1301درصد1کمتر1از1یک1سال،1371درصد1بين1یک1تا1سه1سال،1221درصد1بين171تا1101
سال1و1مابقی1بيش1از1101سال1سابقه1کار1داشته1اند.1حدود1721درصد1شاغلين1کارگر1ساده1بوده1اند.

3- بحث و تجزیه و تحلیل داده ها 
در1این1تحقيق1اثر1شهرک1صنعتی1بيرجند1بر1وضعيت1روستاهای1پيرامون1مورد1بررسی1قرار1گرفته1
است.1و1برای1بررسی11موضوع1شاخص1مختلفی1مانند1وضعيت1درآمد،1بيمه1تامين1اجتماعی،1مسکن،1
وضعيت1تغذیه،1استفاده1از1کاالهای1لوکس،1وسيله1نقليه،1ماندگاری1در1روستاها1و1...1مورد1بررسی1قرار1

گرفته1است،1که1نتایج1بررسی1به1تفکيک1هر1شاخص1در1زیر1ارائه1شده1است.

1-3- وضعیت درآمد شاغلین قبل وبعد از اشتغال
براساس1نتایج1بدست1آمده11211نفر1یعنی169.11درصد1از1شاغلين1در1پاسخ1به1این1پرسش1که1درآمد1
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آنها1چه1تغييری1بعد1از1اشتغال1داشته1است1اذعان1نموده1اند1که1درآمدشان1افزایش1یافته1است1که1این1
مهم1بهبود1وضعيت1اقتصادی1شاغلين1را1مشخص1می1نماید.1یعنی1آنچه1از1اشتغال1انتظار1می1رود1که1

همان1بهبود1وضعيت1درآمدی1آنها1و1تابعًا1افزایش1قدرت1خریدشان1هم1گردیده1است.
جدول 1- توزیع فراواني درآمد شاغلین قبل وبعد از اشتغال در شهرک صنعتي

درصدتعداد  پاسخگویانشرح

2313.1بدون پاسخ

12169.1افزایش یافته است

21.1کاهش یافته است

2916.6بدون تغییر

175100کل

1
2-3- وضعیت بیمه تامین اجتماعی شاغلین 

با1توجه1به1نقش1واهميت1بيمه1تامين1اجتماعی1در1تامين1آتيه1روستایيان1شاغل1در1شهرک1براساس1
تحقيقات1ميدانی1بعمل1آمده186.31درصد1آنها1پس1از1اشتغال1به1جمع1بيمه1شدگان1تامين1اجتماعی1
پيوسته1اند1که1عالوه1بر1امنيت1شغلی1از1مزایای1درمان1و1خدمات1رفاهی1و1درمانی1سازمان1تامين1
اجتماعی1در1وضعيت1فعلی1و1شرایط1پس1از1آن1مانند1از1کارافتادگی1و1بازنشستگی1و1بيمه1بيکاری1
برای1خود1و1خانواده1تحت1سرپرستی1شان1بهرمند1می1گردند1و1در1مجموع1آتيه1شان1تضمين1می1

گردد.
3-3- وضعیت مسکن شاغلین 

براساس1نتایج1بدست1آمده1و1در1نتيجه1اشتغال1و1افزایش1درآمد1شاغلين1مهمترین1دغدغه1هر1فرد1
یعنی1مسکن1متاثر1از1وضعيت1درآمدی1است1در1مجموع11271نفر1یعنی172.61درصد1از1شاغلين1بعد1از1
اشتغال1اقدام1به1تغيير1وضعيت1کالبدی1مسکن1خود1شامل1بهسازی1و1یا1تخریب1مسکن1و1بازسازی1
نموده1اند1که1ضمن1بهبود1وضعيت1مسکن1روستایی1بعنوان1یکی1از1عناصر1توسعه1کالبدی1نقش1مهم1

و1تاثير1گذاری1در1توسعه1کالبدی1و1بهبود1شاخص1های1توسعه1ایفا1می1نماید.
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4-3- وضعیت رفاهی و تغذیه شاغلین
اختالل1سالمت1به1دليل1تغذیه1ناکافي1یا1نامناسب1را1که1اغلب1بر1حسب1متوسط1مصرف1پروتئين1
در1روز1اندازه1گيري1ميشود1سوء1تغذیه1گویند1)تودارو،13661(.1سوء1تغذیه1افراد1جامعه1نشان1دهنده1
پایين1بودن1سطح1توسعه1اجتماعي1است.1بهبود1تغذیه1از1طرفی1بيانگر1افزایش1سطح1رفاه1در1ميان1
روستایيان1است1و1از1طرفی1موید1افزایش1درآمد1آنهاست.1برای1بررسی1وضعيت1تغذیه1افراد،1مصرف1
برخی1از1کاالهای1اساسی1مورد1بررسی1قرار1گرفته1است.1همه1شاخص1های1مدنظر؛1گوشت1قرمز،1
گوشت1مرغ،1سبزیجات،1ميوه1و1لبنيات1شاهد1افزایش1مصرف1بعد1از1اشتغال1شاغلين1می1باشد.1لذا1
اشتغال1شاغلين1و1افزایش1درآمد1آنها1باعث1بهبود1سطح1تغذیه1آنها1و1افزایش1سطح1توسعه1اجتماعی1

و1رفاهی1شاغلين1گردیده1است.1
جدول2- توزیع فراواني مصرف مواد غذایی  به نسبت قبل از اشتغال

درصدتعداد11پاسخگویانفراوانی1مصرف1کاال

گوشت1قرمز

7341.7افزایش1یافته1است
5632کاهش1یافته1است
4626.3تغييري1نيافته1است

175100,0کل

گوشت1مرغ

11565.7افزایش1یافته1است
2816.0کاهش1یافته1است
3218.3تغييري1نيافته1است

175100,0کل

سبزیجات

9051.4افزایش1یافته1است
148.0کاهش1یافته1است
7140.6تغييري1نيافته1است

175100,0کل

لبنيات

10560.0افزایش1یافته1است
2011.4کاهش1یافته1است
5028.6تغييري1نيافته1است

175100,0کل
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ميوه

10459.4افزایش1یافته1است
148.0کاهش1یافته1است
5732.6تغييري1نيافته1است

175100,0کل

5-3-وضعیت استفاده از کاالهای لوکس
در1این1قسمت11وضعيت1استفاده1افراد1از1برخی1از1کاالهای1لوکس1در1زمان1اشتغال1نسبت1به1قبل1
از1آن1مورد1بررسی1قرار1گرفته1است.1خرید1تلویزیون1ال1ای1دی1بعنوان1یک1کاالی1لوکس1در1نظر1
گرفته1شده1است1که1921نفر1از1افراد1یعنی152.21درصد1نسبت1به1خرید1آن1اقدام1نموده1اند1و1این1
مبين1افزایش1قدرت1خرید1آنها1در1کاالهای1لوکس1است.1نتایج1مبين1افزایش1خرید1فرش1پانصد1شانه1
بعنوان1یکی1از1فرش1های1متوسط1برای1طبقه1متوسط1جامعه1می1باشد1که1با1افزایش1درآمد1و1توان1
اقتصادی1وطبعًا1ارتقاء1جایگاه1اجتماعی1افراد،1آنها1به1سمت1خرید1کاالهای1تجملی1و1لوکس1پيش1
می1رود.1اگرچه1انتظار1محقق1خرید1کاالهای1درجه1یک1و1لوکس1عرف1در1جامعه1نمی1باشد1ولی1آنچه1
مهم1است1تغيير1در1نگرش1روستایيان1در1بروز1نمودن1کاالهای1مصرفی1و1مورد1نياز1در1منازل1آنها1
می1باشد.1لذا164.61درصد1شاغلين1نسبت1به1تعویض1و1یا1خرید1فرش1پانصد1شانه1اقدام1نموده1اند1و1
همانطور1که1در1جدول1مالحظه1می1گردد1هيچ1یک1از1افراد1نسبت1به1کاهش1و1یا1فروش،1فرش1خود1
اقدام1ننموده1اند.1همچنين1با1توجه1به1سبقه1فرهنگی1روستایيان1آنها1عالقه1چندانی1به1خرید1مبلمان1
ندارند1وهمچنان1سنت1های1قدیمی1وخانوادگی1خود1را1حفظ1نموده1اند1و1120نفر1از1افراد1یعنی168.61

درصد1هيچگونه1تغييری1در1خرید1این1کاال1انجام1نداده1اند.
جدول-3 توزیع فراواني استفاده از برخی از کاالهای لوکس  به نسبت قبل از اشتغال

درصدتعداد11پاسخگویانفراوانی1مصرف1کاال

تلویزیون ال اي دي

9252.6افزایش1یافته1است
126.9کاهش1یافته1است
7140.6تغييري1نيافته1است

175100,0کل
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فرش پانصد شانه
11364.6افزایش1یافته1است
6235.4تغييري1نيافته1است

175100.0کل

مبلمان

5531.4افزایش1یافته1است
12068.6تغييري1نيافته1است

175100.0کل

6-3- تغییر در  وسیله نقلیه شخصی
نتایج1تحقيق1نشاندهنده1خرید1وسيله1نقليه1شخصی1و1یا1ارتقا1و1بهبود1آن1پس1از1اشتغال1افراد1در1
شهرک1صنعتی1می1باشد.11271نفر1از1شاغلين1یعنی172.61درصد1نسبت1به1بهبود1وسيله1نقليه1شخصی1

خود1اقدام1نموده1اند.

7-3- نقش شهرک صنعتی در ماندگاری روستاییان
نتایج1بررسی1نشان1می1دهد145.11درصد1از1پاسخگویان1تمایلشان1به1ماندگاری1در1روستا1بعد1از1
اشتغال1افزایش1یافته1است1که1در1قبال1281درصد1از1پاسخگویان1که1تمایلشان1کاهش1یافته1است1

رقم1ماندگاری1رقم1اميدوار1کننده1ای1می1باشد.

4- نتیجه گیري
بيکاری،1درآمد1پایين،1خشکسالی،1تمرکز1بر1کشاورزی1معيشتی1و1سنتی،1فقدان1راهبرد1مشخص1
برای1توسعه1روستایی1و1صرفًا1تمرکز1به1اجرای1طرح1های1هادی1و1توجه1کمتر1به1معيشت1و1مشکالت1
اجتماعی1و1اقتصادی،1عدم1توجه1به1منابع1مهم1و1ارزشمند1اکولوژیکی1و1محيطی1و1از1همه1مهمتر1
منابع1ارزشمند1انسانی1از1مهمترین1معضالتی1است1که1بسياری1از1روستاهای1کشور1بویژه1خراسان1
جنوبی1با1آن1مواجه1می1باشند.1لذا1در1این1وضعيت1توجه1به1مشکالت1اقتصادی1و1اجتماعی1روستایيان1
و11حل1مشکالت1و1در1نتيجه1ماندگاری1روستایيان1و1کاهش1مهاجرت1آنها1و1حتی1مهاجرت1معکوس1از1
مهمترین1اقداماتی1است1که1باید1مورد1توجه1قرار1گيرد.1صنعتی1سازی1و1استقرار1صنایع1در1جوار1مناطق1
و1نواحی1روستایی1یکی1از1راهکارهای1ایجاد1اشتغال،1افزایش1درآمد1و1بهبود1وضعيت1مردم1می1باشد.
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و1کسب1 شغل1 یافتن1 برای1 روستایی1 جوانان1 در1جذب1 مهمی1 بسيار1 نقش1 نواحی1صنعتی1 ایجاد1
درآمد1دارد.1یکی1از1مهمترین1وظایف1دولت،1برنامه1ریزی1برای1کاهش1مشکالت1مردم1است.1یکی1
از1مهمترین1راهکارهای1توسعه1روستایی1در1مناطق1استقرار1صنایع1کوچک1مقياس1و1نواحی1صنعتی1
در1جوار1و1پيرامون1روستاها1است1که1می1تواند1در1تعدیل1مشکالت1جمعيت1روستایی1از1نظر1تامين1
اشتغال،1افزایش1سطح1درآمد،1تامين1اجتماعی،1بهبود1رفاه1و1سطح1زندگی1آنها1نقش1مهم1و1موثری1
ایفاء1نماید.1با1توجه1به1نقش1مهم1و1تاثير1گذار1شهرک1های1صنعتی1و1استقرار1آنها1در1خارج1مناطق1
شهری1و1ثاثير1آنها1درجذب1جویندگان1کار1مناطق1روستایی1پيرامون1نواحی1و1شهرک1های1صنعتی1
در1این1پژوهش1به1بررسی1نقش1شهرک1صنعتی1بيرجند1در1توسعه1روستاهای1پيرامون1پرداخته1شد.1
در1این1پژوهش1با1استفاده1از1مطالعات1کتابخانه1ای1و1استفاده1از1ابزار1پرسشنامه1که1از1یک1نمونه1از1
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صنعتی،1درآمد1آنها1افزایش،1وضعيت1اقتصادی1آنها1بهتر،1وضعيت1مسکن1و1تغذیه1بهبود،1تمایل1به1
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چکیده
در1دنيای1امروزی1و1شهرهای1کنونی1محدودیت1منابع1و1رشد1روزافزون1نيازها،1موضوع1مدیریت1
مختلف1 های1 شرکت1 و1 ها1 سازمان1 است.1 کرده1 تبدیل1 ضرورت1 یک1 به1 مزیت1 یک1 از1 را1 هزینه1
توليدی1یا1خدماتی1پس1از1برنامه1ریزی1راهبردی1و1با1در1نظر1گرفتن1نقاط1ضعف،1قوت،1فرصت1ها1و1
تهدیدهای1موجود1بر1سر1راه1توليد1یا1ارائه1خدمات1با1کيفيت1و1کميت1باالتر1و1از1طرفی1هزینه1کمتر1در1
حال1رقابت1می1باشند.کاهش1هزینه1ها1در1تمام1ابعاد1دارای1اهميت1ویژه1ای1است1و1شهرداری1با1توجه1
به1اینکه1ارگانی1مردمی1است1که1ارتباط1تنگاتنگی1با1مردم1دارد1رعایت1و1اهتمام1به1بحث1کاهش1
هزینه1ها1در1این1عرصه1اهميتی1دو1چندان1پيدا1می1کند.1به1عبارتی1کاهش1هزینه1یک1تهدید1نيست1
بلکه1فرصتی1است1که1ظرفيت1های1ناشناخته1سازمان1را1در1مسير1حذف1اتالف1ها1و1ایجاد1بهبود1فعال1
می1کند.1در1همين1ارتباط1پژوهش1حاضر1در1نظر1دارد1به1بررسی1و1شناسایی1روشهای1کاهش1هزینه1
برای1شهرداری1اسدیه1به1عنوان1یکی1از1شهرهای1استان1خراسان1جنوبی1بپردازد.1نوع1تحقيق1حاضر1
کاربردی1و1روش1بررسی1آن1توصيفی-تحليلی1است1که1از1مدل1SWOT1استفاده1شده1است.1نتایج1
این1پژوهش1نشان1می1دهد1که1با1افزایش1هزینه1های1شهرداری؛1هزینه1خدمات1اداری،1هزینه1خدمات1
شهری1و1هزینه1عمران1شهرداری1تغييری1نخواهد1یافت.1در1نهایت1با1توجه1به1مشکالت1و1مسائل1
موجود1شهرداری،1راهکارهایی1جهت1افزایش1درآمد1و1کاهش1هزینه1شهرداری1پيشنهاد1شده1است.

J301،D241:JEL طبقه بندی
واژگان کلیدی:1شهرداری،1مدیریت1شهری1،کاهش1هزینه،1شهر1اسدیه.

1.1کارشناس1ارشد1علوم1اقتصادی،1دانشگاه1آزاد1واحد1تهران1مرکزی،1تهران،1ایران
1.2کارشناس1ارشد1زراعت1،1دانشگاه1آزاد1تبریز،1تبریز،1ایران

1.3کارشناس1ارشد1جغرافيا1برنامه1ریزی1شهری،1دانشگاه1آزاد1زاهدان،1زاهدان1،ایران
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مقدمه- 1-1
آن1چه1امروزه1در1رابطه1با1بنگاه1های1تجاری1و1اقتصادی،1عمومی،1انتفاعی1و1حتی1غير1انتفاعی،1
بيش1از1هر1چيز1دیگری1نمود1پيدا1کرده،1توجه1به1هزینه1های1متعدد1سازمان1و1یا1به1تعبيری1دقيق1تر،1
مدیریت1هزینه1است.1زیرا1در1شرایط1رقابتی1امروز1جهانی،1سازمان1های1مختلف1جهت1حفظ1بقا1و1
توان1رقابتی1خود1باید1نسبت1به1مقایسه1هزینه1های1شان1با1رقبای1بالفعل1و1حتی1بالقوه،1آگاهی1داشته1
و1فعاالنه1در1ميدان1رقابت1در1بعد1هزینه1وارد1عمل1شوند.1علی1رغم1این1که1هر1سازمانی1بر1اساس1
نگرش1های1سنتی1و1دیرینه1خود،1به1مدیریت1هزینه1با1هدف1حفظ1هزینه1در1پایين1ترین1سطح1ممکن1
و1بررسی1نحوه1ی1کاهش1آن1می1پردازد1اما1به1اعتقاد1بسياری1از1اندیشمندان1مدیریت،1آن1چه1ضامن1
نيل1به1این1مقصود1در1کوتاه1مدت1)یعنی1کاهش1سطح1هزینه1ها(1و1بلندمدت1)یعنی1نيل1به1هزینه1
رقابتی(1می1شود،1چيزی1نيست1مگر1تحليل1راهبردی1هزینه.1در1این1ميان1با1توجه1به1این1که1امروزه1
محدودیت1منابع1و1رشد1روزافزون1نيازها،1موضوع1مدیریت1هزینه1را1از1یک1مزیت1به1یک1ضرورت1
تبدیل1نموده1است.1بنابراین1در1دنيای1امروز1سازمان1ها1و1شرکت1های1توليدی1پس1از1برنامه1ریزی1
راهبردی1و1با1درنظر1داشتن1نقاط1ضعف1و1قوت،1فرصت1ها1و1تهدیدها،1بر1سر1توليد1محصوالت1یا1
ارائه1خدمات1با1کيفيت1باالتر1و1قيمت1و1هزینه1کمتر1با1هم1به1رقابت1می1پردازند.1بر1این1مبنا،1در1
بخش1خدمات1رشد1روز1افزون1نيازها1و1انتظارات1شهروندان1و1مشتریان1سبب1توجه1ویژه1مدیریت1

شهری1به1مقوله1کاهش1هزینه1گردیده1است.
همان1طور1که1روشن1است1حجم1فعاليت1شهرداري1ها1در1دوره1جدید1افزایش1زیادي1یافته1است.1
بالطبع1این1اقدامات1هزینه1زا1است1و1باید1منابع1آن1تامين1شود.1شهرداري1براي1این1کار،1دو1رویکرد1
را1می1تواند1مورد1توجه1قرار1دهد:1اول1مدیریت1هزینه1و1دوم1ایجاد1منابع1درآمدي1جدید.1که1کاهش1
هزینه1ها11از1ممکن1ترین1روشهای1اجرایی1جهت1تعدیل1مشکالت1مالی1شهرداریها1و1بهبود1وضعيت1
مالی1در1جهت1خود1کفایی1آنان1محسوب1می1شود1که1متأسفانه1توجه1چندانی1به1آن1نشده1است.1
کاهش1هزینه1ها1در1تمام1ابعاد1دارای1اهميت1ویژه1ای1است1و1شهرداری1با1توجه1به1اینکه1ارگانی1
مردمی1است1که1ارتباط1تنگاتنگی1با1مردم1دارد1رعایت1و1اهتمام1به1بحث1کاهش1هزینه1ها1در1این1
عرصه1اهميتی1دو1چندان1پيدا1می1کند.1در1واقع1نياز1و1انتظارات1شهروندان1باعث1توجه1بيشتر1مدیریت1
شهری1به1ویژه1مدیریت1واحد1شهری1به1مدیریت1هزینه1شده1است.1از1طرف1دیگر،1با1توجه1به1سياست1
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هاي1دولت1و1خودکفا1اعالم1کردن1شهرداري1ها1و1وابسته1نبودن1شهرداري1ها1به1منابع1مالی1دولت،1
و1 اهميت1 رویکرد،1 این1 اساس1 بر1 باشد.1 می1 ها1 وظایف1شهرداري1 ترین1 اصلی1 از1 هزینه1 مدیریت1
ضرورت1پرداختن1به1کاهش1هزینه1وصرفه1جویی1در1هزینه1واضح1و1آشکار1است.1به1عبارتی1کاهش1
هزینه1یک1تهدید1نيست1بلکه1فرصتی1است1که1ظرفيت1های1ناشناخته1سازمان1را1در1مسير1حذف1
اتالف1ها1و1ایجاد1بهبود1فعال1می1کند.1بنابراین1در1باب1ضرورت1و1اهميت1این1پژوهش1همين1بس1
که1با1بررسی1نقاط1قوت،1ضعف،1فرصتها1و1تهدیدات1منابع1درآمدی1و1هزینه1های1شهرداری1اسدیه،1
راهکارهای1جدیدی1را1جهت1کسب1منابع1درآمدی1پایدار1و1مستمر1ارائه1می1شود1تا1بتوان1بر1اساس1
این1ویژگی1های1مطلوب1بودن1و1استمرار1داشتن1منابع1درآمدی1یک1برنامه1ریزی1مستمر1جهت1بهبود1

وضعيت1شهر1و1شهرداری1و1همچنين1آسایش1شهروندان1تهيه1و1تدوین1نمود.
با1توجه1به1مطالب1فوق،1مهمترین1هدف1این1پژوهش1بررسی1و1شناسایی1روشهای1کاهش1هزینه1در1
شهرداری1اسدیه1می1باشد.1از1جانب1دیگر1با1بررسی1و1شناخت1مطابقت1هزینه1های1شهرداری1اسدیه1
با1نيازها1و1الویت1ها1و1تعيين1ميزان1عملکرد1ساالنه1شهرداری1اسدیه1از1طریق1انجام1هزینه1ميتوان1

راهکارهایی1عملی1و1کاربردی1را1در1این1زمينه1ارائه1نمود.

