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ا     انگليسی با قلم Times new Roman ,  و با فونت 10 تایپ شود.  
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4.   عنوان ها و زیر نویس ها کوتاه باشند و منابع در صفحه مستقل و در انتهای مقاله ذکر شوند.

5.   مأخذ داده ها به طور دقيق بيان گردد و در صورت نياز داوران یک نسخه از آن به دفتر مجله ارسال گردد.
6.   فرمول ها و معادالت مقاله به صورت پياپی در سمت راست به فارسی شماره گذاری شوند. 

7.   ذکر معادل انگليسی واژه های تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صفحه ارائه شود.
8.   ضرورت دارد فایل جداول و نمودارها بگونه ای ارائه شوند تا امکان اصالحات جزئی و تغيير اندازه آن امکان  
پ   پذیر باشد. یادآوری می شود جداول وسط چين، فارسی و دارای عناوین و مأخذ باشند. مقياس ها در باالی  
ج   جدول و در سمت چپ آن قيد شود. در صورت تنوع مقياس ها، پيشنهاد می شود هریک از آنها در باالی      

س  ستون مربوط ذکر شود. عالوه بر این، عنوان نمودارها در زیر آنها قيد شود و واحدها مشخص باشند.
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9.   اعداد جداول و داخل متن، فارسی )قلم10Mitra B( باشد و برای ارقام اعشاری از مميز استفاده شود.
10.  مقاالت ارسالی حتمًا دارای چکيده انگليسی باشد.

11.  منابع مقاله اعم از کتاب یا مقاله، به ترتيب الفبایی بر حسب نام خانوادگی نویسندگان تنظيم شود. 
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شاکری، عباس )1387(، اقتصاد کالن نظریه ها و سياست ها، تهران: انتشارات پارس نویسا، چاپ 1.

11-2. نمونه مقاله

طيبی، سيد کميل و گوگردچيان، احمد )1385(، “بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری مستقيم خارجی در صنایع 
پتروشيمی ایران به روش داده های تابلویی”، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26، 

صص 203- 181 .

11-3. نمونه مجموعه مقاله

رضایی، ابراهيم و رضایی محمد قاسم )1389(، “نگرشی بر اثرات نوسانات اقتصادی بر درآمد های مالياتی: 
شواهدی جهت بسط پایه های مالياتی مصرف - محور  در ایران”، مجموعه مقاالت چهارمين همایش سياست 

های مالی و مالياتی ایران، تهران: سازمان امور مالياتی کشور.
11-4. نمونه انگليسی کتاب

 Input Output Economics, New York,Oxford  ,)1966(Leontief,Wassily
.University Press

11-5. نمونه انگلیسی مجموعه مقاله

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

11-6. نمونه انگلیسی مقاله در مجله

 The Collection Efficiency“ ,)2005( Aizenman, Joshua, And Yothin Jinjarak
 Of The Value Added Tax : Theory and  International Evidence”, The
 ,3 .No ,17 .Journal of International Trade & Economic Development, Vol
 .410-391 .PP
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بررسی و ارزيابی کارايی بنگاه های اقتصادی منتخب بخش صنعت استان خراسان جنوبی با

 استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

احمد رضا رضایی 
حسن سهرابی فرد  

تاریخ پذیرش: 1396/07/15                         تاریخ دریافت:1396/03/10        

چکیده

تعيين کارایی هر فعاليت صنعتی در استان می تواند با توجه به حجم عمده سرمایه گذاری ها در صنایع مختلف 

امری مفيد در جهت توسعه صنعتی استان قلمداد گردد. از جهتی می توان با شناسایی فعاليت های صنعتی کارا 

و ناکارا برنامه ریزی مناسبی جهت توجه به صنایع، سرمایه گذاری ها و همچنين اشتغال در استان فراهم آورد. 

این مقاله با توجه به آمار ورودی ها و خروجی های توليدی منتخب در 15 فعاليت اصلی صنعتی استان خراسان 

جنوبی به ارزیابی کارایی آنها پرداخته است. به این منظور، کارایی صنایع استان خراسان جنوبی با روش ریاضی 

به مقياس متغير(  )بازده   BCC ثابت( و  به مقياس  )بازده   CCR از طریق دو مدل  تحليل پوششی داده ها 

محاسبه شده است. در روش CCR نتایج نشان می دهد که 5 فعاليت صنعتی کارا و بقيه ناکارا می باشند. 

طبق نتایج این روش صنعت توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده ناکاراترین فعاليت صنعتی و طبق 

روش BCC توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی ناکاراترین فعاليت صنعتی می باشد و طبق هر دو روش 

توليد فلزات اساسی کاراترین فعاليت صنعتی در استان قلمداد می گردد. در ادامه نيز با رتبه بندی واحدهای کارا 

به بررسی و تحليل نتایج و چگونگی افزایش کارایی صنایع ناکارا به وسيله صنایع مرجع پرداخته شده است.

O12 ،D61 ،C81 :         طبقه بندی

کلید واژه ها : کارایی، تحليل پوششی داده ها، صنعت، استان خراسان جنوبی

Ah.rezaei87@gmail.com                                                ،1-  کارشناس ارشد مهندسی صنایع، سيستمهای اقتصادی اجتماعی

 2- کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی
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مقدمه

کارایی مفهومی است که افزایش آن به منظور ارتقاء سطح زندگی، رفاه، آسایش و آرامش انسان ها همواره مورد 

توجه دست اندرکاران سياست و اقتصاد بوده است. امروزه مسئله کارایی به دليل تخصيص و استفاده بهينه از 

نهاده ها اهميت بسياری دارد. از کارایی تعاریف متنوعی از بعد افزایش ستاده ها یا کاهش نهاده ها ارائه شده 

است. به طورکلی، کارایی عبارت است از نسبت ستاده ها به داده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص. این 

استاندارد مشخص می تواند تابع توليد باشد که در این صورت الزم است این تابع به نحوی تعيين گردد ]1[.

اما در این حال با توجه به خدماتی بودن بانک ها و همچنين اهداف محاسباتی، کارایی عبارت است از نسبت 

حداقل هزینه ممکن به هزینه تحقق یافته برای ارائه ميزان مشخصی ستانده در مقایسه با واحدهای مشابه آن. 

براساس تعاریف فوق هرگونه اتالف منابع و عدم استفاده بهينه از آنها موجب کاهش کارایی می شوند.کارایی 

به ميزان منابع موجود توجه نمی کند بلکه به چگونگی استفاده از این منابع و مدیریت صحيح آنها هر چند کم 

و ناچيز باشد توجه دارد. هدف از رتبه بندی صنایع استان خراسان جنوبی، کمک به تخصيص بهينه منابع و 

سياست گذاری های مناسب جهت بهبود امکانات انسانی و فيزیکی و رفع فاصله مدیریتی در این بخش مهم از 

طریق الگوگيری صحيح از دیگر بخش های کارا می باشد. بنابراین، از این جهت که مدل های DEA ميزان 

بهينه استفاده کردن و اجرای صحيح روش های مدیریتی را با دخالت دادن منابع مورد استفاده بررسی می کنند 

می توانند پایه گذار تحقيقات بيشتر و نگرش های جامع تر در سياست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه 

باشند. به عالوه، محاسبه کارایی و پایين بودن احتمالی آن به عنوان عالمتی که داللت بر وجود بيماری دارد 

می تواند در هر مؤسسه کاربرد داشته باشد. ازجمله بخش های اقتصادی کشور که تشریح و بيان بهره وری و 

کارایی درخصوص آنها بسيار حائز اهميت است، بخش صنعت می باشد. در این راستا قصد داریم تا به بررسی 

و تحقيق در زمينه کارایی صنایع استان خراسان جنوبی )با کدهای دورقمی ISIC( به روش تحليل پوششی 

داده ها برای سال 1394 بپردازیم تا از این طریق بتوانيم گامی را در جهت شناسایی هر چه بهتر فعاليت های 

صنعتی استان و سوق دادن سرمایه گذاری های جدید به سمت صنایعی با کارایی باالتر برداشته باشيم. بنابراین 

هدف تحقيق، اندازه گيری ميزان کارایی صنایع استان خراسان جنوبی در توليد و بازدهی و سپس رتبه بندی 

و تحليل آنها است]2[.
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تمایز و نوآوری این پژوهش این است که اواًل از روش تحليل پوششی داده ها، کارایی را مورد سنجش قرار 

داده است و ثانيًا در خصوص استان خراسان جنوبی برای نخستين بار است که انجام می شود. صنایع مختلفی 

در مناطق مختلف کشور ما استقرار یافته اند. برخی از این صنایع از عملکرد مناسبی برخوردارند اما برخی دیگر 

از کارایی الزم برخوردار نيستند. برای بررسی علمی این موضوع به انجام پژوهش در رابطه با کارایی صنایع در 

استان خراسان جنوبی پرداخته ایم. به این منظور پرسش اصلی تحقيق این است که چگونه می توان کارایی 

فعاليت های اصلی صنعتی استان خراسان جنوبی را مورد سنجش قرار داد و صنایع کارا و ناکارا را شناسایی کرد؟

در ادامه، پيشينه تحقيق آورده شده و سپس به بررسی مفهوم کارایی و تعریف تحليل پوششی داده ها و مدل 

های آن می پردازیم. در ادامه با توجه به ورودی ها و خروجی ها به حل مدل و تحليل نتایج و نتيجه گيری 

پرداخته خواهد شد.