پیشینه پژوهش 
از1 ناشی1 به1شهروندان1 رسانی1 خدمات1 ناکارآمدی1 و1 مسائل1شهری1 برای1حل1 محدودیت1 اولين1
فقدان1منابع1مالی1کافی1است.1صاحبنظران1مسائل1ماليه1عمومی1معيارها1و1راهکارهای1متفاوتی1برای1
تامين1منابع1درآمدی1شهرداری1ها1ارائه1کردند.1آیت1الهی1)1387(1برابر1بررسی1های1انجام1داده1به1
این1نتيجه1رسيده1که1مهمترین1منابع1مالی1شهرداری1های1فرانسه1را1ماليات1و1عوارض1و1بعد1از1آن1
کمک1های1دولتی1در1قالب1بودجه1های1جاری1حکومت1های1محلی1و1تاسيسات1و1تجهيزات1محلی1
و1نهایتًا1استقراض1تشکيل1می1دهد1)آیت1الهی،13871(.1پچمن1)1987(1در1ارزیابی1ماليات1ها1به1
عنوان1یک1منبع1عمده1درآمدی،1سه1هدف1عمده1انتقال1منابع1از1بخش1خصوصی1به1بخش1عمومی،1
توزیع1منصفانه1هزینه1ها1بين1سطوح1مختلف،1و1افزایش1رشد1اقتصادی1برای1مالياتها1را1ارائه1کرده1
استPechman.1987(1(.1عابدین1درکوش1)1382(1در1پژوهشی1تحت1عنوان1مدیریت1مالی1شهر1
به1این1نتيجه1رسيده1است1که1شهرداری1ها1برای1تامين1مخارج1خود،1هم1باید1از1منابع1مالی1داخلی1و1
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هم1منابع1مالی1دولت1بهره1مند1شوند1ولی1با1بزرگتر1شدن1اندازه1شهر،1سهم1کمک1های1دولتی1می1
تواند1کاهش1یابد1)عابدین1درکوش،13821(.1علی1آبادی1و1معصوم1)1380(1با1بررسی1منابع1درآمدی1
شهرداریها1به1این1نتيجه1رسيده1که1منابع1درآمدی1پایدار1سهم1ناچيزی1در1تامين1مالی1شهرداری1ها1
دارند1بنابراین1درآمد1شهرداری1ها1باید1در1ماهيت1خود1به1سمت1منابع1پایدار،1منظم1و1قابل1وصول1
حرکت1کند1و1منابع1درآمدی1ناپایدار1جای1خود1را1در1ردیف1های1درآمدی1شهرداری1ها1به1منابع1پایدار،1
مستمر1و1قابل1وصول1بدهد1)علی1آبادی1و1معصوم،13801(.1رزازیان1)1387(1مناسبترین1منبع1درآمدی1
در1حوزه1اقتصاد1شهری1را1کارآمد1نمودن1نظام1تشخيص1اقتصادی1منابع1می1داند1که1زیربنای1رشد1
اقتصادی1را1برای1همه1شهرداری1ها1فراهم1می1سازد1و1عواملی1چون1نيروی1انسانی1کارآمد،1ساختار1
سازمانی1مناسب،1آموزش1تخصصی1و1حرفه1ای1مدیران،1ایجاد1و1توسعه1بانک1اطالعات1و1ضوابط1
و1آئين1نامه1ها1و1دستور1کارهای1اجرایی1در1حوزه1درآمدی1می1تواند1سبب1کارآمدی1این1نظام1گردد1
)رزازیان،13871(.1جمشيد1زاده1زیازی1)1380(1بر1این1باور1است1ماليات1و1وضع1عوارض1بر1امالک1
جزء1 و1 زمين1 تفریحی،1 تجاری،1 مسکونی،1 واحدهای1صنعتی،1 از1 اعم1 منقول-1 غير1 های1 دارائی1 و1
اینها-1می1تواند1منبع1درآمدی1مناسبی1برای1شهرداری1ها1باشد1و1شهرداری1های1ایران1می1توانند1
از1تجارب1سایر1کشورها1در1جهت1چگونگی1وصول1این1منبع1درآمدی1در1جهت1تامين1 با1استفاده1
منابع1جدید1درآمدی1استفاده1کنند1)جمشيد1زاده1زیازی،13801(.1موسوی1)1390(1با1بررسی1ترازمالی1
شهری1 مدیریت1 سيستم1 از1 استفاده1 که1 رسيدند1 نتيجه1 این1 به1 شاهدیه1 شهرداری1 )درآمد-هزینه(1
نوین،1مشارکت1مردم1در1اداره1امور1شهر،1طرح1ایجاد1مراکز1چند1منظوره1آموزشي،1تفریحي،1فرهنگي،1
هنري،1تعریف1پروژه1هاي1درآمدزا1و1مشارکت1با1بخش1خصوصي،1تخصيص1اعتبارات1عمراني1به1
به1عنوان1 بلندمدت،1 ریزي1 برنامه1 و1 اي1 بودجه1 تمام1سرفصل1هاي1 براي1 برابر،1 و1 یکسان1 صورت1
استراتژي1هایي1هستند1که1شهرداري1را1براي1کسب1درآمدهاي1پایدار1یاري1خواهد1کرد1)موسوی1و1

همکاران،13901(.

روش تحقیق- 1-2
نوع1تحقيق1کاربردی1و1روش1بررسی1»توصيفی-1تحليلی«1است.1جامعه1آماری1مورد1مطالعه1در1
از1 این1تحقيق1 این1تحقيق11شهر1اسدیه1و1شهرداری1اسدیه1است.1برای1جمع1آوری1اطالعات1در1
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روش1کتابخانه1ای1)اسنادی(1استفاده1می1شود.1بنابراین1ابزار1جمع1آوری1اطالعات1در1مرحله1اول1می1
تواند1کتاب،1مجالت1معتبر1و1مرتبط،1ماهنامه1ها،1پایان1نامه1ها،1طرح1های1پژوهشی1و1سایر1اسناد1و1
مدارک1اعم1از1فارسی1و1انگليسی1باشد.1از1سوی1دیگر1برای1جمع1آوری1اطالعات1و1داده1های1تحقيق1
از1سرشماری1های1عمومی1نفوس1و1مسکن1و1تفریغ1بودجه1شهرداری1اسدیه1استفاده1شده1است.1
برای1آزمون1فرضيات1از1روش1آمار1توصيفی1استفاده1می1شود.1همچنين1جهت1تجزیه1و1تحليل1داده1
ها1و1ارایه1راهکار1کاهش1هزینه1شهرداری1از1روش1تحليلی1Swot1در1این1پژوهش1استفاده1شده1
است1برای1ترسيم1نمودارها1و1منحنی1ها1و1محاسبه1داده1های1آماری1تحقيق1از1نرم1افزار1رایانه1ای1

1Excelاستفاده1شده1است.

یافته های پژوهش- 1
روند درآمد و هزینه های شهرداری اسدیه- 1-1

بيانگر1آن1است1که1برنامه1ریزي1در1تصميم1 تحوالت1جدید1در1شهرداري1ها1و1مدیریت1شهري1
گيریها1شهري1از1مشخصه1هاي1عمده1و1اساسي1مدیریت1شهر1مي1باشد.1ارتقاي1شرایط1مدیریت1
شهري1و1بهبود1وضعيت1شهرداري1ها،1باید1به1عنوان1یکي1از1اهداف1و1برنامه1ها1و1یکي1از1عوامل1
مؤثر1در1بهبود1اداره1شهرها1و1عملکرد1شهرداري1ها1مورد1توجه1قرار1گيرد1و1صرفه1جویي1در1هزینه1
هاي1غير1ضروري،1کسب1درآمدهاي1منطقي1و1بدون1تبعات1سوء1اقتصادي-سياسي1ارتباط1بسيار1
1هزینه1هاي1اضافي1براي1شهروندان1 مي1تواند 1اشتباه1 1عملکرد لذا 1عمل1شهرداري1دارد.1 1نحوه با
ميزان1 گرفته1 صورت1 های1 بررسی1 اساس1 بر1 1.)1388 کشکولی،1 باقری1 و1 )موسوی1 نماید1 فراهم1
درآمد1شهرداري1اسدیه1نسبت1به1هزینه1هاي1آن1داراي1نوسانات1زیادي1بوده1است1به1گونه1اي1که1
طي1سال1هاي13931-11387همواره1ميزان1درآمدهاي1شهرداري1نسبت1به1هزینه1هاي1انجام1شده1
بيشتر1بوده1و1یک1توازن1مثبت1در1روند1درآمدها1و1هزینه1هاي1شهرداري1را1شاهد1هستيم.1درآمدهای1
شهرداری1در1سال113871برابر1با1106818566201ریال1بوده1که1با1نرخ1رشد19.471درصد1در1سال1
11393به1201350000001ریال1رسيده1است.1بررسی1ها1حاکی1از1این1است1که1طی1این1سال1ها1
درآمدهای1مستمر1دارای1نرخ1رشدی1معادل144.851درصد1بوده1که1در1برابر1نرخ1رشد17.521درصدی1
درآمدهای1نامستمر1بسيار1ناچيز1است1و1بيانگر1اتکای1شهرداری1به1درآمدهای1ناپایدار1می1باشد.1از1



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و هفتم )پیایی 15(/ بهار 9496

درآمدهای1 و1 بها1خدمات1 متمرکز،1 از1عوارض1وصولی1 ترتيب1سهميه1 به1 ناپایدار،1 درآمدهای1 ميان1
مؤسسات1انتفاعی1شهرداری،1درآمد1تاسيسات1شهرداري،1کمک1های1اعطایی1دولت1و1سازمانهای1
از1وجوه1و1اموال1شهرداری1بيشترین1نوسانات1و1در1عين1حال1باالترین1 دولتی،1درآمدهای1حاصله1
19.47 رشد1 نرخ1 مقابل1 در1 همچنين1 است.1 داشته1 مستمر1 غير1 درآمدهای1 افزایش1 در1 تأثير1 ميزان1
که1قسمت1 است1 معادل116.671درصدی1 دارای1رشدی1 ها1 هزینه1 درآمدهای1شهرداری،1 درصدی1
اعظم1این1هزینه1ها1از1راه1درآمدهای1ناپایدار1تأمين1می1شود1)جدول11(.1با1مطالعه1این1روند1درآمدی1
مشخص1شد1استفاده1از1عوامل1داخلی1صددرصد1محقق1نگردیده1است1و1تنها1با1این1منبع1درآمدی1به1
125درصد1از1نيازهاي1واقعي1شهر1در1بخش1توسعه،1عمران1و1نگهداري1شهر1جواب1داده1شده1است.1
زیرا1منابع1پایدار1درآمدي1شهرداري1از1یک1روند1نزولي1برخوردار1بوده1و1شهرداري1چاره1اي1جز1اتکا1
به1منابع1درآمدي1ناپایدار1نبوده1است1که1با1این1روند1قادر1به1ارائه1خدمات1مطلوب1به1شهروندان1در1
آینده1نخواهد1بود.1به1گونه1اي1که1اولویت1هاي1عمراني1انجام1نشده1شهر1از1قبيل1توسعه1فضاي1سبز،1

روشنایي1معابر1و1بهبود1عبور1و1مرور1هنوز1به1قوت1خود1باقي1مانده1اند.
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جدول 1: درآمدها و هزینه های شهرداری اسدیه به تفکیک کد های درآمدی در سال های 1393-

1387 )ارقام به میلیون ریال(
 انواع درآمد و

1387138813891390139113921393کدهای درآمدیهزینه

مر
ست

ی م
 ها

مد
درآ

578117461661113971135وصولی توسط سایر مؤسسات

33.26257.01185.54-90.44-41.522046.58-نرخ رشد سالیانه

109356386530497841843عوارض بر ساختمانها و اراضی

99.990.23-6.23-226.278.4037.22-نرخ رشد سالیانه
 عوارض بر ارتباطات حمل

90136128124161224و نقل

29.1138.89-2.45-6.47--0-نرخ رشد سالیانه
 عوارض بر پروانه های کسب و

27165471330353464521فروش و خدماتی

29/946/9731/6512/07-497/76184/61-نرخ رشد سالیانه
 سهمیه از عوارض وصولی

17251667300241132877575متمرکز

36.28130.45-98.200-3.33--نرخ رشد سالیانه
 درآمد ناشی از بها خدمات

1635256333804155134614501159شهرداری

20.09-67.607.75-56.7931.1822.95-نرخ رشد سالیانه

3128289123111476253613022744درآمد تأسیسات شهرداری

48.66110.73-36.1071.75-20.05-7.59--نرخ رشد سالیانه
 درآمد حاصل از وجوه و اموال

112265236344961947715شهرداری

24.52-1.45-1145.76179.31-135.59-نرخ رشد سالیانه
 کمکهای اعطائی دولت و

5080017211555794277سازمانهای دولتی

90.97273.13637.77---0-نرخ رشد سالیانه
 اعانات و کمکهای اهدائی

 اشخاص و سازمانهای
خصوصی

2100924594

79.8022891.990.86--280.650-نرخ رشد سالیانه
 اموال و دارائی که بطور اتفاقی
 یا بموجب قانون به شهرداری

تعلق می گیرد
441151142296422328

22.36-5.66107.7942.43-816.22261.86-نرخ رشد سالیانه

328236914238766766768610سایر منابع

20.65-81.9100.28-12.4714.81-نرخ رشد سالیانه

106811223513088977397181108720135کل درآمدهای شهرداری

37763829611159924980582310693هزینه های جاری



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و هفتم )پیایی 15(/ بهار 9696

16.916.783.6-1.9-1.459.6-نرخ رشد سالیانه

306247155903338396245669434هزینه های عمرانی

43.418.715.2106.6-53.925.1-نرخ رشد سالیانه

6839854512015933089421038920127کل هزینه های شهرداری

4.15162.293.7-22.3-17940.6-نرخ رشد سالیانه

3842369010734437766970موجودی آخر سال

منبع:1تفریغ1بودجه1شهرداری1اسدیه1و1محاسبات1نگارنده

اثر بخشی هزینه های شهرداری و کارایی عملکرد شهرداری - 1-2  بررسی 
اسدیه

جهت1بررسي1اثربخشي1هزینه1ها1بر1اساس1نسبت1هزینه1ها1به1درآمد1الزم1است1ابتدا1منابع1تامين1
از1لحاظ1منابع1تامين1به1دو1دسته1 درآمدهاي1شهرداري1 درآمد1شهرداري1مورد1مطالعه1قرار1گيرد.1
حصول1درآمدهاي1 1آنجایي1که1 1از 1و 1تقسيم1مي1شود درآمدهاي1غيرمستمر 1و1 درآمدهاي1مستمر
غيرمستمر1وابسته1به1انجام11فعاليت1هاي1دیگري1است،1نظام1مدیریت1شهري1امکان1کنترل1این1
درآمدها1را1نداشته1به1طوري1که1هرگونه1اخالل1در1این1فعاليت1ها،1موجب1اخالل1و1عدم1امکان1برنامه1
ریزي1در1ساختار1و1نظام1درآمدي1شهرداري1مي1گردد1)طاهر1خاني،11382(.1بنابراین،1نسبت1هزینه1
هاي1جاري1به1درآمدهاي1مستمر1و1هزینه1هاي1عمراني1به1درآمدهاي1غيرمستمر1)ناپایدار(1شهرداري1
شاخص1هاي1مناسبي1براي1بررسي1عملکرد1نظام1درآمد-1هزینه1شهرداري1مي1باشند.1طبق1جدول1
)2(،1طی1سال1های13931-11387بر1مبنای1تفریغ1بودجه1شهرداری1اسدیه،1نسبت1کل11هزینه1ها1به1
درآمدها1همواره1کوچکتر1از1یک1بوده1و1ميانگين1این1نسبت1ها1طي1این1دوره10.871مي1باشد.1این1
نسبت1موید1این1است1که11شهرداري1طي1این1دوره1با1کمبود1درآمد1مواجه1نبوده1و1درآمدها1همواره1

بيشتر1از1هزینه1ها1بوده1است.1111

1111111
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جدول 2 : نسبت هزینه به درآمد شهرداری اسدیه طی سالهای 1393-1387 ) ارقام به هزار ریال(

1387138813891390شرح                                  سال

68392028545127120150099330079هزینه

1068185612235659130886109773698درآمد

0.640.70.920.95نسبت هزینه به درآمد

139113921393شرح                                  سال

89425471038994220127000هزینه

97187561108732620135000درآمد

0.920.930.99نسبت هزینه به درآمد

0.87متوسط نسبت هزینه به درآمد

منبع:1تفریغ1بودجه1شهرداری1اسدیه1و1محاسبات1نگارنده

نمودار 1: روند میزان درآمد و هزینه های شهرداری اسدیه طی سال های 1387-93

منبع:1تفریغ1بودجه1شهرداری1اسدیه

16.28 با1 برابر1 دوره1 طي1 مستمر1 درآمدهاي1 به1 جاري1 هاي1 هزینه1 ساالنه1 هاي1 نسبت1 ميانگين1
است1بدین1معنا1که1به1طور1متوسط1طي1این1سال1ها1در1حدود16.281درصد1از1هزینه1هاي1جاري1از1
درآمدهاي1مستمر1تامين1مي1گردد1که1بيانگر1این1است1که1با1روند1فعلي1و1کاهش1درآمدهاي1مستمر1
درآمدهاي1غيرمستمر1خواهد1 به1 واقع1متکي1 در1 بودجه1جاري1 به1منظور1جبران1کسري1 شهرداري1



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و هفتم )پیایی 15(/ بهار 9896

بود.1بنابراین1قطع1این1درآمدها1و1هر1گونه1اخالل1در1حصول1این1دسته1از1درآمدها،1نظام1مدیریت1
با1بحران1مواجه1 براي1حفظ1وضعيت1خدمات1رساني1شهري1در1سطح1موجود1 را1 اسدیه1 شهرداري1

خواهد1کرد.1)جدول31(
جدول3:  نسبت هزینه هاي جاري به درآمد هاي مستمر شهرداري اسدیه طی سالهای1387-1393

1387138813891390شرح                                  سال

3776494014382914390661111485565992059543هزینه های جاری

20350800660356438627413918161155506005درآمدهای مستمر

 نسبت هزینه های جاری به درآمدهای
18.566.342.235.19مستمر

139113921393شرح                                  سال

4980249283582370721910693000000هزینه های جاری

108680761418646616572723000000درآمدهای مستمر

 نسبت هزینه های جاری به درآمدهای
4.583.123.93مستمر

6.28میانگین نسبت ساالنه

منبع1:1شهرداری1اسدیه1و1محاسبات1نگارنده

از1 بررسي1ها1حاکي1 درآمدهاي1غيرمستمر1 و1 مقایسه1هزینه1هاي1عمراني1 با1 رابطه1 در1 همچنين1
این1است1که1ميانگين1نسبت1هاي1ساالنه1آن1طي1دوره1مورد1بررسي10.451درصد1است.1بنابراین1
اختصاص1اعتبارات1در1قالب1بودجه1عمراني1به1منظور1اثربخشي1هزینه1هاي1عمراني1و1کمک1به1بهبود1

محيط1شهري1مطرح1مي1گردد.
جدول4: نسبت هزینه عمرانی به درآمدهای غیر مستمر شهرداری اسدیه طی سالهای 1387-1393 

)هزار ریال(

1387138813891390شرح                         سال

3062708555471598336359037609863338020071هزینه های عمرانی

1047834861411632095356103472183478618192940درآمدهای نامستمر
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 نسبت هزینه های عمرانی به
0.290.410.570.39درآمدهای نامستمر

139113921393شرح                         سال

39622987745662356889434000000هزینه های عمرانی

8631948423922266451317412000000درآمدهای نامستمر
 نسبت هزینه های عمرانی به

0.460.50.54درآمدهای نامستمر

0.45میانگین نسبت ساالنه

منبع1:1شهرداری1اسدیه1و1محاسبات1نگارنده

در1نتيجه1مي1توان1گفت1طي1سال1هاي13931-11387هزینه1هاي1جاري1به1جز1سال113891همواره1
بيشتر1از1هزینه1هاي1عمراني1بوده1است.

1
برنامه ریزی راهبردی- 2

توسعه1 در1 تأثيرگذار1 متغيرهاي1 و1 ابعاد1 شناسایي1 راهبردي1 ریزي1 برنامه1 تحليل1 در1 قدم1 اولين1
شهرهاست1)پيرز1و1رابينسون،13831(1به1همين1دليل1با1استفاده1از1مطالعه1وضع1موجود1شهر1اسدیه1
به1استخراج1نقاط1قوت،1ضعف،1فرصت1ها1و1تهدیدات1مبادرت1گردید.1نقاط1قوت1و1ضعف1به1آن1
دسته1از1عواملي1گفته1مي1شود1که1جنبه1دروني1و1ذاتي1دارند1و1فرصت1ها1و1تهدیدات1نيز1عواملي1
دارند1 خارجي1 جنبه1 و1 شوند1 مي1 وارد1 شهر1 هاي1 ظرفيت1 و1 ها1 توانمندي1 از1 غير1 به1 که1 هستند1
)Hussey.1991:16-18(.1مهمترین1متغيرهاي1استخراج1شده1براي1برنامه1ریزي1راهبردي1شهر1

اسدیه1عبارتند1از:
با1 اخير1 در1کسب1طی1سال1های1 کفایی1 به1خود1 نزدیک1شدن1 1:x2 مناسب،1 مردمی1 ارتباط1 1:x1

توجه1به1کاهش1سهم1کمک1های1دولتی،x31:1امکان1کاهش1هزینه1های1عمرانی1شهرداری1و1یا1به1
کارگيری1سيستم1مکانيزه،1:1x41امکان1ساماندهی1مشاغل1غيررسمی1و1ایجاد1منابع1درآمدی1جدید1
1:1x61،1:1ناچيز1بودن1ناشی1از1کمک1های1اعطایی1دولت1و1سازمان1های1دولتیx51،برای1شهرداری
امکان1افزایش1سهم1برنامه1ایجاد1تاسيسات11درامدزا،x71:1افزایش1ساالنه1مستمر1بهای1خدمات1و1
انتفاعی1شهرداری،1:1x81وجود1سایر1ارکان1های1مدیریت1شهری1در1شهر1و1 درآمدهای1موسسات1
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ارتباط1مناسب1با1شهرداری،x91:1محدود1بودن1هزینه1سرمایه1ای،x101:1پایين1بودن1ميزان1درامدهای1
پایدار،1:1x111تکيه1زیاد1شهرداری1در1بخش1عوارض1عمومی1بر1عوارض1ساختمان1و1اراضی،x121:1عدم1
مدیریت1کنترل1هزینه1در1شهرداری،1:1x 131عدم1وجود1بانک1های1اطالعاتی1الزم1و1بروز1با1عنوان1
زیربنای1طرح1های1توسعه،x141:1محدود1بودن1خودیاری1شهروندان،x151:1تعداد1باالی1جمعيت1جوان،1
x16:1امکان1بکارگيری1فناوری1اطالعات1جهت1کاهش1هزینه1های1شهرداری،x171:1امکان1بکارگيری1

1:1x181،سيستم1های1پيشرفته1و1مکانيزه1در1اداره1شهرداری1جهت1کاهش1هزینه1های1جاری1شهرداری
امکان1رسيدن1به1خودکفایی1کامل،x191:1روند1صعودی1درآمد1حاصل1از1عوارض1عمومی،x201:1امکان1
x21:1وسعت1زیاد1فضاهای1 کاهش1هزینه1های1جاری1شهرداری1به1کمک1آموزش1به1شهروندان،1
خاص،x221:1نزدیکی1به1شهرهای1دیگر1استان،x231:1عدم1وجود1برنامه1های1درآمدزا،x241:1دور1شدن1
از1خودکفایی1در1کسب،1:1x251افزایش1سهم1اعانات1و1هدایا1طی1دوره1های1مختلف،x261:1عدم1توجه1

به1عوارض1نوسازی1به1عنوان1درامد1پایدار،x271:1وجود1بافت1های1قدیمی1و1فرسوده1در1شهر.1
پس1از1تجزیه1و1تحليل1متغيرها1و1وضعيت1شهر1اسدیه1الویت1بندی1نهایی1به1شرح1جدول151انجام1

گرفته1است.
جدول 5 : الویت بندی نهایی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی شهر اسدیه

(T)تهدیدات (O)فرصت ها (W)ضعف ها (S)قوت ها 

 x4,x3x2,x1,شهر اسدیه
x8,x7,x6,x5

,x11,x10,x9 
x14,x13,x12

,x18,x17,x16,x15
X22,x21,x20,x19

X27,x26,x25,x24,x23

1/852.012جمع نمره نهایی

منبع:1مطالعات1نگارنده،1393
با1توجه1به1اینکه1نمره1نهایی1سازمان1)شهرداری1اسدیه(1در1این1ماتریس1کمتر1از12.51می1باشد1می1
توان1گفت1که1نقاط1قوت1از1نقاط1ضعف1کمتر1است.1همچنين،1شهرداری1اسدیه1در1خصوص1استفاده1

از1فرصت1ها1و1مقابله1با1تهدیدها1به1خوبی1عمل1نمی1کند.
براي1تجزیه1و1تحليل1هم زمان1عوامل1داخلي1و1خارجي1از1ابزاري1به1نام1ماتریس1داخلي1و1خارجي11
این1تحقيق1منطقه1دلفارد(1مورد1 تعيين1موقعيت1سازمان1)در1 براي1 این1ماتریس1 استفاده1مي شود.1

1. Internal & External (IE) matrix
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مطالعه1به1کار1مي رود.1به1عبارت1دیگر1یک1سازمان1مي تواند1با1استفاده1از1این1ماتریس،1ترکيب1و1
تکليف1وضع1موجود1خود1را1تعيين1کند.

همان1طور1که1درشکل111نشان1داده1شده1است،1اگر1موقعيت1سازمان1)منطقه1دلفارد(1از1حيث1نمرات1
عوامل1خارجي1و1داخلي1در1خانه1I1باشد،1استراتژي1تهاجمی1)رشد1و1توسعه(؛1اگر1در1خانه1II1باشد،1
استراتژي1رقابتی1)نگهداری1و1حمایت1بيرونی(،1چنانچه1در1خانه1III1باشد1استراتژي1محافظه1کارانه1
)نگهداری1و1حمایت1درونی(؛1و1باالخره1اگر1در1خانه1IV1باشد1استراتژي1تدافعي1)برداشت،1واگذاري،1
1III1کاهش،1انحالل(،1توصيه1مي شود.1با1توجه1به1نمودار1موقعيت1سازمان1)شهرداری1اسدیه(1در1خانه

می1باشد1بنابراین،1استراتژی1محافظه1کارانه1)نگهداری1و1حمایت1درونی(1توصيه1می1شود.

شکل 1: نمره نهایي ماتریس ارزیابي عوامل داخلی و خارجی
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 تهاجمي
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 قابتي

  

IV 

 تدافعي

III  
 محافظه كارانه

4  2,5 

2,5 

امتياز عوامل داخلي 
)1,85( 

  و
 امتياز عوامل  

 )2,01( خارجي

با1توجه1به1تشکيل1ماتریس11SWOT1استراتژیهای1چهارگانه1شهر1اسدیه1به1شرح1ذیل1معرفی1
می1شوند:
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)SO( راهبرد رقابتی تهاجمی
تشکيل1بانک1عامل1شهرداری1ها1که1می1تواند1به1عنوان1تضمين1اخذ1وام1های1داخلی1و1خارجی1- 

اقدام1نموده1ضمن1آنکه1با1جمع1آوری1وجه1مردم1و1بازپرداخت1سود،1مردم1را1شریک1عمران1و1
توسعه1شهرها1نمایند.

تامين1متوليان1شهری1توسط1نظام1مدیریت1شهری1و1شهروندان1هماهنگ1با1حفظ1حقوق1نسل1- 
های1آتی1و1توجه1به1توسعه1پایدار1شهری.

وصول1مستقيم1پنج1درصدی1عوارض1ماليات1بر1ارزش1افزوده1توسط1شهرداری1با1هماهنگی1- 
اداره1ماليات1و1دارایی1به1جهت1عملکرد1منطقه1ای1اداره1ماليات1و1دارایی1و1تقسيم1ناعادالنه1این1

اقالم1بين1شهرداری1های1استان.1
توجه1به1نظرات1مجری1برنامه1ریزی1شهری1جهت1مکان1یابی1کاربری1ها1برای1کاهش1بار1مالی1- 

این1کاربری1ها1برای1شهرداری.
)ST( راهبرد تنوع 

غيرمستقيم1-  های1 عوارض1 مستقيم1 اخذ1 جهت1 الزم1 تدابير1 و1 ها1 شهرداری1 قانون1 بازنگری1
شهرداری1توسط1وزارت1کشور.

همياری1و1راهنمایی1شهری1در1جهت1سرمایه1گذاری1در1خصوص1نيازمندی1های1واقعی1شهر1- 
و1کاهش1مشکالت1مالی1شهرداری1مانند1ساخت1مراکز1اموزشی1و1غيره.

کاهش1بدبينی1مردم1به1شهرداری1از1طریق1تبليغات1مؤثر1مانند1در1معرض1دید1قرار1دادن1بيالن1- 
شهرداری1و1مشخص1شدن1آن،1نحوه1هزینه1شدن1عوارض1اخذ1شده1از1مردم،1هزینه1های1انجام1

شده1برای1شهر1و1هزینه1های1برنامه1های1آتی.
)WO( راهبرد بازنگری

توسعه1اتوماسيون1و1گسترش1سيستم1های1کامپيوتری1برای1انجام1امور1مختلف1شهرداری.1این1- 
امر1عالوه1بر1کاهش1در1هزینه1های1پرسنلی1و1تا1حدی1هزینه1های1اداری1شهرداری1مرکزی1و1

مناطق1موجب1افزایش1توان1نظارتی1و1اجرایی1خواهد1شد.
جلب1مشارکت1های1مردمی1در1اداره1امور1شهر.- 
مالی1-  بار1 افزایش1 به1جهت1 توسط1شهرداری1 غيرقانونی1 سازهای1 و1 ساخت1 کاهش1 و1 کنترل1
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شهرداری.
طرح1-  تعریف1 و1 عمرانی1 اعتبارات1 از1 استفاده1 با1 بيشتر1 پایدار1 درآمد1 ایجاد1 جهت1 در1 حرکت1

های1 درآمدزا.
توسعه1اتوماسيون1و1گسترش1سيستم1های1کامپيوتری1برای1انجام1امور1مختلف1شهرداری،1این1- 

امر1عالوه1بر1کاهش1در1هزینه1های1پرسنلی1و1تا1حدی1هزینه1های1اداری1شهرداری1مرکزی1و1
مناطق،1موجب1افزایش1توان1نظارتی1و1اجرایی1انان1خواهد1شد.

)WT( راهبرد تدافعی 
کاهش1زمينه1های1اتکای1شهرداری1شهر1به1ساختمان1و1اراضی.- 
توجه1شهرداری1به1منابع11پایدار1جدید،1به1ویژه1برنامه1ریزی1توریسم1و1جذب1گردشگر.- 
کاهش1درجه1بی1ثباتی1در1ساختار1نظام1کسب1شهرداری1از1طریق1روزآمد1کردن1بانک1اطالعات1- 

امالک1جهت1بهبود1پوشش1امالک1و1شناسایی1کليه1مودیان1عوارض1نوسازی.
1توجه1بيشتر1به1اخذ1عوارض1نوسازی1بویژه1با1توجه1به1اینکه1در1نقاط1قابل1توجهی1از1شهر1بافت1- 

فرسوده1و1قدیمی1وجود1دارد.

نتیجه گیری 
شهرداري1به1عنوان1یک1نهاد1عمومي1که1مسئوليت1مدیریت1و1اداره1شهر1را1به1عهده1دارد1در1جهت1
تامين1منابع1مالي1خود1باید1سعي1در1کم1کردن1اتکاي1خود1به1درآمدهاي1ناپایدار1نموده1و1از1طریق1
افزایش1سهم1درآمدهاي1پایدار1خود1به1ارائه1کاالها1و1خدمات1مورد1نياز1شهروندان1مبادرت1ورزد.1در1
غير1این1صورت1در1بلند1مدت1با1چالش1هاي1عدیده1اي1در1مدیریت1شهري1مواجه1خواهد1بود1و1فضاي1
کالبدي1شهر1دچار1تخریب1و1آسيب1فراواني1خواهد1شد.1بررسي1روند1درآمد1و1هزینه1شهرداري1اسدیه1
نشان1می1دهد1درآمدهای1شهرداری1در1سال113871برابر1با1106818566201ریال1بوده1که1با1نرخ1
رشد19.471درصد1در1سال113931به1201350000001ریال1رسيده1است.1بررسی1ها1حاکی1از1این1است1
که1طی1این1سال1ها1درآمدهای1مستمر1دارای1نرخ1رشدی1معادل144.851درصد1داشته1که1در1برابر1نرخ1
رشد17.521درصدی1درآمدهای1نامستمر1بسيار1ناچيز1است1و1بيانگر1اتکای1شهرداری1به1درآمدهای1
بها1 متمرکز،1 وصولی1 عوارض1 از1 ترتيب1سهميه1 به1 ناپایدار،1 درآمدهای1 ميان1 از1 باشد.1 می1 ناپایدار1
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خدمات1و1درآمدهای1مؤسسات1انتفاعی1شهرداری،1درآمد1تاسيسات1شهرداري،1کمک1های1اعطایی1
دولت1و1سازمان1های1دولتی،1درآمدهای1حاصله1از1وجوه1و1اموال1شهرداری1بيشترین1نوسانات1و1در1
عين1حال1باالترین1ميزان1تأثير1در1افزایش1درآمدهای1غير1مستمر1داشته1است.1همچنين1در1مقابل1
نرخ1رشد19.471درصدی1درآمدهای1شهرداری،1هزینه1ها1دارای1رشدی1معادل16.671درصد1است1که1

قسمت1اعظم1این1هزینه1ها1از1راه1درآمدهای1ناپایدار1تأمين1می1شود.1
1بررسی1هزینه1های1جاری1شهرداری1در1دوره13931-11387نشان1می1دهد1که1در1تمامی1دوره1
خدمات1 وظيفه1 های1 هزینه1 از1 بيشتر1 شهری1 خدمات1 وظيفه1 های1 هزینه1 11391 سال1 جز1 به1 ها1
اداری1بوده1است.1بيشترین1ميزان1هزینه1های1شهرداری1در1طی1دوره931-11387با1رقمی1معادل1
110693000000ریال1به1سال113931مربوط1می1شود.1در1بين1کدهای1هزینه1های1عمرانی،1برنامه1
بهبود1عبور1و1مرور1شهرها1در1سال1هاي113871و113881و1برنامه1ایجاد1تأسيسات1درآمدزا1طی1سال1
های13921-11387بيشترین1ميزان1از1هزینه1های1عمرانی1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1برنامه1
ایجاد1تأسيسات1حفاظتي1شهرها،1برنامه1ایجاد1اماکن1و1فضاهاي1ورزشي–تفریحي1و1فرهنگي،1برنامه1
ایجاد1سایر1تأسيسات1و1تسهيالت1شهری1و1برنامه1هدایت1و1دفع1آب1هاي1سطحي1طي1سال1هاي1
1393-11387کمترین1ميزان1از1هزینه1هاي1شهرداري1را1شامل1شده1است.1همچنين1در1زمينه1برنامه1
ریزی1توسعه1شهری1در1سال1های1مورد1مطالعه1هزینه1ای1اختصاص1داده1نشده1است.1طي1سالهاي1
1393-11387هزینه1هاي1جاري11به1جز1سال113891همواره1بيشتر1از1هزینه1هاي1عمراني1بوده1است.1
در1سال1هاي1اخير1شهرداري1اسدیه1در1زمينه1خدمات1رساني1با1بحران1مواجه1است.1از1آن1جا1که1
برنامه1ریزي1در1جهت1افزایش1درآمدهاي1پایدار1در1ميان1مدت1امکان1پذیر1است،1لزوم1حذف1ناکارایي1
از1هزینه1ها1مطرح1مي1گردد1که1در1کوتاه1مدت1این1امکان1براي1شهرداري1فراهم1مي1شود1و1سبب1

کاهش1هزینه1ها1خواهد1شد.1
به1 ها1 هزینه1 1 نسبت1کل1 اسدیه،1 بودجه1شهرداری1 تفریغ1 مبنای1 بر1 سالهای11387-13931 طی1
درآمدها1همواره1کوچکتر1از1یک1بوده1و1ميانگين1این1نسبت1ها1طي1این1دوره10.871درصد1مي1باشد.1
هر1چند1طي1سال1هاي1مورد1بررسي1همواره1درآمدهاي1شهرداري1اسدیه1بر1هزینه1ها1برتري1داشته1
و1شهرداري1با1کمبود1درآمد1مواجه1نبوده1است1اما1با1توجه1به1اینکه188.411درصد1از1کل1درآمدهاي1
حاصله11ماهيتي1نامستمر1دارند،1امکان1برنامه1ریزي1تنها1در1مورد11.591درصد1از1درآمدهاي1حاصله1
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بر1 مستقيم1 تاثيري1 درآمدها1 حصول1 از1 قطعيت1 عدم1 این1 سو1 یک1 از1 بنابراین1 است.1 داشته1 وجود1
ناکارایي1هزینه1داشته1و1از1سوي1دیگر1سهم1عمده1این1درآمدهاي1غيرمستمر1از1کل1درآمدها1و1مازاد1