پیشینه تحقیق

چارنز  توسط  سال1978  در  که  باشد  می  ریزی خطی  برنامه  مسائل  رویکرد حل  با  ها  داده  پوششی  تحليل 

 BCC با معرفی مدل با معرفی مدل CCR مطرح و توسط بنکر و همکارانش در سال1984  و همکارانش 

گسترش یافت. این تکنيک یک روش مناسب جهت ارزیابی کارایی واحدهایی است که با مصرف چند ورودی 

بتواند چند خروجی را توليد نمایند. در روش تحليل پوششی داده ها، موجودیت مورد بررسی که ورودی ها را به 

خروجی ها تبدیل می کند. یک واحد تصميم گيرنده ناميده می شود )جواد نيا و همکاران،1391(.

عادل آذر و غالم رضایی )1383( به کمک تحليل پوششی داده ها به بررسی توسعه انسانی در استان ها پرداخته 

اند و با استفاده از اطالعات سال 1381 قابليت هریک از استان ها و در واقع کارایی استان ها را در استفاده از 

منابع زیربنایی جهت توليد شاخص های توسعه انسانی سنجيده اند. نتایج حاکی از این است که با توجه به منابع 

محدود، استان های محروم کشور به طور کلی کارایی بيشتری نسبت به استان های برخوردار کشور داشته اند 

و از منابع موجودشان استفاده بهتری نموده اند.

Data Envelopment Analysis        

Analytical Hierarchy Process     

1.

2.

بررسی و ارزيابی کارايی بنگاه های اقتصادی منتخب بخش صنعت ...
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پورکاظمی و غضنفری )1383( به ارزیابی کارایی کارخانجات قند کشور با روش تحليل پوششی داده ها و با 

استفاده از آمار نهاده ها و ستاده های توليد در 33 کارخانه قند پرداخته اند. کارایی کارخانجات مورد نظر در دو 

حالت بازده ثابت نسبت به مقياس )کارایی فنی( و بازدهی متغير نسبت به مقياس )کارایی مقياس( محاسبه شده 

است. نتایج کارایی فنی نشان می دهد که متوسط کارایی فنی کارخانجات قند معادل 69 درصد بوده و 7 کارخانه 

دارای کارایی 100 درصد بوده اند و براساس نتایج کارایی مقياس نيز ميانگين کارایی 75 درصد به دست آمده 

و در این حالت 12 کارخانه به مرز کارا رسيده اند.

بایراکتار و همکاران )2008( تحقيقی با هدف اکتشاف یک رویکرد یکپارچه از شبکه های عصبی و DEA به 

منظور ارزیابی تأمين کنندگان در شرایطی که اطالعات و معيارهای ارزیابی ناقصی وجود دارد انجام دادند. نتيجه 

این ترکيب، با شش عامل کمی از جمله کيفيت، قيمت، موقعيت مکانی، امور مالی، امکانات و بهره وری و مدت 

تحویل یکپارچه شده است. نتایج نشان داد که استفاده ی ترکيبی از دادههای کمی و کيفی می تواند عملکرد 

بهتری ارائه کند. کریشنان و ها )2008( یک مدل ترکيبی شامل تکنيک هایDEA  ، AHP و شبکه عصبی 

در فرآیند ارزیابی به منظور انتخاب تأمين کنندگان رقابتی در زنجيره ی تأمين پيشنهاد دادند. روش یکپارچه 

قادر به حل مسئله تخصيص تکی و جمعی است. دشنگ )2009( از یک مدل ترکيبی شامل DEA، درخت 

تصميم و شبکه های عصبی به منظور ارزیابی عملکرد تامين کنندگان استفاده کرد. در این تحقيق از داده های 

مربوط به عملکرد شرکت برای شبکه های عصبی و درخت تصميم استفاده شده است و مدل درخت تصميم 

آموزش دیده برای تأمين کنندگان جدید به کار گرفته شده است.

وبر و همکارانش در سال 2000 از یک رویکرد بهينه سازی ترکيبی، شامل برنامه ریزی چند هدفه و رویکرد 

انتخاب تأمين کنندگان استفاده  ابتدا از برنامه ریزی چند هدفه برای  DEA استفاده کردند. در این رویکرد، 

شده و سپس برای ارزیابی کارآمدی تأمين کنندگان انتخاب شده براساس چندین معيار، از رویکرد DEA بهره 

گرفته شد.
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کارايی

در سال 1950 سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بهره وری را بدین شرح تعریف نمود که »بهره وری حاصل 

کسری است که از تقسيم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل توليد به دست می آید و بر 

این اساس می-توان از بهره وری سرمایه، مواد اوليه و نيروی کار صحبت کرد.« این مفهوم به تدریج تکامل 

یافته و مفاهيم کارایی و اثر بخشی را نيز شامل گردید]4[.

کارایی در مفهوم عام آن به درجه و کيفيت رسيدن به مجموعه ای از اهداف مطلوب است ]3[.  فارل در سال 

1995 برای اولين بار جهت تخمين کارایی روش های ناپارامتریک را مطرح کرد. او به جای تخمين تابع توليد، 

مقدار ورودی ها و خروجی های واحدها را مشاهده و مرزی برای این واحدها در نظر گرفت و این مرز را مرز 

کارا ناميد و آن را مالک ارزیابی کارایی قرار دارد. تحليل پوششی داده ها روشی ناپارامتریک است. اگر یک واحد 

تصميم گيری دارای یک ورودی و یک خروجی باشد، در این صورت نسبت خروجی به ورودی، به عنوان کارایی 

آن واحد معرفی می گردد. از جمله محاسن روش های ناپارامتریک آن است که این روش ها شکل مشخصی 

برای تابع توليد در نظر نمی گيرند و مستقيمًا با داده های مشاهده شده کار می کنند. روش پارامتریک نخستين 

بار در سال 1988 توسط لوول و همکاران مطرح و بایر در سال 1990 آن را تشریح نمود. از نظر اشميت تابع 

توليد رابطه ميان سطح ورودی ها و ميزان خروجی ها را تعيين و با استفاده از ورودی های به کار رفته و خروجی 

های مشاهده شده برآورد می شود ]5[.

 در روش پارامتریک پارامتر جامعه مد نظر قرار می گيرد و تابع توليد مشخصی به عنوان پيش فرض در نظر 

گرفته می شود. تابع کاب-داگالس خاصيت تبدیل شدن به تابع خطی لگاریتمی را دارد و لذا تخمين ضرایب 

آن با حل یک مدل برنامه ریزی خطی امکان پذیر است.

روش های ارزيابی کارايی

روش های مختلفی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصميم گيری ارائه شده است که به دو دسته ی عمده تقسيم 

می شوند: روش های پارامتری و روش های غيرپارامتری. روش های پارامتری به روش هایی اطالق می گردد 

که در آنها ابتدا یک شکل خاص برای تابع توليد در نظر گرفته می شود، سپس با یکی از روش های برآورد 
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توابع که در آمار و اقتصاد سنجی مرسوم است ضرایب مجهول )پارامترها( این توابع برآورد می شود و چون در 

این روش ها پارامتر یا پارامترهایی از تابع برآورد می گردد به آنها روش های پارامتری می گویند.

روش های غيرپارامتری مبتنی بر یک سری بهينه سازی ریاضی هستند که برای محاسبه کارایی نسبی از آنها 

استفاده می شود. عبارت نسبی بسيار حائز اهميت است زیرا کارایی به دست آمده در این روش نتيجه مقایسه 

بنگاه های موجود با یکدیگر است. بنابراین، در صورتی که تعدادی از مشاهدات حذف و یا تعداد آنها زیاد شود 

ممکن است مقدار کارایی محاسبه شده نيز کاهش یا افزایش یابد. لذا کارایی به دست آمده نسبی است نه 

مطلق. در روش های غيرپارامتری نيازی به انتخاب فرم تابع نبوده و محدودیتی نيز برای تعداد ستانده ها وجود 

ندارد. از جمله روش های غيرپارامتری روش تحليل پوششی داده ها است که در این پژوهش اساس کار قرار 

گرفته است.

تحلیل پوششی داده ها

تحليل پوششی داده ها )DEA( روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی است که بر اساس آن  مدیر می تواند با 

الگو گيری نماید. تحليل پوششی داده ها از جمله  از بهترین واحد تصميم گيری برای سایر واحدها  استفاده 

روش هایی است که عالوه بر سنجش و ارزیابی کارایی و عملکرد، شيوه های بهبود آن را نيز به طور تفکيکی 

با استفاده از نسبت ستاده به داده برای هر سطح جداگانه پيشنهاد و نحوه افزایش بهره وری را در تمام سطوح 

ارائه می دهد. در این روش، واحدها به صورت کارا و ناکارا شناخته شده اند را نيز معرفی می کند. این مدل ها 

روشی ویژه برای محققانی می باشند که عالقه مند به کارایی چند ستاده در مقابل چند داده می باشد. دو جهت 

گيری کلی در DEA وجود دارد: تمرکز بر ورودی ها در مدل های ورودی محور و تمرکز بر خروجی ها در 

مدل های خروجی محور ]6[.

چارلز، کوپر و رودز براساس این دیدگاه کارایی را به صورت زیر تعریف می کنند:

1- در یک مدل ورودی محور یک واحد در صورتی ناکارا است که امکان کاهش هر یک از ورودی ها بدون 

افزایش ورودی های دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها داشته باشد. 

2- در یک مدل خروجی محور یک واحد در صورتی ناکارا است که امکان افزایش هر یک از خروجی ها بدون 

افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد.
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یک واحد تصميم گيری کارا است اگر و تنها اگر هيچ کدام از دو مورد فوق تحقق نيابد. در این صورت امتياز 

کارایی آن برابر یک خواهد بود. کارایی کمتر از یک برای یک واحد بيانگر آن است که ترکيب خطی واحدهای 

نامند.  ناکارا می  را  با ورودی های کمتر توليد کند که چنين واحدی  را  دیگر می تواند همان مقدار خروجی 

مدل های اصلی DEA عبارتند از مدل با فرض بازده به مقياسی ثابت و با فرض بازده به مقياس متغير که با 

فرم های مضربی و پوششی به محاسبه و سنجش کارایی می پردازند، انواع دیگر مدل های DEA بر اساس 

فرضيات مختلف وجود دارند.