حاصله1از1این1منابع1ناپایدار1و1اتفاقي1سبب1عدم1رعایت1کارایي1در1هزینه1ها1است.1بنابراین:
-1از1آن1جایي1که1بيشتر1مشغله1و1دغدغه1شهرداري1راه1هاي1کسب1درآمد1در1شهر1است1از1سامان1
دهي1و1ارتقاي1مدیریت1هزینه1ها1غفلت1مي1ورزد1و1کمتر1براي1هزینه1هاي1خود1برنامه1هاي1مدون1

و1دقيقي1دارد؛
-1نظام1بودجه1ریزي1شهرداري1فاقد1کسر1بودجه1است1و1این1مانع1از1روشن1شدن1بخش1هاي1هزینه1

اي1شده1و1راه1را1براي1برنامه1ریزي1آینده1مسدود1کرده1است؛
با1بررسی1نقاط1قوت،1ضعف،1فرصت1ها1و1تهدیدات1ساختار1شهر1و1شهرداری1روشن1شد1که1نقاط1
قوت1از1نقاط1ضعف1کمتر1است1و1شهرداری1در1خصوص1استفاده1از1فرصت1ها1و1مقابله1با1تهدیدها1

به1خوبی1عمل1نمی1کند.
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چکیده
در1مقاله1حاضر1با1توجه1به11ضرورت1نقش1و1اهميت1متغيرهاي1اثرگذار1بر1وضعيت1انتقال1تکنولوژی1
ميزان1نقش1هر1 اساس1 بر1 تا1 متغيرهاي1فوق1هستيم1 از1 تعيين1نقش1هر1یک1 فناوری،1در1صدد1 و1
اساس1 این1 بر1 نمایيم.1 اقدام1 فوق1 کننده11هاي1 به1اصالح1و1حذف1محدود1 نسبت1 متغيرها،1 از1 یک1
و1 کوچک1 صنایع1 خارجی1 ویژگی11هاي1 متوسط،1 و1 کوچک1 صنایع1 داخلی1 ویژگی1هاي1 متغير1 سه1
پژوهش1 متغيرهاي1 به1عنوان1 متوسط1 و1 کوچک1 صنایع1 پرسنلی1 و1 فردي1 ویژگی1هاي1 و1 متوسط1
مدنظر1قرار1گرفتند.1حجم1جامعه1آماري1پژوهش1فوق11881نفر1بود1و1حجم1نمونه1بر1اساس1فرمول1
کوکران1معادل11281تعيين1گردید.1براي1تجزیه11و1تحليل1در1پژوهش1فوق1از1رگرسيون1و1آزمون1
ویژگی1هاي1 نقش1 که1 داد1 نشان1 پژوهش1 نتایج1 است.1 گردیده1 استفاده1 اسميرنوف1 کولموگروف-1
فردي1و1پرسنلی1نسبت1به1دو1متغير1دیگر1بيشتر1می1باشد.1همچنين1متغير1ویژگی1هاي1محيط1داخلی1

کمترین1تأثير1را1دارد.
O321،O14 : JEL طبقه بندی

تکنولوژي،1 انتقال1 تکنولوژي،1 انتقال1 متغيرهاي1 متوسط،1 و1 کوچک1 صنایع1 1: کلیدی  واژگان 
خراسان1جنوبی.
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1.2دانش1آموخته1کارشناسی1مهندسی1کامپيوتر،1گرایش1نرم1افزار،1دانشگاه1صنعتی1بيرجند
maryam.radpour@yahoo.com1
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1- مقدمه
با1آغاز1موج1صنعتی1شدن1و1توسعه1کشورها،1رقابت1براي1ایجاد1صنایع1بزرگ1و1توليد1انبوه1و1یکسان1
اما1ربع1آخر1قرن،1مفهوم1جدیدي1 شکل1گرفت1و1در1سه1ربع1اول1قرن1بيستم1به1اوج1خود1رسيد.1
و1 نقش1 در1 تردیدي1 امروزه1 زیباست«.1 »کوچک1 ساخت:1 دگرگون1 را1 پيشرفت1 و1 توسعه1 معادالت1
اهميت1صنایع1کوچک1و1متوسط1براي1رشد1و1توسعه1اقتصادي1کشورها1وجود1ندارد1و1هر1دو1گروه1
کشورهاي1صنعتی1و1در1حال1توسعه،1با1سياست1گذاری1و1برنامه1ریزي1الزم1در1صدد1ساماندهی،1رفع1
موانع1و1مشکالت1و1بهبود1فضاي1کسب1وکار1و1فراهم1ساختن1زمينه1الزم1به11منظور1بهره1گيری1هر1
چه1بيشتر1از1این1صنایع1در1راستاي1توسعه1کارآفرینی،1حل1معضل1بيکاري،1افزایش1ارزش1افزوده1
و1صادرات1صنعتی،1توسعه1منطقه1اي1و1کمک1به1بهبود1و1توزیع1درآمد1در1جامعه1و1مواردي1از1این1
نوآوری11ها1و1 به1کارگيری1 و1 بستر1خلق1 به11عنوان1 بنگاه1های1کوچک1و1متوسط1 قبيل1می1باشند.1
عامل1محرک1نظام11های1اقتصادي1در1حرکت1به11سوی1نظام1اقتصادي1دانش1مدار1شناخته1شده1اند.1
این1بنگاه1ها1به1کمک1کارآفرینان،1ایده1های1جدید1را1با1توجه1به1نيازهاي1روز1بازار1به1محصول1و1یا1
خدمات1تبدیل1کرده1و1به1خاطر1انعطاف1پذیري1باالیشان1نسبت1به1صنایع1بزرگ،1می1توانند1سهم1

باالیی1در1بر1طرف11سازي1نيازهاي1مشتریان1داشته1باشند1)بایومی1و1هلمن،20091(.
برخی1از1زمينه1هایی1که1منجر1به1ایجاد1قابليت1های1تکنولوژي1در1بنگاه1های1کوچک1و1متوسط1

می1شود1به1این1قرار1است:
	1بنگاه1های1کوچک1و1متوسط1به1دليل1تخصصی1شدن1کارهایشان،1بيشترین1خالقيت،1نوآوري

و1تحقيقات1کاربردي1را1در1جهت1تنوع1بخشيدن1به1توليدات1و1تکنولوژی1های1جدید1از1خود1
نشان1می1دهند؛

	1بسياري1از1پيشرفت1ها،1ناشی1از1اختراعات1کوچک1و1در1عين1حال1دقيق1است1و1چون1به1کارگيری
و1فروش1این1گونه1پيشرفت1های1کوچک1و1دقيق1براي1صنایع1بزرگ1قابل1توجيه1نيست،1چنين1

فرصت1هایی1در1خلق1تکنولوژي1جدید،1مورد1بی1توجهی1صنایع1بزرگ1قرار1می1گيرد.
	1فعاليت1های1سازمانی1را1که1ممکن1است1منجر1به1تکنولوژي1گردد،1می1توان1به1شکل1بهتري1در

بنگاه1های1کوچک1و1متوسط1کنترل1و1هدایت1کرد1)شریف،13871(.
با1توجه1به1اهميت1انتقال1تکنولوژي1در1توسعه1و1عملکردکسب11وکارهاي1کوچک1و1متوسط،1بررسی1
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انتقال1تکنولوژي1در1صنایع1کوچک1و1متوسط1استان1خراسان1جنوبی،1 بر1 اثرگذار1 نقش1متغيرهاي1
یکی1از1با1اهميت1ترین1موارد1در1ارتقاي1سطح1بنگاه1هاي1کوچک1و1متوسط1در1این1استان1است1و1این1

پژوهش1به1دنبال1بررسی1نقش1متغيرهاي1مربوطه1می1باشد.

1-1- ضرورت و اهمیت موضوع
ما1در1حال1حاضر1در1عصر1دانش1زندگی1می1کنيم.1تکنولوژي1دانشی1است1که1براي1ساخت1کاالها1
و1ارائه1خدمات1و1بهبود1نحوه1استفاده1از1منابع1محدود1و1با1ارزش1استفاده1می1شود.1تکنولوژي1هر1طور1
استفاده1شود،1نتيجه1و1پيامد1توسعه1دانش1است.1عصر1اطالعات1در1اواخر1قرن1بيستم1موجب1توسعه1
و1گسترش1دانش1شده1است1و1تأثيري1عظيم1بر1نرخ1تغيير1تکنولوژیک1داشته1است.1نرخ1شتاب1یافته1

تغيير1تکنولوژیک،1اثري1عميق1بر1جامعه1و1بر1استانداردهاي1زندگی1می1گذارد1)خليل،13841(.
انتقال1و1جذب1تکنولوژي1در1جهان1سوم،1مقوله1پيچيده1اي1است1که1هم1از1نظر1علمی1و1هم1از1جنبه1
ابعاد1فرهنگی،1سياسی1و1اقتصادي1سال1هاست1نه1فقط1کشورهاي1در1حال1توسعه،1بلکه1بسياري1از1
مجامع1پژوهشی1غرب1و1سازمان1های1بين1المللی1را1به1خود1مشغول1داشته1است1)بتز،20031(.1انتقال1
تکنولوژي1یعنی1فرآیندي1که1در1آن1تکنولوژي1از1یک1مختصات1جغرافيایی1به1مختصات1جغرافيایی1

دیگر1تغيير1مکان1دهد1)طباطبائيان1و1محمدپور،13841(.
مدیریت1تکنولوژي1امکان1کسب1برتري1رقابتی1در1بازار1را1ممکن1می1سازد.1موضوع1انتقال1تکنولوژي1
نيز1در1زیرمجموعه1و1پدیده1تکنولوژي1قرار1می1گيرد1که1خود1از1مباحث1مهم1و1پراهميت1و1بسيار1فنی1
است؛1زیرا1که1انتقال1های1موفق1و1خوب1منجر1به1پيشرفت1و1انتقال1ناموفق1و1غير1فنی1و1مطالعه1
نشده1منجر1به1ناکامی1و1ضرر1و1شکست1خواهد1شد1)هایزر1و1رندر،20051(.1آنچه1در1کشورهاي1در1
حال1توسعه1می1توان1مشاهده1کرد،1وضعيت1نامناسب1انتقال1تکنولوژي1و1تنوع1بيش1از1حد1تکنولوژي1
است.1زیرا1در1این1کشورها1استراتژی1های1مشخصی1براي1انتقال1تکنولوژي1و1در1نهایت1توسعه1آن1
وجود1نداشته1است1و1این1روند1جز1وابستگی1تکنولوژیک1و1کند1شدن1تحرک1و1قدرت1پویایی1براي1

صنایع1چيزي1در1بر1نداشته1است1)باطنی،13791(.
از1حيث1 تا1 واحد1مستقل1تالش1می1کند1 یا1 آن1یک1عنصر1 فرایندي1است1که1طی1 بودن1 رقابتی1
عملکرد1از1دیگري1بهتر1و1باالتر1باشد،1این1عنصر1می1تواند1یک1فرد،1شرکت1یا1یک1کشور1باشد.1براي1
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بقاي1رقابت1در1اقتصاد1جهانی1جدید،1سازمان1باید1تکنيک1های1مدیریت1دانش1را1به1منظور1نزدیک1
شدن1به1مشتري،1بهبود1فرایندهاي1کسب1وکار1و1باال1بردن1ارزش1سهام1داران،1بهينه1کند.1مهم1ترین1
تغيير1تکنولوژیک1است1)عموزاد1 امروز1و1دنياي1دیروز،1سرعت1زیاد1 بارزترین1تفاوت1بين1دنياي1 و1

خليلی1و1پورقمري1علمداری،13861(.
سرعت1زیاد1تغيير1تکنولوژیک1با1تغيير1در1دامنه1کاربرد1تکنولوژي1تلفيق1می1گردد1که1رقابت1جهانی1
را1ایجاد1می1نماید.1رقابت1مفهومی1است1که1با1بهره1وری1تبيين1می1شود1و1زمانی1تحقق1می1یابد1که1
یک1شرکت1یا1سازمان1از1نيروي1انسانی،1سرمایه1و1منابع1طبيعی1تحت1اختيار1خود1براي1پيشی1گرفتن1
از1سایر1رقبا1کمال1استفاده1را1به1عمل1آورد.1از1آنجایی1که1هسته1مرکزي1اقتصاد،1رقابت1است1باید1
فاکتورها1و1عوامل1رقابت1دسته1بندي1و1سازماندهی1شوند1تا1بدین1ترتيب1بتوانيم1اقتصاد1جهانی1را1
تجزیه11و1تحليل1کنيم.1در1محيط1رقابتی،1بنگاه1هاي1اقتصادي1براي1بقاي1خود1مجبور1به1نوآوري1
و1خالقيت1و1افزایش1بهره1وری1می1شوند.1فضاي1انحصار1و1عدم1رقابت1هم1بنگاه1هاي1اقتصادي1را1
تنبل،1فربه1و1نابهره1ور1می1سازد.1براي1داشتن1صنعتی1توسعه1یافته،1باید1فضاي1رقابتی1مطلوبی1ایجاد1
کرد.1این1محيط،1محيط1شفافی1است1که1در1آن1شرکت1ها1نسبت1به1عملکرد1خود1پاسخگو1هستند.1
البته1رقابت1اگر1به1صورت1هدایت1شده1اي1انجام1نگيرد،1می1تواند1به1اتالف1سرمایه1و1جنگ1داخلی1

شرکت1ها1بيانجامد1)عموزاد1خليلی1و1پورقمري1علمداری،13861(.
در1ایران198/41درصد1از1کسب11و1کارها1از1نوع1بنگاه1های1خرد1)با1نيروي1کار111تا191نفر(1هستند،1
درحالی1که1نسبت1کل1بنگاه1های1کوچک1)از1101تا1491نفر(1تنها11/41درصد1است.1این1اطالعات1
عدم1تجانس1آشکاري1را1در1بين1تعداد1بيشمار1بنگاه1های1خرد1و1تعداد1بنگاه1های1اقتصادي1کوچک1و1
متوسط1نشان1می1دهد.1باید1توجه1داشت1که1عدم1وجود1تعداد1مناسبی1از1صنایع1متوسط1)که1با1صنایع1
بزرگ1در1حدود10/21درصد1از1کل1کسب1وکارها1را1تشکيل1می1دهند(1می1تواند1بر1توانایی1صادرات1

ایران1اثر1منفی1گذارد1)باطنی،13791(.
سالهای1 صنعتی1طی1 های1 بنگاه1 مختلف1 اندازه1های1 اساس1 بر1 افزوده1 ارزش1 توزیع1 به1 توجه1 با1
)بنگاه1های1 افزوده1بخش1صنعت،1دربنگاه1هاي1بزرگ1 ارزش1 گذشته،1مشاهده1می1شود1که1عمده1
باالي12001نفر(1ایجاد1شده1است.1درحقيقت،1به1دليل1موانع1موجود1در1راه1رشد1صنایع1کوچک1در1
ایران،1این1صنایع1نمی1توانند1رشد1کنند1و1به1بنگاه1های1متوسط1تبدیل1شوند.1در1نتيجه1سير1طبيعی1
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رشد1سازمان1ها1در1صنایع1ایران1مشاهده1نمی1شود1و1ما1در1ایران1با1دو1دسته1بنگاه1های1کوچک1که1
سهم1کوچک1تری1در1ارزش1افزوده1دارند1و1بنگاه1های1بزرگ1)که1عمدتًا1توسط1بخش1دولتی1ایجاد1
شده1اند(1روبرو1هستيم1)شریف،13871(.1هدف1اصلی1در1این1پژوهش1بررسی1نقش1متغيرهای1اثرگذار1

بر1انتقال1تکنولوژي1در1صنایع1کوچک1و1متوسط1استان1خراسان1جنوبی1خواهد1بود.

1-2- فرضیات پژوهش
ویژگی1های1محيط1داخلی1صنایع1کوچک1و1متوسط1بر1انتقال1تکنولوژي1تأثير1دارد؛
ویژگی1های1محيط1خارجی1صنایع1کوچک1و1متوسط1بر1انتقال1تکنولوژي1تأثير1دارد؛

ویژگی1های1فردي1و1پرسنلی1صنایع1کوچک1و1متوسط1بر1انتقال1تکنولوژي1تأثير1دارد.

1-3- پیشینه پژوهش
در1این1قسمت1پژوهش1های1انجام1یافته1در1دو1قسمت1پژوهش1های1داخلی1و1پژوهش1های1خارجی1

مورد1بررسی1قرار1می1گيرد.
انتقال1 مدیریت1 اهميت1 و1 جایگاه1 »بررسی1 عنوان1 با1 مقاله1اي1 در1 1)1386( همکاران1 و1 عزیزي1
موضوع،1 ادبيات1 مرور1 با1 مسئله«،1 طرح1 و1 مفهومی1 رویکرد1 با1 کشور1 نفت1 صنعت1 در1 تکنولوژي1
مشکالت1و1تنگناهای1اساسی1انتقال1تکنولوژی1در1ایران1و1خصوصًا1صنعت1نفت1کشور1را1بررسی1
نمودند.1امين1ناصري1و1همکاران1)1388(1نقش1ساختار1و1فرهنگ1سازمانی1و1توان1ترکيب1منابع1بر1
ایرانی1مورد1مطالعه1را1بررسی1نمودند.1عموزاد1خليلی1و1 بنگاه1هاي1 انتقال1تکنولوژي1در1 اثربخشی1
پورقمري1علمداري1)1386(1در1تحقيقی1به1بررسی1موضوع1انتقال1تکنولوژی1جهت1توسعه1عملکرد1
سازمانی1و1دستيابی1به1سطح1جهانی1در1صنایع1ایران1پرداختند.1آراستی1و1همکاران1)1387(1با1تلفيق1
و1یکسان1سازي1عوامل1مؤثر1در1تصميم1گيري1روش1مناسب1انتقال1تکنولوژي،1این1عوامل1را1به151
گروه1تقسيم1کردند:1ميزان1آشنایی1شرکت1با1بازار1و1تکنولوژي1مورد1نظر،1طبيعت1تکنولوژي،1نوع1
همکاري1مطلوب1ميان1دارنده1و1گيرنده1تکنولوژي،1مشخصات1سازمان1دارنده1تکنولوژي1و1سياست1

های1شرکت1گيرنده1تکنولوژي.
الي1و1تساي1)2009(1به1بررسی1اثربخشی1انتقال1تکنولوژي1با1استفاده1از1روش1AHPو1تئوري1
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فازي1پرداختند.1نتایج1پژوهش1آن1ها1حاکی1از1تأثيرپذیری1مشخصات1صنایع،1سازمان،1کارکنان1و1
تکنولوژي1از1موضوع1انتقال1تکنولوژی1بود.1شاجویی1)2006(1انتقال1تکنولوژي1در1سه1سطح1مورد1
بررسی1قرار1می1گيرد:11-1یادگيري1در1مورد1تکنولوژي/1فرایند1Know-How1از1اعضاي1اصلی1
کسب1وکار؛21-1کاهش1اتکا1به1تکنولوژي1اوليه1یا1وابستگی1به1اعضاي1اصلی؛31-1تکنولوژي/1فرایند1
توسعه1 براي1 و1 تلفيق1شود1 سازمان1 توسط1 و1 گرفته1شده1 اصلی1 اعضاي1 از1 که1 1Know-How
پروژه1هاي1دیگر1در1شرکت1مورد1استفاده1قرار1گيرد.1لين1و1چن1)2007(1با1بررسی1فاکتورهاي1جذب1
انتقال1 تکنولوژي1مشخص1نمودند1که1ظرفيت1جذب1یک1فاکتور1بحرانی1براي1اثربخشی1عملکرد1
تکنولوژي1است1و1ابعاد1فرهنگ1سازمانی1)نوآور،1حامی،1بوروکراتيک،1تأثيرگذار(،1کانال1های1انتشار1
تکنولوژي1)رسمی،1غيررسمی(،1مکانيسم1تعادل1)سازمان1دهی1داخلی،1سازمان1دهی1خارجی(،1منابع1
تحقيق1و1توسعه1)دارایی،1توانایی(،1قابليت1جذب1تکنولوژي1)انطباق،1کاربرد،1توليد(،1عملکرد1انتقال1
انتقال1 اثربخشی1 بر1 که1 جذب1 فاکتورهاي1 مهمترین1 عنوان1 به1 را1 سود(1 تحکيم،1 )اجرا،1 تکنولوژي1
عملکرد1 بر1 که1 اصلی1 فاکتورهاي1 مطالعه1 به1 1)2011( برگ1 و1 لی1 برده1اند.1 نام1 مؤثرند1 تکنولوژي1
یک1پروژه1انتقال1تکنولوژي1تأثير1می1گذارد1پرداخته1و1نکته1متمایز1مطالعات1آنها1در1بررسی1انتقال1

تکنولوژي1بين1دو1کشور1بود.

2- روش تحقیق
تحقيقات1 نوع1 از1 شده1 تعيين1 اهداف1 و1 بررسی1 مورد1 موضوع1 ماهيت1 لحاظ1 به1 حاضر1 پژوهش1 1
کاربردي1است.1همچنين1این1پژوهش1بر1اساس1ماهيت1انجام1کار1از1نوع1تحقيقات1توصيفی1می1باشد.1
جامعه1آماري1این1پژوهش1را1کارکنان1دارای1تحصيالت1دانشگاهی1شرکت1ها1و1صنایع1کوچک1و1
متوسط1استان1خراسان1جنوبی1تشکيل1دادند.1بر1اساس1آمار1سازمان1صنعت،1معدن1و1تجارت1استان،1
این1کارکنان1حدود11881نفر1بودند1که1حجم1نمونه1بر1اساس1رابطه1کوکران1معادل11271تعيين1گردید.1
شيوه1نمونه1گيري1نيز1تصادفی1ساده1در1نظر1گرفته1شد.1براي1جمع1آوري1اطالعات1در1پژوهش1حاضر1

نيز1از1پرسشنامه1استفاده1گردیده1است.
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3- نتایج و یافته ها
1در1این1تحقيق1به1منظور1تبيين1نقش1هر1یک1از1متغيرهای1اثرگذار1بر1انتقال1تکنولوژي1در1صنایع1
کوچک1و1متوسط1استان1خراسان1جنوبی1از1مدل1رگرسيون1خطی1چندگانه1استفاده1شده1است.1پيش1
از1آزمون1بررسی1تأثير1متغيرهاي1پژوهش،1به1بررسی1وضعيت1نرمال1بودن1داده1هاي1جمع1آوري1شده1
پرداختيم.1بر1این1اساس1نتایج1آزمون1کولموگروف-1اسميرنوف1نشانگر1نرمال1بودن1داده1ها1می1باشد1
و1می1توان1از1آزمون1رگرسيون1جهت1آزمون1فرضيات1پژوهش1استفاده1نمود.1در1زیر1جداول1مربوط1

به1این1آزمون1ها1آورده1شده1است.

جدول )1(: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

سطح معنی داریKolmogorov-Smirnovمتغیر

0/7330/657ویژگی های محیط داخلی

1/2440/09ویژگی های محیط خارجی

1/7390/105ویژگی های فردی و پرسنلی

از1توزیع1نرمال1تبعيت1 در1آزمون1نرمال1بودن1داده1ها1فرض1صفر1چنين1است1که1توزیع1داده1ها1
سطح1 1)1( جدول1 داده1های1 به1 توجه1 با1 دارد.1 داللت1 امر1 این1 خالف1 بر1 مقابل1 فرض1 و1 می1کند1
معنی1داري1تمامی1داده1ها1بيشتر1از10/051بوده1است،1از1این1رو1می1توان1گفت1که1توزیع1داده1های1
به1دست1آمده1از1پرسشنامه1های1تحقيق1نرمال1است.1به1همين1منظور1براي1آزمون1فرضيه1ها1از1آمار1

پارامتریک1می1توان1استفاده1نمود.1
براي1بررسی1فرضيات1تحقيق1از1تحليل1رگرسيون1چند1متغيره1به1روشEnter(1(1استفاده1شد1که1
نتایج1به1دست1آمده1حاکی1از1معنی1دار1بودن1رابطه1بين1متغيرهاي1مذکور1است.1جدول1)2(1ضریب1
همبستگیR(1(1بين1متغيرهاي1فوق1را1نشان1می1دهد1که1ميزان1آن10/6571بوده1و1رابطه1متوسطی1
محسوب1می1شود.1مجذور1R1)ضریب1تعيين(1اصالح1شده1نيز1برابر1با10/4151می1باشد1که1نشان1
تغييرات1 به1همان1ميزان1 بوده1و1 واریانس1مشترک1 داراي1 می1دهد1متغيرهاي1مذکور141/51درصد1
یکدیگر1را1تبيين1می1کنند.1همچنين1مقدار1آزمون1دوربين-1واتسون1برابـر11/9121محاسبه1گردیده1
است.1بنابراین1مقدار1این1عدد1تأیيدکننده1یکی1از1مفروضات1استفاده1از1آزمون1رگرسيون1می1باشد.1
بـر1ایـن1اسـاس1در1آزمون1دوربين-1واتسون1فرض1H0یعنی1عدم1همبستگی1بين1خطاها1مورد1قبول1
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واقع1گردیده1است.1زیرا1مقدار1محاسبه1شده1بين11/51تا12/51قرار1گرفته1است.
جدول )2(: آزمون ضریب همبستگی

RR اصالح شدهمجذور R دوربین- واتسونخطای استاندارد برآوردمجذور
0/6570/4320/4150/596551/912

نشان1 تکنولوژي1 انتقال1 بر1 اثرگذار1 متغيرهای1 براي1 1را1 )ANOVA(واریانس تحليل1 1)3( جدول1
1)Sig(1برابر1با126/4181و1سطح1معنی1داریFمی1دهد.1بر1اساس1تحليل1واریانس1انجام1شده1مقدار

برابر01/0001به1دست1آمده1است.
جدول )3(: آزمون تحلیل واریانس

FSigمیانگین مجذور هاDFمجموع مجذور هانمونه

47/00859/402رگرسیون
26/4180/000 61/9221740/356باقیمانده

---108/930179کل

با1توجه1به1جدول1)4(1و1مقدار1ستون1B1ضریب1رگرسيون1براي1متغيرهاي1X2،1X1و1X31به1ترتيب1
برابر1است1با10/1921،0/0771و1.0/1531همچنين1مقدار1ثابت1برابر1با11/0701به1دست1آمده1است.

جدول )4(: ضرایب برآورد شده مدل رگرسیون

TSigاصالح شدهß خطای استانداردBنمونه

5/9750/000---1/0700/179مقدار ثابت
X10/0770/0490/1141/5710/007
X20/1920/0430/2294/4260/000
X30/1530/0730/2373/7200/000

بنابراین1در1این1تحقيق1معادله1رگرسيون1به1صورت1زیر1است:
)1(Y = 1/070 + 0/077 X1 + 0/192 X2 + 0/153 X3

1X3)ویژگی1هاي1فردی1و1 از1متغيرها1در1جدول1،41متغيرهاي1 1ßاصالح1شده1هریک1 به1 با1توجه1
پرسنلی(1بيشترین1تأثير1و1X21)ویژگی1های1محيط1خارجی(1دارای1تأثير1متوسط1و1در1نهایت1متغير1
1X1)ویژگی1های1محيط1داخلی(1کمترین1تأثير1را1بر1انتقال1تکنولوژي1در1صنایع1کوچک1و1متوسط1

استان1خراسان1جنوبی1دارند.1با1توجه1به1مقدار1عددي1محاسبه1گشته1براي1دوربين-1واتسون،1که1
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شرط1تأیيدکننده1مدل1رگرسيون1می1باشد،1یکی1دیگر1از1فرض1هاي1استفاده1از1مدل1رگرسيون1خطی1
این1است1که1ميانگين1باقيمانده1ها1بایستی1برابر1صفر1باشد.1در1جدول151صحت1آزمون1فوق1مورد1
تأیيد1قرار1گرفته1و1این1فرض1نيز1همچون1مفروضات1قبلی1تأیيدکننده1استفاده1از1مدل1رگرسيون1

خطی1در1این1پژوهش1می1باشد.
جدول )5(: آزمون باقیمانده متغیرهای پژوهش

 بزرگ ترینمیانگینانحراف معیارعنوان
تعدادکوچک ترین دادهداده

0/512460/02294/26371/7088127مقادیر پیش بینی

1/34252127-0/588160/0001/25495باقیمانده ها

2/564127-1/0000/0002/421مقادیر پیش بینی استاندارد

2/250127-0/9860/0002/104مقادیر باقیمانده استاندارد

4- بحث و نتیجه گیری
با1توجه1به1نتایج1به1دست1آمده1از1آزمون1آماري1مربوطه1و1همچنين1مشخص1شدن1تأثير1هر1یک1
از1متغيرهاي1پژوهش1مشخص1می1گردد1که1استراتژیست11ها1و1سياست1گذاران1سازمانی1و1مدیران1
صنایع1کوچک1و1متوسط1می1بایستی1بر1اساس1نتایج1پژوهش1فوق1نسبت1به1بهبود1وضعيت1هر1یک1
از1متغيرها1در1جهت1بهبود1شرایط1و1نحوه1انتقال1تکنولوژي1در1سازمان1مربوطه1اقدام1کنند.1همچنين1
پيشنهاد1می1گردد1که1نسبت1به1عملکرد1برخی1متغيرهاي1بازدارنده1اقدامات1مقتضی1صورت1پذیرد.1

عوامل1بازدارنده1و1محدودکننده1به1ترتيب1اهميت1به1شرح1زیر1است:
1-1فقدان1قوانين1و1مقررات1حمایتی1واضح1و1شفاف1از1این1قبيل1صنایع؛

2-1فقدان1مؤسسات1حمایت1کننده1از1طرح1هاي1انتقال1تکنولوژي1و1نوآوري1هاي1تکنولوژیک؛
3-1فقدان1و1کمبود1مشوق1هاي1مالياتی1در1خصوص1تحقيقات1و1نوآوري1هاي1تکنولوژیک؛

4-1فقدان1و1یا1کمبود1شبکه1هاي1اطالع1رسانی1دولتی1و1خصوصی1و1بانک1هاي1اطالعاتی1در1زمينه1
روش1ها1و1امکانات1انتقال1تکنولوژی؛

5-1فقدان1و1یا1کمبود1خدمات1مشاوره1اي1بازاریابی1برای1شرکت1ها1و1صنایع1مبدأ1جهت1انتقال1
تکنولوژی؛
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6-1عدم1به1کارگيری1مناسب1از1تجارت1الکترونيک1و1اینترنت؛
7-1فقدان1و1کمبود1تخصيص1وام1ها1و1اعتبارات1کم11بهره؛

8-1فقدان1و1یا1کمبود1برگزاري1نمایشگاه1هاي1محصوالت1و1نتایج1مرتبط1با1تکنولوژي.
پيشنهادات1و1راهکارهاي1اجرایی1در1بحث1بهبود1این1محدودکننده1ها1نيز1به1شرح1زیر1می1باشد:

انسانی1 نيروي1 های1 مهارت1 افزایش1 به11منظور1 کار1 حين1 های1 آموزش1 درجهت1 برنامه1ریزي1 1-
شاغل1و1ارتقای1توانمندي1فنی1کارکنان.

-1ضرورت1توجه1مدیریت1بنگاه1های1کوچک1ومتوسط1به1گسترش1واحدهاي1تحقيق1و1توسعه.
-1تدوین1و1اصالح1قوانين1و1مقررات1حمایتی1شفاف1از1بنگاه1های1کوچک1و1متوسط1به11منظور1

بهره1مندی1کارآفرینان1و1نوآوران1از1تسهيالت1موردنياز.
با1مراکز1علمی،1تحقيقاتی1و1دانشگاهی1 ارتباط1تنگاتنگ1بين1صنایع1کوچک1و1متوسط1 ایجاد1 1-
به1منظور1بهره1مندی1از1نيروي1انسانی1متخصص1به1دنبال1ایجاد1محيط1مناسب1براي1رشد1نوآوری1

وکمک1به1تجاري1کردن1ایده1های1خالقانه.
بنگاه1های1 به1حضور1 توسعه1صادرات1وکمک1 به11منظور1 دولتی1 اصالح1سياست1های1 و1 ایجاد1 1-

کوچک1و1متوسط1در1عرصه1رقابت1خارجی.
-1ارائه1خدمات1مشاورهاي1تخصصی1براي1رفع1مشکالت1پيش1روي1بنگاه1های1کوچک1و1متوسط.
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این1تحقيق1به1این1موضوعات1نگاهی1می1اندازد:
• وضعيت1جاری1در1بودجه1بندی1مشارکتی1در1شش1شهر1اندونزی	
• نقاط1قوت1و1موانع1موجود1در1اجرای1طرح1بودجه1بندی1مشارکتی	
• بندی1	 بودجه1 تاثيرگذاری1 و1 فراگيری1 شفافيت،1 به1 توانند1 می1 ها1 1CSO و1 ها1 دولت1 چگونه1

مشارکتی1کمک1کنند.
تحقيق1پيشرو1شرکت1کوتاکيتا1و1کارش1را1با1جزیيات1تشریح1خواهد1کرد1و1به1تاریخ1و1تحوالت1
بودجه1بندی1مشارکتی1گریزی1خواهد1زد.1برای1انجام1این1کار1ابتدا1باید1برخی1از1یافته1های1تحقيقات1

گذشته1احيا1و1مورد1بحث1قرار1گيرد.
موضوعات1کليدی1در1این1مقاله

• خطرات1و1فرصت1های1بودجه1بندی1رسمی1چيست؟	
• دسترسی1به1اطالعات1و1تکنولوژی1های1جدید1چگونه1بر1روی1فرایندهای1بودجه1بندی1مشارکتی1	

تاثير1می1گذارد؟
• چه1چيزی1باعث1می1شود1بودجه1بندی1مشارکتی1به1یک1فرایند1توانمندساز1برای1شهروندان1	

تبدیل1شود؟
• نيازهای1	 و1 داد1 بندی1مشارکتی1شرکت1 بودجه1 را1در1 توان1شهروندان1سخت1گير1 چگونه1می1

متفاوت1شهروندان1را1برآورده1ساخت؟

فراهم آوردن شرایط برای یادگیری شاغلین
استفاده1از1تمامی1صداها1)دیدگاه1ها(1یک1فعاليت1شهروندی1و1یک1برنامه1دولت1پاسخگو1است.1
که1 دارد1 تمرکز1 مدارکی1 ایجاد1 روی1 بر1 1)IDS(1ای توسعه1 تحقيقات1 سازمان1 تحقيقاتی1 مدارک1
و1 کارکرد1 پاسخگویي،1چگونگی1 و1 شفافيت1 تکنولوژی1صدا،1 روی1 بر1 که1 است1 کارهایی1 براساس1
و1 شاغلين1 تحقيقات1 واسطه1 به1 1IDS )McGee1et1al،20151(.1شرکت1 باشد1 می1 آن1 چرایی1
متخصصان1و1کمک1های1مالی1برای1یادگيری،1تکنولوژی1برای1شفافيت1و1پاسخگویي1کمک1های1
مالی1شاغلين1در1حدود1250001یورو1اعطا1می1کند.1این1موضوع1برای1آنها1فضا1و1توانایی1را1ایجاد1می1

1. Institute of Development Studies
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کند1تا1بتوانند1با1طرح1سواالت1کليدی1خود1را1در1بهتر1اجرا1شدن1پروژه1های1دولتی1توانمند1سازند.1
اميد1برآنست1که1این1تحقيقات1به1یادگيری1پروژه1کمک1کند1و1آن1را1در1عمل1بهبود1بخشد.

تحقيقات1متخصصان1و1کمک1های1مالی1به1یادگيری1خود1افراد1و1قضاوت1هایشان1شکل1می1دهد.1
توسعه1مقاالت1مربوط1به1استفاده1از1تمام1صداها1نيز1بخشی1از1این1فرایند1هستند.1این1مقاالت1علمی1
تحقيقات1متخصصان1و1فرایندهای1یادگيری1را1هم1از1نظر1کمک1گيرنده1و1هم1از1نظر1کمک1دهنده1

بيان1می1کند.
این1مقاله1قصد1دارد1بازتابی1انتقادی1را1درباره1سواالت1کليدی1یادگيری1ایجاد1کند.1و1بيشتر1کمک1
گيرندگان1مالی1را1تشویق1می1کند1تا1مسائلی1را1کشف1کنند1که1در1اجرای1پروژه1ی1آن1ها1از1اهميت1

برخوردار1است.1
اجتماعی1مدنی1است،1تمرکز1دارد.1 بر1روی1کارهای1شرکت1کوتاکيتا1که1یک1شرکت1 این1مقاله1
توسعه1 و1 طراحی1 در1 مدنی1 مشارکت1 و1 شهری1 ریزی1 برنامه1 با1 رابطه1 در1 شرکت1 این1 تخصص1
شهرهاست.1تيم1تحقيقاتی1این1شرکت1که1توسط1موسس1و1مدیر1اجرایی1)احمد1ریفای(1آن1مدیریت1
می1شود،1بدنبال1آنست1تا1فرایندهای1بودجه1بندی1مشارکتی1را1در1در1شش1شهر1مختلف1اندونزی1
مقایسه1کند1و1یافته1های1خود1را1ارائه1دهد1و1پيشنهادات1خود1را1در1زمينه1پيشرفت1مشارکت1مدنی1در1

حاکميت1شهری1ارائه1دهد.1کوتاکيتا1سه1سوال1کليدی1دارد1که1در1زیر1آمده1است
سواالت1تحقيقاتی1شرکت1کوتاکيتا:

11 وضعيت1فعلی1بودجه1بندی1مشارکتی1در1شش1شهر1اندونزی1چگونه1است؟.
21 نقاط1قوت1و1ضعف1در1اجرای1بودجه1بندی1مشارکتی1چيست؟.
31 تاثيرگذاری1. توانند1به1شفافيت،1فراگيری1و1 چگونه1دولت1و1شرکت1های1اجتماعی1مدنی1می1

بودجه1بندی1مشارکتی1کمک1کنند؟
انتقادی1 بازتاب1 از1طریق1تحقيقات1باعث1توسعه1و1پيشرفت1دانش1و1 همچنين،1شرکت1کوتاکيتا1

درباره1بودجه1بندی1مشارکتی1در1کشور1شده1است.
این1مقاله1بر1روی1این1موضوعات1تأمل1دارد:

• بندی1	 بودجه1 در1 اش1 دیرینه1 تجربه1 و1 دولتی1 متخصص1 عنوان1 به1 کوتاکيتا1 شرکت1 هویت1
مشارکتی
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• چگونگی1تحول1بودجه1بندی1مشارکتی1برای1نهادینه1شدن1در1اندونزی1و1خطرات1و1فرصت1	
های1نهادینه1سازی1مشارکت

• چه1چيزهایی1برای1زنده1کردن1مشارکت1مدنی1در1بودجه1بندی1مشارکت1شهری1در1اندونزی1	
نياز1است.