اسامی  ابتدای  از  مدل  این  نام  است.  شده  ارائه   1978 سال  در   CCR عنوان  تحت   DEA مدل  نخستين 

ارائه دهندگان آن چالز، کوپر، و رودز گرفته شده است و با رویکردی مشخص کارایی واحدها را سنجيده و 

پيشنهادهای الزم به منظور افزایش کارایی واحدهای ناکارا و رساندن آن به مرز کارا را ارائه می دهد. مدل 

CCR ورودی محور، از دسته مدل های برنامه ریزی خطی است که با استفاده از مدل زیر برای تک تک 

واحدهای مورد ارزیابی، کارایی را سنجيده و براساس نتایج به دست آمده از حل این مدل ها پيشنهادهای الزم 

را ارائه می دهد. در به کارگيری مدل های کالسيک DEA معمواًل دو مشکل رخ می دهد که یکی در رابطه 

با ضعف قدرت تمایز و دیگری توزیع غير واقعی وزن ميان ورودی ها و خروجی ها است. مسئله ضعف قدرت 

اندازه کافی در مقایسه با مجموع تعداد  تمایز زمانی ظهور پيدا می کند که تعداد واحدهای تحت ارزیابی به 

ورودی ها و خروجی ها بزرگ نباشد. در این حالت مدل های کالسيک تعداد زیادی از واحدهای تصميم را به 

عنوان کارا معرفی می کند. از سال 1991 مدل های خطی و غير خطی مختلفی برای محاسبه مجموعه ای از 

اوزان مشترک واحدهای تصميم گيری در مدل های DEA ارائه شده است]6[.

)DEA  ( دو مشخصه اساسی برای الگوی

استفاده از الگویDEA ، برای ارزیابی نسبی واحدها، نيازمند تعيين دو مشخصه اساسی، ماهيت الگو و بازده به 

مقياس الگو می باشد که در زیر به تشریح هر یک پرداخته می شود؛ ماهيت الگوی مورد استفاده:

الف: ماهيت ورودی، در صورتی که در فرایند ارزیابی، با ثابت نگه داشتن سطح خروجی ها، سعی در حداقل 

سازی ورودی ها داشته باشيم ماهيت الگوی مورد استفاده ورودی است.
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ب :ماهيت خروجی، در صورتی که در فرایند ارزیابی با ثابت نگه داشتن سطح ورودی ها، سعی در افزایش سطح 

خروجی داشته باشيم ماهيت الگوی مورد استفاده خروجی است.

در الگویDEA ، بادیدگاه ورودی، به دنبال به دست آوردن ناکارایی فنی به عنوان نسبتی می باشيم که بایستی 

در ورودی ها کاهش داده شود تا خروجی، بدون تغيير بماند و واحد در مرز کارایی قرار گيرد. در دیدگاه خروجی، 

به دنبال نسبتی هستيم که باید خروجی ها افزایش یابند، بدون آنکه تغيير در ورودی ها به وجود آید تا واحد 

مورد نظر به مرز کارایی برسد.

در الگویCCR ، مقادیر به دست آمده برای کارایی در دو دیدگاه مساوی هستند ولی در مدل BCC این مقادیر 

متفاوت هستند. علت انتخاب دیدگاه برای یک الگوDEA ، در ارزیابی نسبی عملکرد واحدهایی است که در 

بعضی موارد مدیریت واحد هيچ کنترلی بر ميزان خروجی ندارد و مقدار آن از قبل مشخص و ثابت می باشد. و 

برعکس در بعضی از موارد ميزان ورودی ثابت و مشخص است و ميزان توليد)خروجی( متغير تصميم است و در 

چنين شرایطی، دیدگاه خروجی مناسب می باشد. در نهایت انتخاب ماهيت ورودی و خروجی بر اساس ميزان 

کنترل مدیر، بر هر یک از ورودی ها و خروجی ها تعيين می گردد )کولی و باتيس، 1998(.

 بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده:

بازده به مقياس بيانگر پيوند بين تغييرات ورودی ها و خروجی های یک سيستم می باشد. یکی از توانایی های 

روشDEA ، کاربرد الگوهای مختلف متناظر با بازده به مقياس های متفاوت و همچنين اندازه گيری بازده به 

مقياس واحدهاست.

الف: بازده به مقياس ثابت: یعنی هر مضربی از ورودی ها همان مضرب از خروجی ها را توليد می کند. الگوی  

CCR بازده به مقياس واحدها را ثابت فرض می کند. بنابراین واحدهای کوچک و بزرگ، با هم مقایسه می 

شوند.

ب: بازده به مقياس متغير: یعنی هر مضربی از ورودی ها، می تواند همان مضرب از خروجی ها یا کمتر از آن 

و یا بيشتر از آن را، در خروجی ها توليد کند. الگویBCC  بازده به مقياس را متغير فرض می کند )بانکر و 

ترال، 1992(.
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مدل CCR اولين مدل تحليل پوششي داده هاست که متشکل از حروف آغازین مبدعين آن )چارنز، کوپر، رودز( 

نهاده ها و ستاده هاي سایر  باالترین نسبت کارایي و دخالت دادن ميزان  تعيين  برای  این مدل  است ]4[. در 

واحدهاي تصميم گيرنده در تعيين اوزان بهينه براي واحد تحت بررسي، مدل پایه زیر پيشنهاد شد:

مدل برنامه ریزي کسري فوق به مدل کسري CCR معروف است که در آن: Ur، وزن ستاده r اُم؛ Vi وزن 

نهاده i اُم؛ و o، اندیس واحد تصميم گيرنده تحت بررسي است  )                        (.   Yroو Xio نيز، به ترتيب، 

مقادیر ستاده r اُم و نهادة i اُم براي واحد تحت بررسي )واحد o( هستند. همچنين Yri و Xij نيز، به ترتيب، 

مقادیر ستاده r اُم و مقدار نهاده i اُم براي واحد j اُم هستند. S، تعداد ستاده ها؛ m، تعداد نهاده ها؛ و n  نيز بيانگر 

تعداد واحدهاست. توجه داشته باشيد که تعریف کارایي در مدل کسري CCR عبارت است از »حاصل تقسيم 

ترکيب وزنِي ستاده ها بر ترکيب وزنِي نهاده ها«.
CCR ديدگاه هاي ورودي ـ محور و خروجي ـ محور در حل مدل هاي

از  متشکل  کارایي ،   مرز  است.  کارایي  مرز  به  رسيدن  ناکارا،  واحدهای  بهبود  راهکار   ،DEA مدل هاي  در 

واحدهایي با اندازة کارایي 1 است. به طور کلي، دو نوع راهکار براي بهبود واحدهاي غيرکارا و رسيدن آنها به 

مرز کارایي وجود دارد ]3[:

الف- کاهش نهاده ها بدون کاهش ستاده ها تا زمان رسيدن به واحدي بر روي مرزکارایي )این نگرش را ماهيت 

نهاده اي بهبود عملکرد یا سنجش کارایي با ماهيت ورودي ـ محور مي نامند(.

ب- افزایش ستاده ها تا زمان رسيدن به واحدي بر روي مرز کارایي بدون جذب نهاده هاي بيشتر )این نگرش را 
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ماهيت ستاده اي بهبود عملکرد یا سنجش کارایي با ماهيت خروجي ـ محور مي نامند(.

در مدل هاي تحليل پوششی داده ها با دیدگاه ورودي محور، به دنبال دست یابی به نسبت ناکارایي فني هستيم 

که بایستي در ورودي ها کاهش داده شود تا بدون تغيير در ميزان خروجي ها، واحد در مرز کارایي قرار گيرد. اما 

در دیدگاه خروجي محور، به دنبال نسبتي هستيم که بایستي خروجي ها افزایش یابند تا بدون تغيير در ميزان 

ورودي ها، واحد به مرز کارایي برسد. با پيشنهاد چارنز و کوپر، با اعمال محدودیت                       در مدل 

برنامه ریزی کسری CCR، این مدل به مدل برنامه ریزي خطي زیر تبدیل شد:

مدل تعيين کارایي فوق، به مدل مضربي CCR ورودي محور )CCR.I( معروف است. اما برای تبدیل مدل 
کسری CCR به یک مدل برنامه ریزی خطی می توان از روش دیگری نيز استفاده کرد. در این روش با اعمال 
محدودیت                   ، مدل برنامه ریزی کسری CCR به مدل برنامه ریزی خطی زیر تبدیل می شود که 

بيانگر مدل مضربي CCR خروجي محور )CCR.O( است:

BCC مدل -

این مدل بر اساس حرف اول نام پدید آورندگانش یعنی بنکر، چارنز و کوپر نامگذاری شده است. بر خالف 
مدل CCR که فرض بر بازدهی ثابت نسبت به مقياس است در مدل BCC فرض بر بازدهی متغير نسبت 

به مقياس می باشد.
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استفاده از بازده متغير نسبت به مقياس موجب می شود با محاسبه کارایی فنی بر حسب مقادیر کارایی ناشی 
از مقياس و کارایی ناشی از مدیریت، تحليل بسيار دقيقی ارائه گردد. برای ساخت مدل های نهاده گرا و ستاده 
گرا در مدل اصلی BCC  از همان مبانی مدل CCR استفاده می شود. در مدل نهاده گرا با کاهش نهاده ها 
ميزان کارایی افزایش می یابد ولی در مدل ستاده گرا با افزایش ستاده ها ميزان کارایی افزایش می یابد. مدل 
مضربی BCC با شکل نهاده گرا به شکل زیر است، این مدل با اضافه کردن قيد تحدب               به برنامه 

ریزی خطی اوليه CCR حاصل می شود.