بودجه بندی مشارکتی در فضای اندونزی چگونه است؟
بودجه1بندی1مشارکتی1که1در1کشور1اندونزی1به1آن1musrenbang1می1گویند1در1سال120001
کلمه1 این1 گشت.1 رسمی1 125 قانون1 تصویب1 طریق1 از1 که1 بود1 12004 سال1 در1 هرچند1 شد1 آغاز1
1perencanaan1،)1)به1معنی1جلسه1توافق1جمعیmusyawarah1اندونزیایی1از1ترکيب1دوکلمه
)به1معنی1برنامه1ریزی1و1بودجه1بندی(1و1pembangunan1)به1معنی1توسعه(1ساخته1شده1است.
برگزاری1گردهمایی1و1مباحثات1گروهی1در1جامعه1اندونزی1بسيار1رایج1است.1به1عبارت1دیگر1در1
این1کشور1اعضای1یک1گروه1حول1محور1یک1هدف1بایگدگر1تشریک1مساعی1می1کنند.1این1عمل1
که1به1ترجيحات1فرهنگی1این1کشور1باز1می1گردد1به1توافق1در1رابطه1با1مسائل1جامعه1منجر1می1
شود.1Musrenbang1به1شهروندان1این1اجازه1را1می1دهد1تا1در1سطح1همسایگان1و1شهر1اولویت1
های1خود1برای1پروژه1های1توسعه1ای1بيان1کنند.1عالوه1بر1رای1گيری1برای1تعيين1رهبر1سياسی1هر1
پنج1سال،1این1اتفاقmusrenbang(1(1فرصت1نادریست1برای1شهروندان1تا1نيازها1و1عالیق1خود1
را1برای1جامعه1خود1بيان1کنند.1اما1متأسفانه1معمواًل1با1آن1مانند1یک1فهرست1آرزوی1غيرضروری1

برخورد1می1شود.
کانون1ها1و1روش1های1تحقيقاتی

تحقيق1مورد1نظر1بر1روی1شش1شهر1اندونزی1با1سابقه1پيشرفت1در1بودجه1بندی1مشارکتی1متمرکز1
است:

شهر1سولو1-1شهری1که1در1musrenbang1پيشگام1است.
شهر1یوگياکارتا2-1شهری1که1در1آن1مکانيسم1های1بودجه1بندی1و1مشارکت1دوباره1احيا1شده1است.

1. Solo
2. Yagyakarta
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شهر1سورابایا1-1شهری1که1در1آن1musrenbang1به1صورت1نوآورانه1ای1آنالین1انجام1می1شود.
شهر1بندونگ2-1که1در1آن1یک1رهبری1مترقی1بدنبال1تاسيس1یک1شهر1هوشمند1است.

شهر1ماکاسار3-1بزرگ1ترین1شهر1در1شرق1اندونزی1که1از1musrenbang1آنالین1استفاده1می1
کند.

شهر1کبومن4-11شهر1کوچکی1که1دارای1شهرداری1است1و1جامعه1مدنی1در1آن1نقش1مهمی1در1
تشویق1musrenbang1در1نقاط1روستایی1دارد.

شرکت کوتاکیتا

متخصصان دولتی با پیش زمینه در بودجه بندی مشارکتی:
شرکت1کوتاکيتا1در1شهر1اندونزیایی1سولو1یک1رویکرد1دموکرات1و1مشارکتی1را1برای1بهبود1مناطق1
واسطه1شدن1 از1طریق1 را1 کارهای1جمعی1 و1 مدنی1 مشارکت1 این1شرکت1 کند.1 می1 ترویج1 شهری1
بين1دولت1های1بومی1و1شهروندان1تسهيل1می1بخشد.1این1شرکت1برای1اطمينان1از1اینکه1فعاالن،1
رهبران1جامعه1و1شهروندان1صدای1قوی1و1محکمی1دارند1یا1خير،1برنامه1های1ظرفيت1سازی1را1شبيه1
فرهنگستان1حق1شهروندی1ایجاد1کرده1است1و1انجمن1های1اجتماعی1مدنی1را1مانند1انجمن1اجتماعی1

شهری1ایجاد1کرده1است.
تقویت1حقوق1شهروندی1از1طریق1افزایش1آگاهی1و1فراهم1آوردن1ابزارهای1مورد1نياز1برای1همکاری1
بيشتر1با1دولت،1می1تواند1پاسخگویي1و1شفافيت1دولت1را1تضمين1سازد1و1فعال1بودن1شهروندان1را1

ترویج1کند.
شرکت1کوتاکيتا1تاکنون1چگونه1در1بودجه1بندی1مشارکتی1کمک1کرده1است؟

کوتاکيتا1به1عنوان1متخصصان1دولتی1برروی1تقویت1جامعه1مدنی1و1دولت1های1محلی1کار1می1کند.1
و1معتقداست1تقویت1شهروندان1از1طریق1باال1بردن1آگاهی1و1فراهم1آوردن1ابزار1مورد1نياز1آنها1برای1
همکاری1با1دولت،1می1تواند1پاسخگویي1و1شفافيت1دولت1را1به1ارمغان1آورد1و1شهروندان1فعالی1را1
در1جامعه1بسازد.1همچنين1قدرتمند1کردن1بيشتر1دولت1های1بومی1باعث1می1شود1که1آنها1توانایی1

1. Surabaya
2. Bandung
3. Makassar
4. Kebumen
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بيشتری1در1مشارکت1شهروندان1داشته1باشند.
در1شش1سال1اخير،1شرکت1کوتاکيتا1موفقيت1های1کليدی1را1در1بهبود1musrenbang1در1شهر1
سولو1داشته1است.1اولين1کار1این1شرکت1که1در1بين1سال1های120101تا120131صورت1گرفت،1بر1روی1
روش1هایی1متمرکز1بود1که1در1آن1بتوان1بهترین1استفاده1از1بودجه1بندی1مشارکتی1بشود1و1بدنبال1
این1بود1تا1شهروندان1دسترسی1کامل1به1اطالعات1مورد1نياز1در1مورد1شرایط1جامعه1خود1داشته1باشند.1
با1اطالعات1کمی،1توانست1اطالعات1آماری1و1اجتماعی1اقتصادی1اساسی1را1از1رهبران1جامعه1بگيرد1
1GIS1تا1بشود1با1استفاده1از1آن1یک1بانک1اطالعاتی1برای1شهر1ساخت.1این1اطالعات1که1از1طریق
جمع1آوری1شده1است،1به1منظور1ایجاد1پروفایل1هایی1برای1هریک1از1511محل1شهر1ساخته1شد.1این1
پروفيل1ها11مينی1اطلس1ناميده1شد.1این1مينی1اطلس1ها1به1همه1مراکز1جامعه1و1سازمان1های1جامعه1
بنياد1ارسال1شد.1این1اطلس1ها1به1تسهيل1کنندگان1جلسه1musrenbang1نيز1که1این1مراسم1را1

هرسال1ساماندهی1می1کنند،1ارسال1گردید.
انجامشان1هستند،1کمک1به1فهم1بهتر1و1فضاسازی1موضوعات1 به1 این1اطلس1ها1قادر1 آنچه1که1
اولویت1 ترتيب1 به1 را1 ها1 پروژه1 توان1 می1 اطالعات،1 این1 آوردن1 فراهم1 با1 است.1 شهروندان1 محلی1

سازمان1دهی1کرد.
فرمانداری1که1در1آن1زمان1توسط1شهردار1جوکوی11اداره1می1شد1)شخصی1که1هم1اکنون1ریيس1
جمهور1اندونزی1است1و1فرماندار1قبلی1شهر1جاکارتا1بوده1است(،1این1پروژه1را1حمایت1کرد1و1قانون1
محلی1را1در1سال120121تصویب1کرد1که1در1آن1گفته1شده1بود1که1مينی1اطلس1ها1در1طول1برگزاری1
هر1musrenbang1به1همه1محل1ها1ارسال1گردد.1از1آن1به1بعد،1طرح1های1مشابهی1را1برای1سه1
شهر1دیگر1از1کشور1اندونزی1ترتيب1داده1شد1و1از1این1روش1برای1موضوعات1دیگر1شهری1در1121شهر1
دیگر1استفاده1شد.1همين1طور1برای1کشورهای1دیگری1مانند1مغولستان1و1جزیره1سليمان1)ریفای،1

استرینا12و1هيدایانی20161،3(.

1. Jokowi
2. Asterina
3. Hidayani
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نهادینه سازی بودجه بندی مشارکتی چگونه در حال حاضر در عمل الهام بخش 
است؟

در1کشور1اندونزی،1فضای1تصویب1قوانين1بودجه1بندی1مشارکتی1اولين1بار1توسط1یک1فشار1پایدار1
از1سمت1گروه1های1اجتماعی1مدنی1و1اعطا1کنندگان1بين1المللی1شروع1شد.1این1اعطاکنندگان1اولين1
گام1های1بودجه1بندی1مشارکتی1را1رهبری1می1کردند.1سپس1این1قوانين1به1وسيله1یک1دستور1جلسه1
سياسی1جهت1غيرمتمرکزسازی1شکل1گرفتند.1دولت1به1تدریج1نهادینه1سازی1و1انجام1کار1بودجه1
بندی1مشارکتی1در1روندهای1برنامه1ریزی1محلی1را1شروع1کرد.1امروزه1قوانين1متعددی1به1منظور1
بودجه1بندی1مشارکتی1تصویب1شده1است1و1به1نظر1می1رسد1که1این1حجم1از1زیرسازی1های1تکنيکی1
این1فرایند1را1از1بودجه1بندی1مشارکتی1واقعی1دور1کرده1است1)بودجه1بندی1مشارکتی1یک1عمل1

رسمی1و1تکنيکی1شده1است(.1
قوانين1و1انجام1بودجه1بندی1مشارکتی1چگونه1در1کشور1اندونزی1صورت1گرفته1است؟1درس1هایی1
که1می1توانند1برای1کشورهای1دیگری1با1تاریخچه1کمتر1در1این1زمينه1سودمند1باشند1و1ما1از1این1

فرایند1گرفته1ایم،1چه1بوده1است؟
باید1برای1درک1اینکه1بودجه1بندی1مشارکتی1در1اندونزی1چگونه1از1یک1فرآیند1حقيقی1و1کامال1
دموکرات1تبدیل1به1روندی1محض1شد،1نگاهی1بياندازیم1به1آنچه1که1دولت1را1وادار1کرد1از1طریق1

تصویب1سياست1های1بودجه1بندی1مشارکتی1عکس1العمل1نشان1دهد.
حرکت1دولت1به1سمت1توسعه1قوانين1بودجه1بندی1مشارکتی1نمادی1بود1از1سياست1های1غيرمتمرکز1
سازی1بنيادی1در1دوره1اصالحات1که1قدرت1خودگردانی1و1استقالل1شهرها1را1به1فرمانداری1های1
شهرها1اعطا1کرد.1بعد1از1فشارهای1فراوانی1که1جامعه1مدنی،1وام1دهندگان1بين1المللی1و1نمایندگانشان1
بندی1 بودجه1 قوانين1 آوردند،1 دموکراتيک1 حاکميت1 اجرای1 برای1 جهانی1 بانک1 و1 فورد1 بنياد1 مانند1
مشارکتی1تصویب1گشت.1دولت1در1برابرNGO1ها1و1جامعه1مدنی1بسيار1صادق1بود.NGO1ها1و1

جامعه1مدنی1فضایی1را1مناسب1می1دانستند1که1در1آن1بتوان1برروی1سياست1ها1تاثير1گذاشت.
را1 مدنی1 جامعه1 قدرت1 و1 نقش1 مشارکتی،1 فرایندهای1 و1 دموکراتيک1 تغييرات1 کردن1 نهادینه1 اما1
تضعيف1می1کند.1با1جای1دادن1مشارکت1مدنی1در1فرآیندهای1رسمی،NGO1ها1به1کنار1کشيده1شده1
اند1و1ظرفيت1خود1را1در1تاثيرپذیری1در1حکومت1از1دست1داده1اند.1توجه1وام1دهندگان1و1سازمان1های1
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اجتماعی1مدنی1با1اعتقاد1به1اینکه1چارچوب1سياست1جدید1می1تواند1برای1اطمينان1از1مشارکت1موثر1
در1تصميم1های1حکومتی1کافی1باشد،1به1موضوعات1دیگری1معطوف1شده1است.

اما1درک1این1سياست1آن1چيزی1نبود1که1مشاهده1کنندگان1در1ابتدا1انتظار1داشتند.1علی1رغم1وضع1
قانون1ملی1که1در1سال120041تصویب1شد1و1در1مورد1اجازه1به1شهرها1و1بخش1های1اندونزی1برای1
به1 دادند.1 انجام1 را1 کار1 این1 تعداد1کمی1 بود،1 به1خودشان1 بندی1مشارکتی1مخصوص1 بودجه1 ایجاد1
محض1آنکه1فشار1جامعه1مدنی1کم1شد،1رویکرد1دولت1به1این1فرایند1نيز1تاحدودی1ابزاری1گشت.1در1
نتيجه،1بودجه1بندی1مشارکتی11تغيير1چندانی1در1سياست1و1طرز1کار1حکومت1ایجاد1نکرد.1لذا1مشارکت1
مدنی1در1فرایندهای1بودجه1بندی1مشارکتی1تنها1حرکتی1نمادین1شد1و1شهروندان1سرخورده1شدند.1

بنابراین1امروزه1دولت1تنها1به1این1موضوع1مانند1یک1موضوع1ابزاری1و1روتين1نگاه1می1کند.
وام1 این1 خارجيست.1 دهندگان1 وام1 به1 آنها1 عميق1 وابستگی1 اندونزی1 مدنی1 جامعه1 اصلی1 ضعف1
دهندگان1معتقدند1که1بنيادهای1بودجه1بندی1مشارکتی1به1اندازه1کافی1قوی1هستند.1همينطور1آنها1
معتقدند1دولت1نيازی1به1تجدید1نظر1مستمر1و1نظارت1فرآیند1ندارد.1الزم1است1جامعه1مدنی1اندونزی1
در1نقش1نظارتی1خود1بازنگری1کند1و1سعی1کند1دولت1را1هر1چه1بيشتر1وادار1کند1تا1از1مشارکت1فراگير1

و1موثر1شهروندان1مطمئن1شود.

الزم است جامعه مدنی اندونزی در نقش نظارتی خود بازنگری کند و سعی کند 
دولت را هر چه بیشتر وادار کند تا از مشارکت فراگیر و موثر شهروندان مطمئن 

شود.
در1شهرداری1ها1-به1عنوان1مثال1کبومن11که1یکی1از1سایت1های1تحقيقاتی1است-1تصویر1کامال1
متفاوت1است.1در1قانون1سال120141روستاها1)1قانون1شماره1،6سال2014(1قدرت1ها1و1منابع1مهمی1را1
به1سطح1حکومتی1روستایی1اعطا1کردند1که1باید1از1طریق1روش1مشارکت1مدیریت1و1تخصيص1داده1
می1شد.1این1قانون1روستایی1چه1فرصت1ها1و1چالش1هایی1را1برای1تحکيم1بودجه1بندی1مشارکتی1

در1سطح1روستا1به1ارمغان1آورد؟
بعد1از1تصویب1قانون1روستایی،1روستاها1بودجه1ای1را1مستقيمًا1از1دولت1ملی1می1گيرند.1این1بودجه1

1. kebumen
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به1 را1چگونه1 بودجه1 است1 بهتر1 که1 بگيرند1 تصميم1 تا1خودشان1 دارند1 اجازه1 آنها1 دارد.1 نام1 دانادسا11
آلوکسی1 مانند1صندوق1 دارند1 دسترسی1 نيز1 بودجه1 دیگر1 منابع1 به1 آنها1 دهند.1 تخصيص1 منابعشان1
در1 های1 بودجه1 سابقه1 بی1 افزایش1 به1 این1سطح1 در1 موضوع1 این1 روستا.1 اصلی1 و1سهام13 دانادسا12
دسترس1منجر1شده1است.1برای1مثال،1در1شهرداری1کبومن1روستاها1ساليانه1تنها181تا1111ميليون1
روپيه1می1گرفتند.1اما1از1سال120151این1مبلغ1تا1بين12001تا15001ميليون1روپيه1افزایش1یافته1است.
درحالی1که1دولت1ملی1منابع1بيشتری1را1به1روستاها1اختصاص1داد1اما1در1سطح1محلی1ابهام1زیادی1
برای1 نبود1ظرفيت1 انجمن1 اعضای1 و1 دولتی1 افراد1 دربين1 دارد.1همچنين1 وجود1 قانون1 این1 درمورد1
استفاده1از1منابع1وجود1ندارد.1در1بسياری1از1شرایط،1موسسه1های1دولتی1به1صورت1مناسب1و1کاملی1
اند1و1مدیران1محل1برای1اجرای1قوانين1جدید1آمادگی1ندارند.1برای1مثال،1گنجایش1 نيافته1 توسعه1
کم1مسئوالن1روستایی1در1شکل1دهی1یک1برنامه1ریزی1دقيق1در1چارچوب1زمانی1مشخص،1به1یک1
قانون1 اجرای1 )بوالن20091،4(.1چالش1های1 پایين1منجر1می1شود1 با1کيفيت1 یا1 بی1کيفيت1 برنامه1
از1عدم1هماهنگی1بين1سياست1ها1وزارت1توسعه1روستایی115و1وزارت1کارهای1خانگی16 روستایی11

نشأت1می1گيرد.
ابهام1و1نبود1درک1صحيح1قانون1روستایی1این1فرصت1با1ارزش1را1از1بين1می1برد.1مباحثه1ما1با1سهام1
داران1در1دسا1پجنگکوالن1در1کبومن17به1ما1این1موضوع1را1خاطر1نشان1می1کند1که1هنوز1برخی1از1
روستاها1بودجه1روستایی1را1توسعه1نداده1اند1و1دليل1این1موضوع1نبود1درک1درست1درباره1روندهای1

این1قانون1یا1آیين1نامه1است.

می  مدیریت  چگونه  و  شود؟  می  پول  مقدار  چه  شامل  مشارکتی  بندی  بودجه 
گردد؟

در1 را1 مدنی1 مشارکت1 که1 دارند1 متفاوتی1 های1 نامه1 آیين1 تحقيقات1 در1 بررسی1 مورد1 شهر1 شش1

1. Dana Desa
2. Alokesi Dana Desa fund
3. revenue
4. Bulan
5. Ministry of rural development
6. Ministry of home affairs
7. Desapejengkolan, Kebumen
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برنامه1ریزی1و1بودجه1بندی1تعریف1می1کند1و1مقدار1سرمایه1تخصيص1داده1شده1در1فرایند1بودجه1
بندی1مشارکتی1نيز1متنوع1است.1با1تمام1این1تفاسير،1چه1مقدار1پول1تخصيص1داده1شده1است1و1از1
چه1نوع1سرمایه1ای1است؟1آیا1منابع1متفاوت1سرمایه1گذاری1برای1انواع1مختلف1برنامه1ریزی1بودجه1

بندی1مشارکتی1فراهم1می1آید؟
در1حاليکه1تخصيص1بودجه1برای1بودجه1بندی1مشارکتی1از1شهری1به1شهر1دیگر1متفاوت1است،1
اما1معمواًل1این1تخصيص1ها1بسيار1ناچيز1هستند.1روی1هم1رفته،1غيرمتمرکزسازی1فرایندهای1برنامه1
ریزی1و1تصميم1گيری1از1سطح1ملی1به1سطح1شهری1هنوز1انتقال1بودجه1کافی1را1نداشته1است.1این1
موضوع1منجر1به1ایجاد1موقعيتی1شده1است1که1در1آن1شهرها1از1نظر1درآمد1به1دولت1ملی1وابستگی1
شدیدی1دارند.1در1صورتيکه1بيشتر1بودجه1شهر1صرف1هزینه1های1بروکراسی1می1شود،1تنها1حدود1
ده1درصد1آن1صرف1توسعه1شهر1می1شود.1خارج1از1این1مباحث،1سهم1سرمایه1های1تخصيص1داده1
شده1از1طریق1بودجه1بندی1مشارکتی1بين121تا151درصد1است.1بدليل1سرمایه1گذاری1دیگری1که1در1
دسترس1است1و1از1طریق1قانون1روستایی1بدست1می1آید،1شهرداری1ها1به1مقدار1ناچيزی1از1سرمایه1

گذاری1بهره1می1برند.
شهرها1این1سرمایه1را1به1صورت1متفاوتی1خرج1می1کنند.1برای1مثال،1شهر1سولو1یک1قسمت1از1

بودجه1را1به1پروژه1هایی1اختصاص1داده1است1که1از1طریق1musrenbang1پيشنهاد1شده1اند.
این1کمک1مالی1بلوکه1شده11مستقيمًا1توسط1انجمنی1که1بر1طراحی1و1اجرای1طرح1نظارت1دارد،1
مدیریت1می1شود.1دیگر1شهر1ها1مانند1یوگيوکارتا،1سورابایا1و1ماکاسار1سقف1مشخصی1را1برای1مقدار1
بودجه1در1دسترس1مشخص1می1کنند1تا1براساس1آن1پروژه1هایی1که1توسط1انجمن1پيشنهاد1شده1
است1از1آن1استفاده1کنند،1اما1نظارت1بر1اجرای1پروژه1برعهده1دولت1است.1این1موضوع1تصویر1روشن1
تری1را1از1مقدار1پولی1که1انجمن1ها1برای1توسعه1محلشان1دریافت1می1کنند،1نشان1می1دهد.1بنابراین1
این1موضوع1توسعه1حقيقی1پروژه1های1پيشنهاد1شده1را1راحت1تر1می1سازد.1در1دیگر1شهرها،1دولت1از1
ميان1طرح1های1پيشنهاد1شده1انجمن1از1طریقmusrenbang1،1برخی1را1انتخاب1می1کند1و1آنها1
را1ميان1دپارتمان1های1مرتبط1توزیع1می1کند1و1اطالعات1کمی1را1درباره1فرایند1انتخاب1به1آنها1می1

دهد1و1یا1هيچ1اطالعاتی1در1این1مورد1به1آنها1نمی1دهد.1

1. Block level grant
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ما1در1این1تحقيق1فهميدیم1که1انتقال1بودجه1ها1به1سطح1محله1ها1از1طریق1کمک1مالی1بلوکه1شده1
از1دیگر1روش1ها1موثرتر1بوده1است.1انجمن1ها1در1این1روش1حس1مالک1پروژه1بودن1را1افزایش1می1
دهند،1لذا1مشارکت1در1فرایند1افزایش1می1یابد1و1کار1دولت1ها1تسهيل1می1گردد.1بنابراین1دولت1ها1
می1توانند1بيشتر1توجه1خود1را1به1کارهای1با1مقياس1بزرگتر1بدهند.1اجرای1پروژه1نيز1موثرتر1پيش1می1
رود1و1نظارت1دقيق1تری1برروی1پروژه1و1انجمن1صورت1می1گيرد1و1اگر1پروژه1به1خوبی1پيش1نرود،1
کمک1مالی1پس1گرفته1می1شود.1چالش1این1روش1بخش1سياسی1آن1است.1از1آنجایيکه1دولت1از1

طریق1پرداخت1غيرمستقيم1کمک1مالی1می1کند،1بودجه1بتدریج1توسط1دولت1کاهش1می1یابد.
دو1نوع1از1اطالعات1وجود1دارد1که1برای1درگير1شدن1در1بودجه1بندی1مشارکتی1حائز1اهميت1است:1
اطالعات1مربوط1به1تشخيص1نيازها1و1اولویت1های1جامعه1و1اطالعات1مربوط1به1فرایند1بودجه1بندی1
مشارکتی1که1به1ما1این1اجازه1را1می1دهد1تا1طرح1پيشنهادی1مناسبی1در1ردیف1بودجه1در1دسترس،1

طراحی1و1پيشنهاد1دهيم1و1نتایج1را1نظارت1کنيم.

چالش های مشارکت در بودجه بندی مشارکتی چیست؟
یکی1از1دالیلی1که1در1فضای1کنونی1باعث1سرخوردگی1شهروندان1و1مشارکت1پایين1آنها1شده1است،1
موضوع1عدم1پاسخگویی1و1تاثيرپذیری1فرآیندهای1بودجه1بندی1مشارکتی1است.1تحقيقات1نشان1می1
از1پروژه1هایی1که1توسط1اعضای1انجمن1و1جامعه1پيشنهاد1شده1است،1به1 دهد1که1کمتر1از1%401

مرحله1اجرا1رسيده1است.
با1وجود1آیين1نامه1ها1و1قوانين1-از1قانون12004/251به1بعد-1اساس1قانونی1برای1مشارکت1مدنی1
بدست1آمد،1اما11حقيقت1این1است1که1لزومی1برای1دولت1به1وجود1نيامده1است1که1به1طرح1های1
پيشنهادی1شهروندان1پاسخ1دهد.1شهروندان1حقی1برای1نظارت1بر1انتخاب1ها1و1یا1اجرای1طرح1های1
پيشنهاد1شده1ندارند.1فضای1مشورت1و1رایزنی1دردسترس1است1-اما1نه1برای1همه-1اما1فضای1تصميم1
گيری1و1شرکت1در1آن1هنوز1بسته1است.1چگونه1می1توان1فرآیندهای1بودجه1بندی1مشارکتی1را1قابل1
ابتکارات1 توضيح1و1پاسخگوکرد؟1مسلما1شفافيت1اولين1گام1در1حل1این1مشکل1است1و1تحقيقات1
تواند1تضمين1کند1که1 این1موضوع1می1 آیا1 اما1 داده1است.1 نشان1 این1مورد1 در1 را1 ای1 اميدوارکننده1

مشارکت1بر1روی1هزینه1ها1تاثير1می1گذارد؟
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بدون1شک1دسترسی1به1اطالعات1مرتبط1اولين1گام1برای1بهتر1پاسخگو1بودن1و1قابل1توضيح1بودن1
این1فرآیند1و1همين1طور1اولين1گام1برای1غلبه1بر1برخی1از1سرخوردگی1های1کنونيست.

تحقيقات1نشان1می1دهد1که1امروزه1مردم1از1اطالعات1کافی1برای1شرکت1موثر1در1فرایند1محروم1
هستند.1دو1نوع1از1اطالعات1وجود1دارد1که1برای1شرکت1در1بودجه1بندی1مشارکتی1حائز1اهميت1است:1
اطالعات1مربوط1به1تشخيص1نيازها1و1اولویت1های1جامعه1و1اطالعات1مربوط1به1فرایند1بودجه1بندی1
مشارکتی1که1این1اجازه1را1می1دهد1تا1طرح1پيشنهادی1مناسبی1در1ردیف1بودجه1طراحی1و1پيشنهاد1

داده1و1نتایج1را1نظارت1کرد.
برای1مثال،1شرکت1کوتاکيتا1تالش1های1زیادی1را1برای1این1موارد1انجام1داد:1بررسی1و1واکاوی1
دسترسی1جامعه1به1خدمات1و1زیرساخت1ها،1تشخيص1نيازهای1محل1های1محروم1به1طور1مثال،1
چند1نفر1فقير1هستند،1کجا1زندگی1می1کنند،1به1چه1خدماتی1دسترسی1دارند.1تقاضا1و1نياز1محکم1و1
مردمی1برای1پاسخگویي1و1شفافيت1بودجه1بندی1مشارکتی1در1تاثيرگذاری1آن1نقش1مهمی1ایفا1می1
کند.NGO1ها1نقش1مهمی1را1در1ترویج1دسترسی1به1اطالعات1ایفا1می1کنند.1نهایتًا1این1اطالعات1
باید1در1اختيار1و1استفاده1شهروندان1قرارگيرد1که1از1طریق1بسيج1و1تقاضای1پایدار1برای1پاسخگویي1

بدست1می1آید.
وقتی1که1تکنولوژی1جای1مباحثه1های1حضوری1جامعه1را1گرفت،1مشارکت1به1صورت1جدی1صدمه1
دید.1بحث1های1حضوری1در1فرآیندهای1بودجه1بندی1مشارکتی1نقش1مهمی1ایفا1می1کنند1و1حياتی1

هستند.1پلتفرم1های1موجود1مکالمه1های1حقيقی1را1بين1طرفين1ایجاد1نمی1کنند.
در1موارد1دیگر،1شهرهایی1مانند1سولو1بر1روی1برنامه1ریزی1حمایتی1در1سطح1محله1ها1تمرکز1کرده1
براساس1 این1تالش1ها1 امروزه1 اولویت1های1جامعه1است.1 نيازها1و1 براساس1 برنامه1ریزی1 این1 اند.1
ریزی1 برنامه1 برروی1 تاثيرپذیری1 برای1 بيشتری1 شانس1 بتوانند1 تا1 اند1 شده1 دهی1 سامان1 ها1 محله1
شهری1داشته1باشند1یعنی1بر1محدودیت1های1کمک1های1مالی1بلوکه1شده1غلبه1کنند.1هر1چند1این1
کارها1برای1پيدا1کردن1یک1راه1حل1برای1مقياس1بزرگ1ناکافی1هستند.1دسترسی1به1اطالعات1در1هر1
سطحی1از1فرایند1برای1شهروندان1ضروری1بشمار1می1آید.1مردم1می1توانند1با1کمک1این1اطالعات1
تقاضاهایی1را1براساس1واقعيت1تنظيم1کنند1و1در1این1حال1تقاضاهایشان1تاثيری1گسترده1برروی1شهر1
داشته1باشد.1برخی1از1شهرها1مانند1ماکاسار1از1تکنولوژی1برای1شفافيت1فرایند1استفاده1می1کنند.1آنها1
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با1استفاده1از1پلتفرم1musrenbang1را1برگزار1می1کنند1تا1مردم1بتوانند1از1این1طریق1تصویب1و1
انتخاب1پروژه1ها1را1نظارت1کنند.1هرچند1هنوز1درک1این1تکنولوژی1برای1اعضای1جامعه1پایين1است.

تکنولوژی و مشارکت
تکنولوژی1هم1می1تواند1به1عنوان1یک1تسهيل1کننده1و1هم1به1عنوان1یک1مانع1برای1مشارکت1مدنی1
مردم1به1حساب1آید1)فروگيلو20161(.1از1یک1طرف،1در1فرایندهای1بودجه1بندی1مشارکتی،1تکنولوژی1
نقش1شفافی1در1توانایی1برای1دسترسی1به1اطالعات1و1شفافيت1در1طول1فرایند1ایفا1می1کند.1بنابراین1
ميزان1مشارکت1مدنی1را1باال1می1برد.1از1طرف1دیگر،1تحقيقات1نشان1می1دهد1که1مشارکت1آنالین1
می1تواند1مشکالتی1را1نيز1بوجود1بياورد؛1از1جمله1کاهش1مشارکت1و1اختصاص1آن1به1افرادی1که1
می1دانند1چگونه1از1طریق1وبسایت1طرح1های1پيشنهادی1خود1را1مطرح1کنند.1چالش1های1استفاده1از1

تکنولوژی1در1فرایندهای1بودجه1بندی1مشارکتی1چيست؟
به1طور1کلی،1ابتکاراتی1مانند1مشارکت1کانالی1از1طریق1اینترنت1بدليل1سواد1پایين1دیجيتالی1مردم1و1
نيز1در1دسترس1نبودن1اینترنت1برای1همه1مورد1استقبال1قرار1نمی1گيرد.1این1موضوع1شامل1همه1اقشار1
جامعه1می1شود.1بررسی1اخيري1که1در1بين1شهروندان1انجام1شده1که1موضوعات1مربوط1به1توزیع1
آب1را1گزارش1داده1اند.1با1وجود1اینکه1آنها1به1انواع1روش1های1گزارش1دهی1دسترسی1داشته1اند،1به1
صورت1غيرقابل1باوری1روش1هایی1مانند1تلفن1و1تماس1حضوری1را1نسبت1به1روش1های1آنالین1و1
یا1حتی1پيام1انتخاب1کرده1اند.1هرچند1بررسی1بين1المللی1ميزان1باالی1استفاده1از1اینترنت1را1در1کشور1
اندونزی1نشان1می1دهد1امابه1نظر1نمي1رسد1روش1مردم1برای1مشارکت1در1موضوعات1حاکميت1و1
اداره1مملکت1به1طور1قابل1توجهی1تغيير1کرده1باشد.1من1معتقدم1که1این1موضوع1در1آینده1تغيير1خواهد1
کرد1اما1این1روش1در1حال1حاضر1روش1مناسبی1برای1مشارکت1مردم1نيست.1مسلمًا1اینترنت1در1بين1
جوانان1پرطرفدار1است.1اما1معمواًل1آنها1هيچ1عالقه1ای1به1مشارکت1در1بودجه1بندی1مشارکتی1ندارند.1

الزم1است1که1آنها1نيز1در1بحث1هایی1که1برای1توسعه1جامعه1انجام1می1شود،1شرکت1کنند.
بندی1 بودجه1 فرآیندهای1 برای1 نيز1 تکنولوژی1 هوشمند،1 شهرهای1 به1 جهانی1 زیاد1 فشار1 زیر1 در1
مشارکتی1مورد1استفاده1قرار1می1گيرد1)شهرهایی1مانند1سورابایا1و1ماکاسار1از1پلتفرم1برای1برگزاری1
1musrenbangآنالین1استفاده1می1کنند(.1در1حاليکه1هنوز1دولت1بودجه1ای1را1برای1برگزاری1
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برای1 تنها1 پلتفرم1ها1 این1 به1 اما1در1واقعيت1دسترسی1 جلسات1مردمی1و1مباحثه1ها1خرج1می1کند،1
رهبران1جامعه1که1بدون1مشورت1با1مردم1تصميم1گيری1می1کنند،1در1دسترس1است.1زمانيکه1طرح1
پيشنهادی1مطرح1گشت،1پيکره1ای1از1افراد1بدون1آنکه1چيزی1را1به1مردم1پاسخ1دهند1در1مورد1تایيد1
این1طرح1تصميم1گيری1می1کنند.1وقتی1که1طرح1پيشنهادی1به1صورت1آنالین1مطرح1نمی1شود،1
مردم1باید1مدارک1مربوط1به1این1طرح1را1در1جلسه1ای1که1در1شهر1برگزار1می1شود1ارائه1دهند.1این1
جلسه1جایی1است1که1مردم1با1هم1مباحثه1می1کنند.1بنابراین،1وقتی1تکنولوژی1جای1مباحثه1های1
حضوری1جامعه1را1گرفت،1مشارکت1به1صورت1جدی1صدمه1دید.1بحث1های1حضوری1در1فرایندهای1
بودجه1بندی1مشارکتی1نقش1مهمی1ایفا1می1کنند1و1حياتی1هستند.1پلتفرم1های1موجود1مکالمه1های1

حقيقی1را1بين1طرفين1ایجاد1نمی1کنند.

اصالح بودجه
تاثير1گذاشتن1 را1برای1 باید1چگونه1قدرت1 بيان1شد1جوامع1 با1درنظر1گرفتن1محدودیت1هایی1که1
برروی1بودجه1ها1و1منابع1تخصيص1یافته1اصالح1کنند؟1به1بيان1دیگر،1چگونه1می1توان1بودجه1بندی1

مشارکتی1را1به1یک1فرایند1تاثيرگذار1و1قوی1تبدیل1کرد؟
عالوه1بر1دسترسی1به1موقع1به1اطالعات1که1درباال1توضيح1داده1شد،1بسيج1مردمی1درمورد1موضوعات1
بودجه1می1تواند1تاثيرگذار1باشد.1مثال1جالبی1از1بودجه1بندی1مشارکتی1که1برروی1روابط1قدرت1جوامع1
و1دولت1ها1تاثير1گذاشته1است،1دهکده1کامپونگ1ی1به1نام1دلس12در1سورابایا1است.1شهر1سورابایا1
برای1جامعه1فراهم1 بلوکه1شده1مستقيمًا1 جزو1معدود1شهرهایی1است1که1در1آن1کمک1های1مالی1
نشده1است.1به1جای1آن،1بودجه1بندی1مشارکتی1از1طریق1پلتفرم1musrenbang1آنالین1صورت1

می1گيرد.
دهکده1دلس1تاریخی1پيچيده1دارد1و1این1موضوع1بدليل1وابستگی1های1تاریخی1است1که1به1گروه1
های1کومونيستی1اندونزیPKI(1(1دارد.1از1همين1رو1دولت1سرمایه1گذاری1توسعه1ای1را1درآنجا1قابل1
1musrenbang1قبول1نمی1داند.1برای1سال1ها،1این1دهکده1تنها1دهکده1ای1بود1که1در1فرایند
شرکت1نداشت1و1از1توسعه1شهری1کاماًل1محروم1بود.1زمانيکه1جامعه1برای1تظاهرات11برعليه1ساخت1

Kampong .1.دهکده ای بسیار کوچک که هیچ اداره ای ندارد و تنها متشکل از چند خانه است
2. Deles
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اجباری1 جابجایی1 به1 منجر1 مخالفت1 این1 کرد.1 تغيير1 وضعيت1 شد،1 بسيج1 سورابایا1 کمربندی1 جاده1
چندین1خانواده1و1تخریب1دارایی1های1مردم1شد.1مردم1از1طریق1اشغال1جاده1اعتراض1کردند1و1آن1را1
تا1زمانيکه1ادارات1شهری1برای1خسارات1وارده1به1دارایی1های1مردم1غرامت1پرداخت1نکردند،1ادامه1
تا1برای1ساخت1یک1مرکز1مربوط1به1آشپزی1 با1غرامت1مالی،1دولت1موافقت1کرد1 دادند.1در1رابطه1
سرمایه1گذاری1کند.1بعد1از141سال1مذاکره،1دهکده1دلس1توانست1از1اجرای1کامل1این1پروژه1مطمئن1
شود.1اجرای1این1پروژه1شامل1طراحی،1بدست1اوردن1مدیریت1مرکز،1فراهم1آوردن1درآمد1قابل1توجهی1

بود1که1بتوانند1از1طریق1آن1منطقه1را1نوسازی1کنند.
از1نظر1سرمایه1 انجام1دهند1رد1کرد1)چه1 دهکده1دلس1روشی1را1که1درآن1می1خواستند1پروژه1را1
گذاری1و1چه1از1نظر1اجرای1پروژه(1و1حقوق1خود1را1برای1رسيدن1به1اولویت1های1بودجه1ای1خود1
اصالح1کرد.1چيزی1که1رسيدن1به1این1مهم1را1ممکن1ساخت1رهبر1محلی1قوی1و1شهروندانی1توانمند1
بود.1این1مثال1نشان1می1دهد1که1پشتيبانی1مردم1در1برنامه1ریزی1توسعه1ای1و1مشارکت1مردمی1در1
طراحی1و1مدیریت1پروژه1ها1می1تواند1به1استفاده1درست1از1بودجه1عمومی1منجر1شود.1این1نکته1مهمی1

است1برای1موفقيت1در1واگذاری1بودجه1به1جوامع.