مدل BCC خروجی محور به صورت زیر است:

- رتبه بندی واحدهای کارا- مدل اندرسون پیترسون

مدل های پایه ای تحليل پوششی داده ها، به دليل نبود رتبه بندی کامل بين واحدهای کارا، امکان مقایسه 
واحدهای کارا با یکدیگر را فراهم نمی آورند. به عبارت دیگر، این مدل ها واحدهای تحت بررسی را به دو گروه 
»واحدهای کارا« و »واحدهای ناکارا« تقسيم می کنند. واحدهای ناکارا با کسب امتياز کارایی، قابل رتبه بندی 
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هستند، اما واحدهای کارا به دليل اینکه دارای امتياز کارایی برابر )کارایی واحد( هستند، با استفاده از مدل های 
کالسيک تحليل پوششی داده ها قابل رتبه بندی نيستند. لذا برخی از محققين، روش هایی را برای رتبه بندی 
این واحدهای کارا پيشنهاد کرده اند که از معروفترین آنها می توان به مدل اندرسون پترسون و روش کارایی 

.)Anderson, 1993( متقابلی اشاره کرد
در سال 1993 پی اندرسون و ان سی پترسون مدلی را برای رتبه بندی واحدهای کارای ناشی از حل مدل تحليل 
پوششی داده ها توسعه دادند، با استفاده از این مدل واحدهای کارا می توانند امتيازی بيش از یک را دریافت 
کنند و نظير واحدهای غيرکارا رتبه بندی شوند. روش کار مدل اندرسون-پترسون به این صورت است که پس 
از حل مدل مضربی CCR ورودی محور و تعيين واحدهای کارا و غير کارا چنانچه واحد تحت بررسی واحد 

کارای K ام باشد از طریق حل مدل زیر امتياز کارایی واحد محاسبه خواهد شد: ]6[

مدل پوششی روش فوق به شرح زیر است:
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در مدل BCC محدودیت                به مجموعه محدودیت های فوق اضافه می گردد. در مرحله بعد محدودیت 
های مربوط به واحدهای کارایی که امتياز آن ها در مدل فوق معادل یک شده را حذف و دوباره مدل حل می 

شود در صورتی که واحد K واحدی کارا باشد در مدل مضربی محدودیت دوم به صورت زیر خواهد بود:

و در مدل پوششی محدودیت اول و دوم به صورت زیر می گردد:

از آنجا که در مرحله دوم محدودیت مربوط به واحد تحت بررسی که حد باالی آن عدد 1 می باشد حذف می 
شود مقدار کارایی می تواند بيش از یک گردد. به این ترتب واحدهای کارا با امتيازاتی باالتر از یک رتبه بندی 

می گردند )اندرسون 1993(.
روش دیگری که برای رتبه بندی کامل واحدهای تصميم گيرنده به کار می رود کارایی متقابل نام دارد. در 
تحليل پوششی داده ها، ضرایب مطلوب برای خروجی ها و ورودی ها از واحدی به واحد دیگر فرق می کنند. 
زیرا هر بار مدل برای یکی از واحدها حل می شود و به آن واحد اجازه داده می شود با رعایت محدودیت هایی 
که محصول عملکرد سایر واحدها هستند، بهترین مجموعه وزن های مطلوب را برای خود برگزیند، به گونه ای 
که نسبت جمع وزنی خروجی ها به جمع وزنی ورودی ها بيشينه گردد. این فرآیند n بار و هر بار برای یکی از 
واحدها تکرار می شود. لذا وزن های بدست آمده را نمی توان مقایسه کرد. در اینجا بود که محققين برآن شدند 
یک مجموعه وزن منحصر به فرد برای تمام واحدهای مورد ارزیابی بدست آورند که با استفاده از آن ها بتوان 
تمامی واحدها را به طور کامل از کاراترین تا ناکاراترین رتبه بندی کرد. سکستون و همکاران در سال 1986 

برای اولين بار ماتریس ارزیابی متقابل را ارائه کردند که در روش کارایی متقابل از آن استفاده شده است ]8[.
گروه دیگری از روش های رتبه بندی مبتنی بر کارکرد روش های آماری می باشند که از آن جمله می توان به 

همبستگی استاندارد، تجزیه و تحليل تفکيک خطی و تجزیه و تحليل شاخص های تفکيک خطی اشاره کرد.

جمع آوری اطالعات و اجرای مدل

در این بخش با معرفی متغيرهای به کار گرفته شده در مدل )متغيرهای ورودی و خروجی ( به ارزیابی کارایی 
نسبی 15 فعاليت صنعتی منتخب می پردازیم و با استفاده از روش BCC و CCR و با استفاده از معيار اندرسون 
پيترسون به رتبه بندی آن ها خواهيم پرداخت. متغيرهای مدل با عنایت به اینکه هدف این تحقيق اندازه گيری 
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ميزان کارایی صنایع استان خراسان جنوبی در توليد و بازدهی و سپس رتبه بندی آنها و تحليل های مربوط 
است و نيز با توجه به معيارهای گفته شده در بخش های قبلی برای تعيين تعداد و نوع متغيرهای مورد استفاده 

در روش DEA دو متغير ورودی و سه متغير خروجی در نظر می گيریم.
الف( متغيرهای ورودی: دو متغير سهم سرمایه گذاری، سهم هزینه جبران خدمت به عنوان متغيرهای ورودی 
مدل برای هر فعاليت صنعتی در استان درنظرگرفته شده اند. بنا به تعریف، منظور از سهم در اینجا سهم صنعت 
مورد نظر از کل مقدار آن متغير در استان می باشد. به عنوان مثال، سهم سرمایه گذاری صنعت صنایع مواد 
غذایی و آشاميدنی یعنی درصد سرمایه گذاری که در سال 1393 در این صنعت نسبت به کل سرمایه گذاری 

در استان صورت گرفته است که از رابطه زیر محاسبه می شود.
سهم سرمایه گذاری صنعت i: )ميزان سرمایه گذاری انجام شده در صنعت i در سال 1394 در استان خراسان 

جنوبی/ کل سرمایه گذاری انجام شده در در صنعت در سال 1393 در استان خراسان جنوبی(*100
به  نيروی کار  تعداد شاغالن و سهم بهره وری  افزوده، سهم  ارزش  ب( متغيرهای خروجی: سه متغير سهم 

متغيرهای خروجی مدل در نظرگرفته شده اند.

ورودی ها و خروجی ها به تفکیک صنايع

در جدول زیر مقادیر متغير ورودی و خروجی سال 1394 استان خراسان جنوبی به تفکيک صنایع استان ارائه 
شده است.

رديف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V1

10,64

2,88

0,43

0,82

0,53

1,43

25,91

44,01

9,00

1,63

V2

13,92

2,43

0,52

0,56

0,17

10,59

35,58

31,71

0,97

1,25

U1

18,20

2,31

0,25

0,24

0,12

2,61

41,50

25,073

8,05

0,81

U2

21,24

3,61

0,67

0,74

0,21

5,76

25,27

37,29

1,09

1,47

U3

8,80

4,89

4,38

4,12

2,69

23,87

12,98

9,83

10,54

3,99

صنايع

 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی

 توليد منسوجات

 توليد کاغذ و محصوالت کاغذي

 انتشار، چاپ و تکثير ورسانه هاي ضبط شده

 صنایع توليد زغال کک، پاالیشگاههاي نفت و سوختهاي هستهاي

 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی

 توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی

 توليد سایر محصوالت کانی غير فلزي

 توليد فلزات اساسی

 توليد محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشين آالت و تجهيزات

جدول1( ورودی ها و خروجی های مدل تحليل پوششی داده ها
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 11

12

13

14

15

0,46

0,73

0,18

0,35

0,47

0,24

0,37

0,38

0,14

1,10

0,09

0,14

0,07

0,06

0,39

0,51

0,23

0,34

0,20

1,31

1,13

2,30

2,48

5,73

2,19

 توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 توليد ماشين آالت مولد و انتقال برق و دستگاه هاي برقی طبقه بندي                  

نشده در جاي دیگر

 توليد وسایل نقليه موتوري، تریلر و نيم تریلر

 توليد سایر وسایل حمل و نقل

 توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

ماخذ: نتایج  تحقيق

با توجه به جدول فوق V نشان دهنده متغيرهای ورودی )V1: سهم سرمایه گذاری، V2 : سهم هزینه جبران 

خدمت( و U نشان دهنده متغيرهای خروجی )U1: سهم ارزش افزوده، U2: سهم تعداد شاغالن، U3: سهم 

بهره وری نيروی کار( هستند.

برآورد مدل روش CCR- ورودی محور

در این بخش با استفاده از داده های جدول 1 و تکنيک های روش CCR به ارزیابی صنایع در استان و تعيين 

کارا و ناکارا بودن آن می پردازیم. در روش CCR این فرض در نظر گرفته شده است که بازده به مقياس ثابت 

است و دیدگاه ورودی محور در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد پس از تعيين صنایع کارا در استان از روش 

اندرسون-پيترسون)A&P( به منظور رتبه بندی صنایع کارا استفاده می شود. حال نتایح بدست آمده در مراحل 

فوق را در جدول 2 به طور خالصه می توان مشاهده نمود.
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CCR جدول 2( رتبه بندی صنایع استان خراسان جنوبی بر اساس مدل

1
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14
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1

0,623

0,8202

0,4492

0,4989

1

1

0,4452

1

0,4718

0,2897

0,3849

0,8123

1

0,604

1,1014

0,623

0,8202

0,4492

0,4989

1,9405

1,2651

0,4452

6,8168

0,4718

0,2897

0,3849

0,8123

2,9286

0,604
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13

1

11

15

14

7

2

9

 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی

 توليد منسوجات

 توليد کاغذ و محصوالت کاغذي

 انتشار،چاپ و تکثير ورسانه هاي ضبط شده

 صنایع توليد زغال کک، پاالیشگاه هاي نفت و سوخت هاي هسته اي

 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی

 توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی

 توليد سایر محصوالت کانی غير فلزي

 توليد فلزات اساسی

 توليد محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشين آالت و تجهيزات

 توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 توليد ماشين آالت مولد و انتقال برق و دستگاه هاي برقی طبقه  

 بندي نشده در جاي دیگر

 توليد وسایل نقليه موتوري، تریلر و نيم تریلر

 توليد سایر وسایل حمل و نقل

 توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

رتبه بندی صنایع بر اساس 

CCR مدل

نام صنعت رتبه بندی صنایع بر اساس ردیف

A&P روش

رتبه نهایی صنایع با استفاده 

A&P و CRR از نتایج

برآورد مدل روش BBC- ورودی محور

در این بخش نيز همانند بخش قبل و با استفاده از داده های جدول )1( و تکنيک های روش BCC به ارزیابی 

صنایع در استان و تعيين کارا و ناکارا بودن آن می پردازیم اما در این روش بر خالف روش CCR فرض ثابت 

بودن بازده به مقياس حذف می شود و بازده به مقياس به صورت یک متغير وارد مدل می شود تا نشان دهنده 
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مقياس به صورت افزایشی، کاهشی و یا ثابت باشد که این موضوع نسبت به روش CCR به واقعيت نزدیکتر 

می باشد. در مرحله بعد پس از تعيين صنایع کارا در استان از روش اندرسون پيترسون )A&P( به منظور رتبه 

بندی صنایع کارا استفاده می شود. حال نتایح بدست آمده در مراحل فوق را در جدول 3 به طور خالصه می 

توان مشاهده کرد.
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15

1

0,6425

0,869

0,5332

0,9483

1

1

0,5858

1

0,5157

0,7676

0,8828

1

1

0,7686

1,1022

0,6425

0,869

0,5332

0,9483

0,5858

8,2626

0,5157

0,7676

0,8828

1,9071

5,2971

0,7686
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10

7

13

5

14

15

11

1

12

9

6

3

2

8

 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی

 توليد منسوجات

 توليد کاغذ و محصوالت کاغذي

 انتشار،چاپ و تکثير ورسانه هاي ضبط شده

 صنایع توليد زغال کک، پاالیشگاه هاي نفت و سوخت هاي هسته اي

 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی

 توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی

 توليد سایر محصوالت کانی غير فلزي

 توليد فلزات اساسی

 توليد محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشين آالت و تجهيزات

 توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 توليد ماشين آالت مولد و انتقال برق و دستگاه هاي برقی طبقه  

 بندي نشده در جاي دیگر

 توليد وسایل نقليه موتوري، تریلر و نيم تریلر

 توليد سایر وسایل حمل و نقل

 توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

رتبه بندی صنایع بر اساس 

CCR مدل

نام صنعت رتبه بندی صنایع بر اساس ردیف

A&P روش

رتبه نهایی صنایع با استفاده 

A&P و BCC از نتایج

BCC جدول 3( رتبه بندی صنایع استان خراسان جنوبی بر اساس مدل

ماخذ: نتایج تحقیق
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تحلیل و مقايسه نتايج:

در قسمت قبل کارایی صنایع استان خراسان جنوبی با استفاده از دو روش CCR و BCC مورد ارزیابی قرار 

گرفت و سپس با استفاده از روش اندرسون پيترسون به رتبه بندی صنایع کارا پرداختيم که نتایج هریک در 

جداول 2 و 3 ارائه شده است. اکنون به بررسی، تحليل و مقایسه نتایج می پردازیم. در جدول 4 خالصه نتایج 

را مشاهده می نمایيد.
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 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی

 توليد منسوجات

 توليد کاغذو محصوالت کاغذي

 انتشار،چاپ و تکثير ورسانه هاي ضبط شده

 صنایع توليد زغال کک، پاالیشگاههاي نفت و سوخت هاي هسته اي

 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی

 توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی

 توليد سایر محصوالت کانی غير فلزي

 توليد فلزات اساسی

 توليد محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشين آالت و تجهيزات

 توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 توليد ماشين آالت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقی طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 توليد وسایل نقليه موتوري، تریلر و نيم تریلر

 توليد سایر وسایل حمل و نقل

 توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

1 )کارا(

8)ناکارا(

6)ناکارا(

12)ناکارا(

10)ناکارا(

3 )کارا(

4 )کارا(

13 )ناکارا(

1)کارا(

11 )ناکارا(

15 )ناکارا(

14 )ناکارا(

7 )ناکارا(

2)کارا(

9 )ناکارا(

1 )کارا(

8)ناکارا(

6)ناکارا(

12)ناکارا(

10)ناکارا(

3 )کارا(

4 )کارا(

13 )ناکارا(

1)کارا(

11 )ناکارا(

15 )ناکارا(

14 )ناکارا(

7 )ناکارا(

2)کارا(

9 )ناکارا(

CCR
رتبه و وضعیت

نام صنعت BCC   رديف
رتبه و وضعیت

ماخذ: نتایج تحقیق

جدول 4. خالصه و مقایسه نتایج بررسی کارایی صنایع استان خراسان جنوبی

اولين نکته ای که از جدول )4( استفاده می شود این است که کارایی در اینجا نسبی می باشد. به عبارت دیگر، 

ارزیابی کارایی صنایع نسبت به صنایع و فعاليت های صنعتی موجود می باشد و ممکن است در صورتی که 



23 بررسی و ارزيابی کارايی بنگاه های اقتصادی منتخب بخش صنعت ...

مجموعه واحدها و فعاليت های مورد بررسی دچار تغيير شود، کارایی بخش های کارا نيز دستخوش تغييرات 

گردد.

در رتبه بندی بر اساس مدل CCR، صنعت توليد فلزات اساسی رتبه اول را دارد )کاراترین فعاليت صنعتی( در 

حالی که صنعت توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر رتبه آخر را دارد )ناکاراترین 

فعاليت  )کاراترین  دارد  را  اول  رتبه  اساسی  فلزات  توليد   ،CCR مانند   ،BCC روش  در  اما  فعاليت صنعتی(. 

فعاليت صنعتی(.  )ناکاراترین  دارد  را  آخر  رتبه  و پالستيکی  توليد محصوالت الستيکی  در حالی که  صنعتی( 

بنابراین صنعت توليد فلزات اساسی به عنوان کاراترین فعاليت صنعتی استان خراسان جنوبی در هر دو روش 

معرفی می گردد. نکته ای که در اینجا می  بایست به آن اشاره شود این است که رتبه های صنایع که در اینجا 

کسب نموده اند صرفًا به کميت ورودی ها و خروجی هایی که به آن صنعت داده شده است مربوط نيست بلکه 

فرآیند کارایی را مورد ارزیابی قرار داده است. به عنوان نمونه توليد سایر محصوالت کانی غير فلزي با وجود 

سهم سرمایه گذاری باال که برابر 44/01 درصد می باشد که در سطح استان روی این فعاليت صنعتی انجام 

شده است و ورودی و خروجی تا حدی باالیی دارد اما در جایگاه 13 قرار گرفته است و این نشان از ناکارایی 

این صنعت دارد و این موضوع به این مفهوم است که این صنعت با وجود منابع خوبی که در اختيار داشته )هم 

از لحاظ سرمایه فيزیکی و هم از لحاظ سرمایه انسانی(، اما خروجی بهينه و متناسب با ورودی خود نداشته 

است. همين مقایسات را به همين ترتيب می توان روی دیگر فعاليت های صنعتی اعم از کارا و ناکارا انجام داد.

نتیجه گیری

همان طور که از تحليل بخش های قبل می توان نتيجه گرفت اغلب فعاليت های صنعتی استان خراسان جنوبی 

ناکارا هستند و این ناکارایی حتی برای واحدهایی که دارای منابع باال و فراوان هستند نيز وجود دارد. با استفاده 

از هر دو روش BCC و CCR دریافتيم که تنها 5 تا 6 فعاليت صنعتی در استان کارا هستند و بقيه بخش های 

دیگر 15 گانه صنعتی استان ناکارا بوده و از منابع موجود و امکانات در دسترس خود استفاده بهينه نمی کنند.

کارایی به ميزان منابع موجود توجه نمی کند بلکه به چگونگی استفاده از این منابع و مدیریت صحيح آنها هر 

چند کم و ناچيز باشد توجه دارد. هدف از رتبه بندی صنایع استان خراسان جنوبی کمک به تخصيص بهينه منابع 
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و سياست گذاری های مناسب جهت بهبود امکانات انسانی و فيزیکی و رفع فاصله مدیریتی در این بخش مهم 

از طریق الگوگيری صحيح از دیگر بخش های کارا می باشد. بنابراین از این جهت که مدل های DEA ميزان 

بهينه استفاده کردن و اجرای صحيح روش های مدیریتی را با دخالت دادن منابع مورد استفاده بررسی می کند 

می تواند پایه گذار تحقيقات بيشتر و نگرش های جامع تر در سياست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه باشد.
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بررسی موانع و چالش های اجرايی نظام بودجه ريزی عملیاتی
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چکیده

تجربه استقرار نظام بودجه ریزي عملياتي در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه حاکي از صرفه جویي 

هایي بين 3 تا 20 درصدی بوده است. مهمترین مزیت های این شيوه بودجه ریزی نسبت به روش های دیگر، 

افزایش شفافيت و اثربخشی بودجه و تأثير آن در بهبود عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی می باشد.

مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد با توجه به اینکه بودجه ریزي عملياتي در کشور بيش از یک دهه سابقه 

بحث دارد ولي همانند کشورهاي مشابه، نتایج مورد انتظار از اجرای نظام بودجه ریزی عملياتی تحقق پيدا نکرده 

است لذا برای دستيابی به اهداف و نتایج مورد انتظار می بایست نظام بودجه ریزی عملياتی به طور اثر بخش 

اجرا شود. در این پژوهش ضمن معرفی نظام بودجه ریزی عملياتی، کارکردها، مزایا و معایب آن، به بررسی 

مهمترین موانع و چالش های اجرایی بودجه ریزی عملياتی و ارائه پيشنهادات و راهکار هایی جهت اجرای اثر 

بخش آن در کشور می پردازیم.

M41 ،H68 ،H61 :          طبقه بندی
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مقدمه:

امروزه بسياری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دنيا در تالش اند نظام بودجه ریزی خود را در یک 

فرآیند بهبود یا تغيير به یک نظام عملکرد محور یا عملياتی که در آن ارتباط بين اعتبارات بودجه ای و عملکرد 

دستگاه های اجرایی شفاف و قابل درک است، نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطالعاتی معتبر قابل 

اطمينانی برای تصميمات بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند. برای تحقق مهمترین اهداف دولت ها از جمله 

رسيدن به رشد اقتصادی، فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی نياز است وظایف دولت ها در 

کنار وظایف مردم و نهادهای غير دولتی مشخص و ساختار دولت تعيين شود و برای تحقق این اهداف، برنامه 

ریزی و برای تحقق برنامه ها، بودجه ریزی انجام شود. و درنتيجه با تخصيص منابع وظایف دولت اجرایی گردد. 

دیگر  عبارت  به  است.  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، سياسی،  مسایل  به  دولت  نگرش  نحوه  نشانگر  بودجه 

تدابيری که دولت برای حل این مسائل اقتصادی، اجتماعی اتخاذ می کند در بودجه انعکاس می یابد. امروزه 

سازمان ها به سه دليل عمده نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها، شناساندن منابع مورد نياز اجرای برنامه ها و به 

دست آوردن معيارهای سنجش، نظارت و کنترل نتيجه ها در مقایسه با برنامه ها به بودجه نيازمندند )اسفندیار 

فرج وند، 1388(.

در گذر زمان از روش های عمده بودجه ریزی استفاده می گردید. امروزه شيوه نوین، بودجه ریزی عملياتی است. 

بودجه ریزی عملياتی سيستمی است که در آن منابع مصرف می شوند تا نتيجه ای منطقی معقول و در راستای 

اهداف سازمان ها بدست آید. در این نظام بودجه بندی بر مبنای اهداف صورت می گيرد و سازمان ها با یک 

طرح کلی یک سری برنامه و تعداد بسيار زیادی پروژه و فعاليت روبه رو هستند که امکان مقایسه پروژه ها و 

برنامه ها با هم و انتخاب اثر بخش نوین آنها در نيل به اهداف کلی وجود خواهد داشت و طبقه بندی عمليات 

به نحوی است که اهداف شفاف تر، ارزیابی بودجه سهل تر و در روش هزینه یابی آن، ارتباط بين داده و ستانده 

مورد توجه قرار می گيرد.

مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد با توجه به اینکه بودجه ریزي عملياتي در کشور انجام شده است ولي 

همانند کشورهاي مشابه، نتایج مورد انتظار از اجرای نظام بودجه ریزی عملياتی تحقق پيدا نکرده است، لذا 

برای دستيابی به اهداف و نتایج مورد انتظار می بایست نظام بودجه ریزی عملياتی به طور اثر بخش اجرا شود. 
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دراین پژوهش ضمن معرفی نظام بودجه ریزی عملياتی، کارکردها، مزایا و معایب آن به بررسی مهمترین موانع 

و چالش های اجرایی بودجه ریزی عملياتی و ارائه پيشنهادات و راهکار هایی جهت اجرای اثر بخش آن در 

کشور می پردازیم.

معرفی بودجه ريزی عملیاتی:

بودجه ریزی عموماً به چهار شيوه بودجه ریزی افزایشی، بودجه ریزی برنامه ای، بودجه ریزی بر مبنای صفر و 

بودجه ریزی عملياتی توسط دولت ها انجام می شود. روش قبلی بودجه نویسی که همان بودجه نویسی برنامه ای  

هزینه ای بوده برای هر برنامه از سوی دولت هزینه در نظر گرفته می شود تا در فصول مربوط هزینه شود. 

وظيفه مدیران در این روش این بوده که بودجه را به نوعی هزینه کنند. در نتيجه به آیتم های اثربخشی، کارایی 

و بازدهی توجهی نداشتند. تنظيم مدارک هزینه بيشترین وقت مدیران دستگاه های دولتی را به خود اختصاص 

می داد و مدیران تالش می کنند مستندات صرف هزینه ها را برای بازرسان و حسابرسان در دست داشته باشند 

و آنها را ارائه نمایند. در این روش، بررسی می شود آیا بودجه هزینه شده در دستگاه ها بر مبنای ردیف و حصول 

هزینه مربوطه هزینه شده است و دیگر ارزیابی عملکرد دستگاه ها مبنای کار نمی باشد. امروزه جهت سنجش و 

ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در راستای اهداف از پيش تعيين شده از روش یا نظام بودجه ریزی عملياتی 

استفاده می شود. بودجه ریزی عملياتی عبارت است از برنامه عملکرد ساالنه به همراه بودجه ساالنه که رابطه 

ميان ميزان وجوه تخصيص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. یا 

در تعریف دیگری بودجه ریزی عملياتی سيستمی است که در آن منابع مصرف می شوند تا نتيجه ای منطقی 

معقول و در راستای اهداف سازمان ها بدست آید. در این نظام بودجه بندی برمبنای اهداف صورت می گيرد 

و سازمان ها با یک طرح کلی یک سری برنامه و تعداد بسيار زیادی پروژه و فعاليت روبه رو هستند که امکان 

مقایسه پروژه ها و برنامه ها با هم و انتخاب اثر بخش نوین آنها در نيل به اهداف کلی وجود خواهد داشت.

بودجه ریزي  است،  شده  عنوان  عملياتي  بودجه ریزي  از  پول  بين المللي  صندوق  توسط  که  تعریفي  اساس  بر 

عملياتي عبارت  است از: »روش ها و سازوکارهایي که ارتباط بين اعتبارات تخصيص یافته به دستگاه هاي 

اجرایي را با خروجي ها و پيامدهاي آنها از طریق به کارگيري اطالعات عملکردي در تخصيص منابع تقویت 

مي سازد.« همان گونه که از تعریف فوق استنباط مي شود، دو موضوع اساسي در یک نظام بودجه ریزي عملياتي 

بررسی موانع و چالش های اجرايی نظام بودجه ريزی عملیاتی ... 
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مشاهده مي شود: یکی این که بودجه  بر اساس عملکرد تخصيص مي یابد و دیگر این که چگونه با بودجه کمتر 

محصوالت و خدمات بيشتر و با کيفيت باالتر توليد شود.

در واقع بودجه ریزی عملياتی به دنبال پيوند ميان شاخص های عملکرد و تخصيص منابع است هر چند چنين 

پيوند هایی اغلب ضعيف هستند، ولی می توانند سياست گذاری های بودجه را تسهيل و نظارت قانون گذاران 

بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با نتایج عمومی را افزایش دهند )دیاموند، 2002(. نظام بودجه ریزی عملياتی 

با هدف نتيجه محوری بودجه تالش می کند تا با پيوند اعتبارات بودجه ای به نتایج اقدامات، به اهداف صرفه 

جویی، شفافيت، کارایی و اثر بخشی بودجه دست یابد )هاریس، 2001(.

باید گفت بودجه عملياتی بطور کلی در پی این است که روشن کند بودجه و منابع مالی به مصرف رسيده چگونه 

نتایج مطلوب را به بار خواهد آورد و از این طریق می توان با نشان دادن اثرات بالقوه افزایش یا کاهش بودجه 

به تصميم گيری در خصوص تخصيص منابع کمک موثرتری کند. و در چهارچوب چنين بودجه ای هر مدیری 

باید اطالعات دقيق و بهنگامی در خصوص هزینه و عملکرد سازمان های ذیربط خود داشته باشد تا بتواند منابع 

تحت کنترل خود را به کارآمد ترین شيوه اداره و هزینه هر واحد خروجی یا نتایج را محاسبه کند.

مهمترین اهداف از پياده سازی نظام بودجه ریزی عملياتی ارایه مبنایی صحيح برای اتخاذ تصميم در خصوص 

تخصيص منابع و کاهش فشار اعمال نفوذهای سياسی  بر فرآیند تخصيص منابع، تعيين نتایج قابل سنجش و 

مورد انتظار، تمرکز فرآیند تصميم گيری روی مهمترین مسایل و چالش های سازمان ها و دستگاه اجرایی، ایجاد 

یک فرآیند منطقی برای تصميم گيری در خصوص بودجه، ارائه اطالعات قابل سنجش برای نهادهای ناظر 

مثل قوه قضائيه، مجریه، مقننه و دستگاه های نظارتی، بهره گيری از روش علمی انعطاف پذیر، ایجاد ارتباط 

بين بودجه و نتایج عملکرد برنامه، ارائه مبنایی برای پاسخگویی، شفاف سازی بودجه، افزایش کارایی، افزایش 

اثربخشی و دسترسی آسان به اهداف می باشد. شناسایی ارتباط ميان برنامه ریزی راهبردی و تخصيص منابع، 

با توجه به افق های بلندمدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملياتی تلقی می شود )اسفندیار فرج وند، 1392(.