فرآیندی فراگیر؟
تحقيقات1الگوهایی1را1از1مشارکت1ارائه1می1دهد1که1در1ميان1جمعيت1روستایی1با1روبط1اجتماعی1
قوی1و1هویتی1مشخص1اتفاق1می1افتد.1اینگونه1از1جوامع1بيشتر1تمایل1دارند1تا1بحث1های1جمعی1را1
در1زمينه1توسعه1محل1انجام1دهند.1برخالف1این1موضوع،1حس1تعلق1در1ميان1ساکنين1روستاهایی1که1
در1آنها1تمایز1بيشتر1وجود1دارد1و1ناپایدارتر1هستند،1کمتر1است.1آیا1فرآیندهای1بودجه1بندی1مشارکتی1
پاسخگوی1 آنها1چگونه1 و1 را1تشخيص1می1دهد؟1 کنندگان1محلی1 ميان1شرکت1 در1 گوناگونی1 این1

نيازهای1مختلف1هستند1و1مشارکت1گسترده1مردم1را1تضمين1می1کنند؟1
فرایندهای1سنتی1بودجه1بندی1مشارکتی1بحث1های1ضرروی1دارد1که1از1طرف1کشور1تعریف1می1
شوند:1محله،1ناحيه1یا1شهر.1اما1این1نگاه1کشوری1به1مشاوره1و1همفکری1گروه1های1رانده1شده1و1
آنهایی1را1که1از1حق1شهروندی1برخوردار1نيستند1محروم1می1کند.1این1موضوع1مشخصًا1به1مهاجرت1
های1دسته1جمعی1مربوط1می1شود1که1کارگران1روزمزد1به1شهرها1می1کنند.1آنها1در1این1شهرها1به1
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صورت1رسمی1وجود1ندارند.
در1حاليکه1نگاه1کشوری1برای1رسيدگی1به1موضوعات1منطقه1ای1دارای1اهميت1است،1همفکری1و1
مشورت1باید1به1صورت1افقی1انجام1بگيرد1نه1از1باال1به1پایين.1برای1این1منظور،1بسياری1از1شهرها1
اند1که1در1آن،1مباحثه1ها1و1بحث1های1منطقه1ای1و1محلی1برای1بودجه1بندی1 روشی1را1برگزیده1
مشارکتی1برگزار1می1گردد.1این1مباحثه1شامل1اقشار1و1گروه1های1رانده1شده1نيز1می1شود1از1جمله:1
زنان،1کودکان،1و1افراد1ناتوان،1حتی1افرادی1که1در1اقتصاد1غيررسمی1کار1ميکنند،1یعنی1رانندگان1سه1
چرخه1ها،1دستفروشان.1در1مباحثه1های1منطقه1ای1و1یا1مباحثه1هایی1که1براساس1موضوع1است،1
مطمئن1می1شوند1که1موضوعاتی1که1از1سطح1منطقه1باالتر1است1)مانند1تحصيالت(،1به1عهده1گرفته1
این1 استفاده1می1شود.1 اعطا1می1شود،1 ذینفعان1مختلف1 از1کمک1هایی1که1توسط1 شود.1همچنين1
ذینفعان1شامل1افرادی1می1شوند1که1مستقيمًا1تحت1تاثير1موضوع1هستند.1برای1مثال1شهر1سولو1از1
سال120021به1بعد1مباحثه1های1منطقه1ای1را1در1فرآیند1musrenbang1انجام1داد1و1موفق1شد1
از1دستفروشان1در1همفکری1برای1سياست1های1رفاه1اجتماعی1استفاده1کند.1امروزه1این1مباحثه1ها1و1
همفکری1ها1نه1تنها1فراگير1هستند1بلکه1در1کمپين1هایی1که1با1موضوع1ایدز1و1با1هدایت1دولت1صورت1
می1گيرد،1منسجم1تر1عمل1می1کنند.1در1دیگر1شهرها،1این1مباحثه1ها1بيشتر1در1گروه1های1اجتماعی1
صورت1می1گيرد1که1بيشتر1با1موضوع1اشتغال1در1ارتباط1است.1شهر1کبومن1نقطه1هایی1را1برای1اجتماع1
و1همفکری1زنان،1جوانان1و1شهروندان1درجه1یک1در1نظر1گرفته1است.1درحاليکه1یوگياکارتا1در1تالش1
است1تا1آیين1نامه1ای1را1ترویج1دهد1که1در1آن1زیرساخت1هایی1برای1افراد1ناتوان1در1نظر1گرفته1شود.
فرآیند1 فراگيری1 برای1تضمين1 موثرترین1روش1 ای1 منطقه1 و1بحث1های1 ها1 مباحثه1 بدون1شک1
بودجه1بندی1مشارکتی1محسوب1می1شود،1اما1این1موضوع1نيازمند1تالش1هایی1برای1تسهيل1آن1
نيز1می1شود1و1معمواًل1ادارات1محلی1در1این1زمينه1نمی1توانند1متعهد1شوند.1در1حاليکه1بحث1های1
کشوری1می1توانند1توسط1شورای1محلی1تسهيل1و1ساماندهی1شود،1تسهيل1مباحثه1های1منطقه1ای1
بهNGO1ها1بستگی1دارد.1همانطور1که1گفته1شد،1امروزهNGO1های1کمی1وجود1دارند1که1بر1روی1
1NGO151بودجه1بندی1مشارکتی1تمرکز1داشته1باشند.1برای1مثال1در1شهر1سولو1در1حال1حاضر1تنها

در1این1زمينه1فعاليت1می1کنند.
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هموارکردن راه پیشروی بودجه بندی مشارکتی در شهرهای اندونزی
در1پایان1فرایند1تحقيق،1آینده1بودجه1بندی1مشارکتی1را1در1اندونزی1چگونه1است؟

اخيرا1پایگاه131سازمان1ملل1متحد1که1در1کيتو1کشور1اکوادور1قرار1دارد،1در1تالش1است1تا1یک1طرح1
و1دستور1کار1شهری1جدید1را1اتخاذ1کند.1در1این1طرح1بر1روی1چند1قانون1مهم1تاکيد1دارد:1شهر1برای1
همه1است،1حقوق1مربوط1به1شهر1دارای1اهميت1است،1نباید1کسی1را1از1نظر1داشت1و1حساب1نکرد،1
این1شهر1به1صورت1اجتماعی1و1از1طریق1همفکری1عمل1می1کند1و1یک1شهر1مشارکتی1است1که1
همه1در1تصميم1گيری1در1آن1سهيم1هستند.1این1دستورالعمل1آینده1ای1را1نشان1می1دهد1که1در1آن1

بر1روی1مشارکت1مردمی1در1توسعه1شهری1تاکيد1شده1است.
از1نظر1 ایده1یک1شهر1فراگير1 این1را1دارد1که1 توانایی1 اندونزی1 اکنون1بودجه1بندی1مشارکتی1در1
مشارکت1را1معرفی1کند1و1این1موضوع1از1طریق1استفاده1از1ذینفعان1مختلف1برای1تغيير1در1شهر1و1
بهبود1وضعيت1موجود1برای1دموکرات1تر1شدن1شهر1صورت1خواهد1گرفت.1اما1این1فرایند1باید1دوباره1
احيا1شود1تا1موثر1تر1باشد1و1پاسخگوی1نيازهای1شهروندان1باشد1)همانطور1که1در1قبل1به1آن1اشاره1
شد(.1شرکت1کوتاکيتا1معتقد1است1برای1انجام1این1کار،1نياز1است1تا1هماهنگی1گسترده1تر1و1همکاری1

بهتری1ميان1ذینفعان1صورت1پذیرد.

پیشنهادهای زیر برای تقویت و احیای بودجه بندی مشارکتی در آینده 
• تسهيل1	 ظرفيت1 ایجاد1 برای1 باید1 فرمانداری1 musrenbang محلی:  تقویت ظرفیت 

کنندگان1تالش1کند1و1این1کار1را1می1تواند1از1طریق1فراهم1کردن1آموزش1مهارت1های1تسهيل،1
تحليل1مشکالت،1درک1موضوعات1شهری1و1اولویت1بندی1موضوعات1انجام1دهد.

• فرایندهای بودجه بندی ساده و موثر برای اطمینان از بازدهی بیشتر: همانند1	
تالش1هایی1که1در1شهر1سولو1صورت1گرفته1است،1فرمانداری1باید1برروی1اتخاذ1مکانيسم1های1
برنامه1ریزی1مدت1دار1تمرکز1کند1تا1بتواند1برنامه1ریزی1ساالنه1را1از1طریق1تضمين1ثبات1طرح1
های1پيشنهادی1و1آرمان1های1مردم1انجام1دهد1و1تقسيم1شدگی1و1اتالف1وقت1را1کاهش1دهد.

• احیای نقش جامعه مدنی: جامعه1مدنی1باید1نقش1مهم1تری1در1بودجه1بندی1مشارکتی1ایفا1	
کند1و1این1موضوع1شامل:1تسهيل1مباحثه1هایmusrenbang1، فراهم1کردن1ظرفيت1برای1
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حاکميت1و1جامعه،1تقویت1مشارکت1در1توليد1ابزارها،1مدل1ها1و1آموزش1برای1مشارکت،1فراهم1
کردن1اطالعات1سودمند1شهری1برای1برنامه1ریزی1و1بودجه1بندی،1می1شود.

• تشویق واگذاری بودجه ها به سطح محله ها:1فرمانداری1باید1راه1های1گوناگونی1را1	
برای1تخصيص1و1توزیع1بودجه1ها1به1سطح1محله1ها1مدنظر1داشته1باشد.

• بهبود وضعیت دسترسی به اطالعات:1فرمانداری1باید1اطالعات1مورد1نياز1برای1طراحی1	
این1اطالعات1شامل1اطالعاتی1می1شود1که1 را1در1دسترس1عموم1قراردهد.1 موضوعات1شهر1
از1سطح1شهری1تا1محله1است1و1درمورد1تحصيالت،1سالمت،1بهداشت،1موضوعات1زیربنایی1
و1زیرساختی1و1محيطی1است.1داده1های1مربوط1به1بودجه1دردسترس،1نقشه1ها1و1پروژه1های1

شهری1نيز1شمال1این1اطالعات1می1شوند.
• استفاده از تکنولوژی برای دسترسی به اطالعات و مشارکت جوانان:1تکنولوژی1	

که1مورد1استفاده1قرار1می1گيرد1باید1بهتر1طراحی1شود1تا1استفاده1از1آن1راحت1تر1باشد1و1طوری1
باشد1که1بتوان1از1نوع1آفالین1و1سنتی1همفکری1و1مشورت1نيز1استفاده1کرد.1مشارکت1جوانان1
می1تواند1با1استفاده1از1روش1هایی1که1آنها1بيشتر1آشنایی1دارند1صورت1گيرد1و1این1موضوع1می1

تواند1فرصت1خوبی1را1برای1پرورش1مشارکت1آنها1فراهم1آورد.
• تشویق به مباحثه های منطقه ای گوناگون:1مباحثه1های1منطقه1ای1و1افقی1و1نه1از1باال1	

به1پایين1می1تواند1مشارکت1جامعه1های1به1حاشيه1رفته1را1تضمين1کند.
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Prioritizing investment domains by topsis method 
(case study of South-khorasan province)

safarian, mohsen
bijari, hossein

Abstract

Selecting suitable strategy for financiers is one of the most important 
issues on investments domains; because continuity of business 
activities is related to compliance of their expectations. Anyway, 
respecting to multiple quantitative and qualitative parameters such 
as investments risks, short-term project efficiency, long-term project 
efficiency, investment incentives, development possibility, project 
liquidity, entrepreneurship and  social and cultural conditions are 
effective on selecting suitable domain of investment; so this a difficult 
and complicated phase, especially when the parameters are affecting 
each other and have interdependency. On the other hand, regarding to 
incomplete or inaccessible information, uncertainty is an inseparable 
part of multiple criteria decision-making. Topsis MCDM is a decision-
making method for selecting the best choice. This article representing a 
method for prioritizing investment domains at South-khorasan province.  

JEL classification: E22 ،C02

Keywords: Prioritizing, Investment Domains, Options, criteria, Topsis
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Evaluate the effect of the operating costs of Selected Banks Iran in 
per capita resource mobilization by GMM (Study period 1387 to 

1392)

dolati shiraz, Pooyan
Bakhtiar, Ahmad 

Abstract
 Deposits as the most pivotal resource needed for the transfer of funds and 
bank credit and other complementary activities and provides increased 
revenue and profit ability of banks and thereby economic development 
.The aim of this study was to investigate the effects of operating costs on 
a per capita resource bank of Iran. That per capita deposits (DPC) of the 
independent variable and the cost of ATM (ATM), card reader (POS), 
office (OFC), personnel (PER) as explanatory variables model. In this 
study of GMM (dynamic panel) from high performance to estimate the 
dynamic panel data model because this method of operating costs and 
effectiveness of their internal process to resolve the per capita resource 
in this regard, data from the years 1387 to 1392 in 8 of the Bank, based 
on the number of transactions higher than other banks selected have 
been used. The estimation result suggest that administrative costs 
(OFC), the cost of the card reader (POS) personnel costs (PER) and the 
cost of  ATM (ATM) and a significant positive impact on their deposits 
per capita.

JEL classification: g21, c33

Keywords: operating costs, per capture source, GMM
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Evaluation and Ranking of effective factors Birjand citizen’s type 
of investment selection

eskandarisani, Mohammad
rezainasab, azade

kimiaee, reza
Abstract:

The presence of investment and the tendency of citizens to 
investmenthave always been recognized as one of the signs of 
development of countries in International level. In developed countries, 
most of the investment is done through the private sector. The active 
participation of society members in investment in different areas ensures 
the survival of investment life and the continuous development of the 
country. The most important issue that the investors are confronted 
with in investment is the correct decision making for investment. The 
investment process in a coherentway requires analysis of the main 
nature on investment decisions. In this way, the activities related to 
the decision making process are analyzed and the political factors and 
entrepreneurship spirit in investor’s area of activity that affects their 
decision making are evaluated. In this paper, the effective factors on 
selecting the type of Birjand citizens’ investment are evaluated in two 
aspects: entrepreneurship spirit and political factors. On the basis of 
nature,method of research in this paper is descriptive and analytical 
and from the viewpoint of access to facts, is descriptive – survey like 
research, and from three viewpoint of goal, is practical. The statistical 
population of the research includes the citizens of Birjand. Thesample 
size was randomly determined 50 citizens and the samples were 
selected using a simple random sampling. The analysis of information 
was conducted by using SPSS software and single sample statris tical 
test in two sections: descriptional and inferential statistics. On the 
basis of theresults, the political aspect and governmental activities and 
country’s situation have had the most effect on entrepreneurship spirit 
on tendency of Birjand citizens’investment. Then, the entrepreneurship 
spirit of birjand citizens had a normal effect on investment.

JEL classification: E22, D92

Keywords: investment, entrepreneurship spirit, regional development, 
Birjand.
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A survey of impact of evolutionary leadership style on perception 
of women employees in governmental organizations regarding 

glass ceiling in Birjand city

Mohammadi, Mohammad
Shyrmahnji, Mostafa

mohebati, hossein

Abstract:
The present study aims to survey  the impact of evolutionary leadership 
style on perception of women employees in governmental organizations 
regarding glass ceiling in Birjand city.

The present study is categorized among correlation descriptive 
researches regarding its practical objective and data collection 
method, which is performed by use of survey technique. The statistical 
population of this study is comprised of the women employees in 
governmental administrations of Birjand city, which amount to 1119 
people. From among this population, 190 people have been chosen as a 
sample society and had been studied by use of a proportional stratified 
random sampling. The questionnaire research tool has proven that by 
utilization of theoretical principles, the glass ceiling questionnaire and 
the evolutionary leadership style questionnaire had been designed as 
Boss and Avalive (2000). The validity of this designed tool has been 
approved by panel of experts and its stability has been shown to be at a 
satisfactory level by calculation of Cranach’s alpha coefficient.

The descriptive findings of this research have revealed that the present 
status of women perceptions of the glass ceiling in view of responders 
is at an average level, but present status of components of evolutionary 
leadership style of managers is at satisfactory level in view of responders.

The analytical findings implicate that there is no significant statistical 
relation between components of evolutionary leadership style 
(idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, 
and development-oriented support) with perception of women 
regarding glass ceiling. The findings of variance analysis test have also 
revealed that responders with different degrees of education, different 
employment status, and diversified job status in their departments have 
had different perceptions of the glass ceiling.
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JEL classification: L32, L20, M54

Key words: glass ceiling, women perceptions of the glass ceiling, 
evolutionary leadership, idealized influence, inspirational motivation, 
intellectual stimulation, and development-oriented support



Analysis of the Role of Industrial Estates (Zones) in the 
Development of Surrounding Villages (Case study industrial zone 

of Birjand)

Sarvari, Hassan
Fatemi, Mehdi

Abstract

The purpose of creating industrial districts (zones) is industrial 
development outside of urban areas to reduce the negative impact of 
industrial activities such as environmental and noise pollution, traffic, 
etc. on residents of urban areas to a minimum level. One of the main 
problems of the Third World is unemployment and consequently 
increasing rural migration to cities; therefore, programs and industrial 
policies must be to reduce unemployment and improve the situation of 
the majority of the people. 

Given the important and influential role of industrial estates and their 
establishment outside urban areas and their effects on attracting job 
seekers in rural areas surrounding industrial estates and areas, in this 
study, the role of the industrial zone of Birjand in the development 
of the surrounding villages has been investigated. In this study, using 
library studies and with the help of a questionnaire, the required 
information was collected from a sample of 175 members of staff 
employed villagers in the workshops consisting of more than twenty 
located in industrial zone of Birjand and analyzed. Data analysis was 
performed by software SPSS and using univariate analysis. The results 
show that with the employment of persons in the industrial zone, their 
income has increased, their economic situation has improved, housing 
and nutrition have got better, tend to remain in rural areas is enhanced 
and the situation of workers in terms of social security has also been 
made better.

JEL Classification: O18, R11

Keywords: Industrial estate (zone), Economic development, Rural 
areas, Employment
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Review and identify ways to reduce costs in the municipality
 (A case study of municipality Asadiyeh)

Mohammadparast, havva 
Moodi, mehdi 

Mohammadparast, Najibe

Abestract

In today word , where due to substantial growing demand eor the social 
needs which is provided by the municipalities though the social welfare 
programs , the benefit cost management of the limited resources become 
a far most important as such that , it reshape from a being important 
to a necessity. The manufacturing companies and service sector need 
to have fundamental and strategic planning from one hand by taking 
into account the weaknesses , strengths, opportunities and threats and 
from hand by  production or provision of services with higher quality 
and quantity from that of competitors. The reduction cost in all most 
all aspects of municipality is vital as the municipalities being in direct 
contact with the public , therefore it demand much transparency. In 
other word the reduction in the expenditures considered not as a threat 
rather , it provides much more opportunities for the organization to 
discover the unknown capacities and creating an active recovery. In 
this connection, The present study intends to evaluate and identify ways 
to deduce costs for the municipality of Asadiyeh which is one of the 
city in south Khorasan province. The present study is one the base of 
a descriptive analytic review in which a SWOT model of analysis has 
been used. The founding of the research shows that an increase in the 
municipality expenditure will bring no change in the administration , 
utilities and municipal construction cost, However, there are several 
suggestions have been given in regard to theincrease in the revenue and 
reduction of the expenditure of municipality.

JEL classification: D24, J30

Keywords: Municipality, Expenditure reduction, Asadiyeh 
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Investigating variables affecting the transfer of new technologies 
in the industries of the South Khorasan Province (case study: 

small and medium-sized industrial companies)

Khajeh Ahmadi, Ahmad
Radpour, Maryam

Abstract:

In this paper given the necessity of the role and importance of the 
variables affecting the technology transfer, we sought to determine 
the role of each of these variables that based on the roles of each of 
variables, act to modify and delete the above limiters. Accordingly 
three variables internal characteristics small and medium industries, 
external properties small and medium industries, and individual and 
personal characteristics small and medium industries were considered 
as research variables. The study population was 188 subjects and the 
sample size based on the Cochran formula was determined as 128 
subjects.  The regression and Kolmogorov-Smirnov test was used to 
analyze the data. The results showed that the role of individual and 
personal characteristics is more than two variables, also characteristics 
of internal environment variable has minimal impact.

JEL classification: O14, O32

Keywords: Small and medium industries, Technology transfer 
variables, Technology transfer, Smith Khorasan.
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Participatory budgeting in Indonesia: past, present and future

Writing and Translation:
Ghodratollah Talebnia 

Morteza Zakerian

Abstract:

In 2015, Yayasan Kota Kita (Our City Foundation), an Indonesian 
civil society organisation, applied to Making All Voices Count for a 
practitioner research and learning grant. Kota Kita is an organization 
of governance practitioners who focus on urban planning and citizen 
participation in the design and development of cities. Following 
several years of experience with participatory budgeting in Solo city, 
their research set out to examine participatory budgeting processes in 
six Indonesian cities, to inform their work– and the work of others – 
strengthening citizen participation in urban governance.

JEL classification: H61, H72

Keywords: Participatory budgeting, Accountability, citizen, 
Government.
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