نظام بودجه ریزي عملياتي چه در مرحله تدوین بودجه و چه در مرحله اجراي بودجه به ترتيب در سه 

مرحله زیر به تكامل مي رسد:

1- بودجه عملياتي نمایشي: در این نظام تنها به تهيه فرم هاي مربوطه و شناسایي خدمات سازمان ها و تعيين 



31

قيمت تمام شده بسنده مي شود و نمایشي از بودجه عملياتي شکل مي گيرد.

به شناسایي خروجي ها  اقدام  عملياتي، سازمان  بودجه ریزي  نظام  این  در  عملياتي خروجي محور:  بودجه   -2

)محصوالت و خدمات( و نيز فعاليت هایي که منجر به توليد این خروجي ها مي شود، مي پردازد. بدین معني که 

تنها به تعيين اهداف ساالنه بسنده مي کند و به هدف  گذاري بلندمدت نمي پردازد.

این نظام بودجه ریزي عملياتي، سازمان تالش مي کند در کنار شناسایي  پيامد محور: در  3- بودجه عملياتي 

خروجي ها و فعاليت ها، نسبت به شناسایي پيامدها )اهداف بلند مدت( نيز اقدام نماید.

بودجه ريزی برنامه ای و عملیاتی:

در بودجه برنامه اي، اعتبارات هر یک از برنامه ها و فعاليت ها و طرح ها در قالب فصول و مواد هزینه پيش 

بينی می گردد. این روش به طبقات باالتر سلسله مراتب سازمان ها مربوط می شود و در تنظيم این نوع بودجه 

ممکن است بدون محاسبه ی دقيق مخارج و احراز فعاليت دولتی، هزینه ها را فقط بر اساس سياست کلی مالی 

دولت پيش بينی کرد. بودجه عملياتی یا بودجه بر حسب عمليات بر اساس وظایف، عمليات و پروژه هایی که 

سازمان های دولتی تصدی اجرای آنها را به عهده دارند تنظيم می شود. در تنظيم این نوع بودجه به جای توجه 

به کاالها و خدماتی که دولت خریداری می کند و یا به عبارتی به جای توجه به وسایل اجرای فعاليت ها، خود 

فعاليت و مخارج کارهایی که باید انجام شود، مورد توجه قرار می گيرد. بودجه برنامه ای  فقط راهنمایی کننده 

است در حاليکه بودجه عملياتی هم راهنمایی کننده و هم کنترل کننده می باشد )اسفندیار فرج وند، 1388(.

فعاليت ها و طرح ها حجم عمليات و  برنامه ها،  به وظایف،  اعتبارات  بر تفکيک   در بودجه عملياتی عالوه 

هزینه های اجرای عمليات دولت و دستگاه های دولتی طبق روش های عملی ای مانند حسابداری قيمت تمام 

شده محاسبه و اندازه گيری می-شوند. ارقام پيش بينی شده در بودجه عملياتی باید مستند به تجزیه و تحليل 

تفصيلی برنامه ها و عمليات و نيز قيمت تمام شده آنها باشد. در واقع بودجه برنامه ای که برای مقامات دستگاه 

اجرایی، برنامه ریزی را آسان می کنند. بودجه عملياتی یک برنامه ی ساالنه به همراه بودجه ساالنه است که 

رابطه ی ميان ميزان وجوه تخصص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می 

دهد. و در این روش صرفه جویی و اثربخشی به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می گردد و باعث می شود تا 

هدف ها شفاف و بيان و ارزیابی بودجه سهل تر شود. در تهيه بودجه به روش بودجه ریزی عملياتی، کميت  
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حجم عمليات و فعاليت ها، کيفيت عمليات و فعاليت ها و قيمت تمام شده عمليات نقش مهم و مؤثری دارند.  

بودجه ریزی عملياتی دارای ویژگی هایی است که در نمودار ذیل بيان شده است.

مزايای و معايب بودجه ريزی عملیاتی:

از جمله مزایای روش بودجه ریزی عملياتی، افزایش پاسخگویی دستگاه های اجرایی است که می تواند منجر 

به تنظيم اسناد بودجه ای، برنامه های راهبردی و گزارش های عملکردی شود. همچنين این روش بهبود نحوه 

تخصيص منابع را بدنبال دارد. و منظور از تخصيص عبارت است از تعيين حجم اعتباری که برای یکسال یا دوره 

های معين در سال جهت هزینه اجرای برنامه ها و عمليات و سایر پرداخت ها مورد لزوم است. در این بودجه 

ریزی تخصيص منابع با شاخص های عملکرد مرتبط است. سازمان های باید خودشان شاخص های عملکرد 

را در بودجه بندی های پيشنهادی خود ارائه دهند در واقع تخصيص منابع به برنامه هایی تعلق می گيرد که به 



33

شاخص های عملکردی اهداف مورد نظر دست پيدا کرده اند. افزایش کارایی و کيفيت خدمات از دیگر مزایای 

این روش بودجه ریزی می باشد. رویکرد بودجه ریزی عملياتی درصدد است که کارایی عملياتی برنامه ها را 

افزایش بدهد از این رو شاخص های کارایی)کارایی توليد، تخصيصی و توزیعی(، حجم کار، کيفيت خدمات و 

رضایتمندی مخاطبان و مشتریان، شاخص هایی هستند که برای بهبود عملکرد مدیران نقش و جایگاه ویژه 

ای دارند و این شاخص ها را می توان برای تعيين اهداف عملکرد در طول زمان، مقایسه عملکرد با عملکرد 

سازمان های متعدد دیگر  بکار برد.

با استقرار بودجه ریزی عملياتی، بين درآمدها و هزینه های جاری دولت توزان برقرار می شود و انتظار می رود 

که کسری بودجه دولت، به حداقل تنزل یابد. )چون دولت برآوردهای واقع بينانه ای از درآمدها و هزینه ها 

خواهد داشت( که این خود از دیگر مزیت های این روش بودجه ریزی است.

 این شيوه بودجه ریزی تضمين کننده تحقق برنامه ها خواهد بود برای یک برنامه ریزی موفق ما نياز داریم 

اجزای برنامه نظير رسالت و مأموریت های برنامه، اهداف کمی و کيفی، استراتژی ها، سياست های عمده و 

جزئی، رویه ها و مقررات و بودجه ریزی مناسب با همان بودجه ریزی عملياتی داشته باشيم. پس بودجه ریزی 

عملياتی در واقع به تحقق اجزای برنامه کمک می کند. دیگر مزایای این روش بودجه ریزی عبارتند از:

- افزایش کارایی و اثربخشی )بهره وری(

- تقویت حسی مسئوليت پذیری مدیران در قبال اتخاذ تصميمات تأثير گذار برفرآیند بودجه )سعيد اردکانی و 

همکاران، 1388(

- تمامی فعاليت های مستقيم و غير مستقيم مورد نياز در برنامه ها را در بر می گيرد

- تخمين دقيقی از هزینه فعاليت ها را انجام می دهد )شفاف سازی هزینه ها(

- ایجاد زمينه ای برای انجام اصالحات ساختاری و عقالنی کردن نقش دولت )سعيد اردکانی و همکاران، 1388(

- در این نظام ميان خروجی فعاليت ها و اقدامات دستگاه ها و مأموریت ها وظایف کالن دولت ارتباطات روشنی 

برقرار می شود

- پيامد فعاليت ها و اقدامات دستگاه های اجرایی بر روی اقتصاد کشور و ميزان اثرات آن اندازه گيری و مدیریت 

می شود
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- تعریف خروجی ها در قالب شاخص های اندازه گيری و ارزیابی کيفيت کاالها و خدمات ارائه شده در مقایسه 

با بخش خصوصی )سعيد اردکانی و همکاران، 1388(

- افزایش انگيزه مدیران و کارکنان براي ارائه خدمات با هزینه کمتر و نيز کيفيت باالتر از طریق توزیع بخشي 

از منافع حاصل از صرفه جویي هاي به عمل آمده

- مدیریت هزینه و اصالح الگوي مصرف منابع

- ایجاد امکان بررسي ميزان عدالت در تخصيص اعتبارات

نقطه ضعف این بودجه این است که زمان بر و پر هزینه است. شناسایی هزینه فعاليت ها فرآیندی پيچيده است 

و مستلزم صرف زمان و انرژی است. به دليل ترس از استفاده شاخص ها برای مجازات و تنبيه، پتانسيل زیادی 

برای ایجاد مقاومت دارد. چالش اصلی که مطرح است شاخص های عملکردی است که از طریق ارتقاء سيستم 

های اطالعاتی مالی و مدیریتی ممکن است.

مروری بر مطالعات و پژوهش های انجام شده:

یانگ )2003( در مقاله »سيستم بودجه ریزي بر مبنای عملکرد« به این نتيجه رسيد که استفاده از اطالعات 

عملکردي و بودجه ریزي عملياتي منجر به تصميمات بهتر در تخصيص اعتبارات و بودجه در کنگره مي شود. 

ولي عالوه بر آن ممکن است عوامل سياسي و اجتماعي و اقتصادي هم در این امر دخالت داشته باشند. در هر 

حال، نتيجه کلي این بوده که استفاده از بودجه ریزي عملياتي باعث افزایش کارایي منابع مصرفي دولت مي شود.

جوردن و هاکبارت )2005( با انجام پژوهشي با عنوان »اهداف و موفقيت پياده سازي بودجه ریزی عملياتي« به 

بررسي ميزان اهميت مسئوليت پاسخگویي و همچنين تحقق مناسب آن با اجراي سيستم بودجه ریزی عملياتی، 

دریافتند که هدف اصلي دولت از اجراي سيستم بودجه ریزي عملياتي، بهبود مسئوليت پاسخگویي برنامه اي 

مي باشد. و همچنين به این نتيجه رسيدند که اندازه گيري عملکرد باعث بهبود مسئوليت پاسخگویي نسبت به 

دستگاه هاي اجرایي مي شود.

یي لو و همکاران )2011( در تحقيقی با عنوان »بودجه ریزی عملياتی در ایاالت متحده ـ آنچه که قانون برای 

اجرای آن الزام نموده است؟« به بررسی محتوای قانون بودجه ریزی عملکرد و ارتباط آن با کيفيت اجرایی 

سيستم بودجه ریزی عملياتی پرداخته اند. تحقيقات اخير نشان می دهد در ایاالتی که سيستم بودجه ریزی 
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عملياتی به خوبی اجرا می شود بيشتر از ایالت هایی که بودجه ریزی عملياتی در آنها اجرا نمی شود یا بصورت 

ضعيف اجرا می گردد به تصویب قوانين و مقررات مربوط به سيستم بودجه ریزی عملياتی می پردازند. نتایج 

توسعه،  درباره  تفصيلی  دستورالعمل های  که شامل  ریزی عملکرد  بودجه  قانون  دهد  نشان می  آنها  تحقيق 

گزارشگری و استفاده داده های عملکرد باشد به استفاده قویتر از سيستم های بودجه ریزی عملکرد در ایاالت 

منجر می شود. 

عادل آذر و کریم اسکندی و غالمرضا اسکندی و شهره پور بابایی در مقاله ای با عنوان »اولویت بندی عوامل 

موثر در استقرار بودجه ریزی عملياتی« بيان کردند که داشتن توافق در بين سه قوه در امر تصویب و اجرای 

بودجه ریزی عملياتی، آگاهی و شناخت نمایندگان مجلس در امر تصویب بودجه، استفاده از روش حسابداری 

تعهدی، داشتن نيروی متخصص و توانمند در امر اجرای بودجه ریزی عملياتی، توانمندسازی و آموزش نيروی 

انسانی متناسب با امر بودجه ریزی عملياتی را می توان به عنوان مهمترین الزامات در استقرار بودجه ریزی 

عملياتی بيان کرد و در صورت عدم تحقق تک تک این الزامات همه آنها به عنوان مانعی برای استقرار بودجه 

ریزی عملياتی به حساب خواهند آمد.

بودجه ریزی عملياتی در  اجرای  موانع  بررسی  مقاله ای تحت عنوان  ابوالفضل کریمی در  و  جمال محمدی 

شرکت های دولتی به این نتيجه دست یافتند که عدم استفاده از سيستم بهای تمام شده و عدم وجود قوانين و 

مقررات الزام آور در استقرار و بودجه ریزی عملياتی مهم و موثر می باشند.

خدامی پور و زینالی )1386( در مقاله »سيستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثير آن بر عملکرد و مسئوليت 

ریزی  بودجه  نظام  سازی  پياده  برای  نظر  مورد  های  ميان هدف  از  که  اند  کرده  عنوان  دولت«  پاسخگویی 

عملياتی، هدف پاسخگویی مبنا و پایه قوی تری برای تعيين موفقيت آن، نسبت به تخصيص بودجه، ایجاد می 

کند. بودجه ریزی عملياتی، مستقيم ترین پيوند ميان اطالعات عملکرد و افزایش کارایی و کيفيت خدمات است. 

سيستم بودجه ریزی عملياتی از طریق استفاده از مدیریت کيفيت جامع و کاهش هزینه ها و همچنين افزایش 

رضایت مصرف کنندگان باعث بهبود عملکرد دولت شده و در واقع منجر به بهره برداری اثربخش تر از منابع 

سازمان خواهد شد و مدیران می توانند از منابع موجود در راستای دستيابی به هدف های مورد انتظار تبيين شده 

در بودجه به طور اثربخش تری بهره برداری کنند.
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باباجانی )1388( در مقاله ای با عنوان »تحليل مباني نظري و قانوني رویکرد جدید بودجه ریزي سال 1387 از 

منظر مسئوليت پاسخگویي« بيان نموده است که به رغم تحوالت شگرفي که در دو دهه اخير در نظام هاي 

حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي کشورهاي توسعه یافته و بسياري از کشورهاي در حال توسعه 

رخ داده است، اقدام موثري از سوي نهادهاي مسئول در ایران براي ایجاد تحول در نظام حسابداري دولتي 

کشور صورت نگرفته است. به نظر نگارنده، ورود به فرایند تحول در »نظام بودجه ریزي« و »نظام حسابداري و 

گزارشگري مالي« در درجه اول مستلزم درک صحيح نقش و اهميت این دو نظام در فرایند پاسخگویي عمومي 

است. باید نقش و اهميت بودجه ساالنه به عنوان گستره و حوزه عمل مسئوليت پاسخگویي مالي و عملياتي 

دولت و نقش بي بدیل حسابداري و گزارشگري مالي به عنوان یکي از ابزارهاي اصلي و با اهميت تحقق و 

ارتقاي سطح این دو مسئوليت، براي دولتمردان، سياست ورزان و نهادهاي متولي و مسئول امور مالي و بودجه 

اي کشور روشن شده و به باور عمومي این قبيل مقامات تبدیل شود.

تجربه برخی کشورها از اجرای بودجه ريزی عملیاتی:

تجربه ناموفق کشور غنا بيانگر این موضوع است که عدم پایداری در فضای اقتصادی جامعه می تواند اجرای 

سيستم بودجه ریزی عملياتی را با مشکل مواجه کند. پس شرط اجرای بودجه ریزی عملياتی موفق در کشور 

ثبات اقتصادی و عدم تغيير مکرر قوانين و رویه ها می باشد.

مطالعات انجام شده در کشور های غنا، تایلند، التویا، لتونی و روسيه و کشور های بالکان نشان می دهد که 

انگيزه و اشتياق برای تغيير نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملياتی بسيار مهم می باشد.

همچنين تجربه کشور های غنا، تایلند، تانزانيا و بوليوی بيانگر این است که در اصالح نظام بودجه ریزی نقش 

رهبری سياسی و مدیریتی سازمان ها و وجود تعهد در ميان مدیران ارشد حائز اهميت است.

بر مبنای  از مدیریت  بوليوی نشان می دهد که تدوین خط مشی های شفاف و واضح در حمایت  تجربيات 

عملکرد و ایجاد ساز و کارهایی که منجر به تقویت اجرای بودجه ریزی عملياتی شود ضروری می باشد.

همچنين تجربه کشورهای غنا، تایلند، ویتنام، التویا، ليتوانی، روسيه و کره نشان می دهد در هر کشور الزم 

بودجه ریزی  با نظام  آمادگی سيستم و زیر ساخت های الزم، اصالحات مربوط  به فرهنگ و  با توجه  است 

عملياتی انجام شود.
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تجربيات کشورهای در حال توسعه از جمله تانزانيا موید این موضوع است که شاخص ها و مقياس های شفاف 

برای اندازه گيری عملکرد در اصالح نظام بودجه ریزی ضروری هستند. در جدول ذیل موانع بودجه ریزی بر 

مبنای عملکرد و تجربه های مهم حاصل از اجرای نظام بودجه ریزی عملياتی در کشورهای انگليس، آمریکا، 

اسپانيا، کانادا، مصر و ایرلند بيان گردیده است.

برنامه  با  دولت  مخالف  حزب  مخالفت   -1

نظام  داشتن  بازنگری  به  نياز   -2 اصالحات. 

حسابداری برنامه جامع مخارج.

ضعيف  عملياتی  بودجه  و  برنامه  ارزشيابی   -1

ها  فعاليت  یابی  هزینه   -2 شود.  می  انجام     

شود.  نمی  انجام  دقيق  اجرایی  های  برنامه  و 

هزینه  اطالعات  نظام  و  عملکرد  3-گزارشگری 

ضعيف است.

برای  بلندمدت  های  هدف  سوی  به  حرکت   -1

تخصيص منابع بودجه. 2- رویکرد اهداف برنامه 

بيشتر معطوف به عملکرد و نتایج است. و اندازه 

گيری نتایج کار مشکلی است. 3- دستگاه های 

اجرایی ساالنه دو بار گزارش عملکرد اهداف خود 

را ارائه نموده اند. 4- شاخص های عملکردی را 

تا حد امکان محدود کرد.

1- لزوم استفاده از تجربه کشورهای دیگر )کشور 

استراليا، کانادا، نيوزلند و انگليس( در زمينه اجرای 

این نظام. 2- بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باید 

به  کشور  توسعه  های  برنامه  سایر  هماهنگی  با 

اجرا درآید.

1- نظام بودجه ریزی نباید به صورت یک تمرین 

شود.  تلقی  اقتصادی  مالی-  بينی  پيش  از  ساده 

فرهنگ  توسعه  با  باید  کارهای سنتی  و  ساز   -2

بودجه  نظام  اصالح   -3 شود.  تکميل  عملکرد  و 

ریزی بخش ها باید در چهارچوب اصالحات کلی 

ریزی  بودجه  گيرد. 4-  انجام  ریزی  بودجه  نظام 

توسعه  که  است  مناسبی  الگوی  نتایج  بر  مبتنی 

مدیریت مبتنی بر عملکرد را تسهيل می کند.

انگليس

آمریکا

اسپانيا

1

2

3
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اساس شاخص  بر  نتایج  گيری  اندازه  مشکل   -1

اجرای  ميان  ارتباط  برقراری  مشکل   -2 واحد. 

سياست ها و نتایج. 3- نتایج ممکن است بيش از 

مدت زمان یک سال حاصل شود 4- نتایج ممکن 

ارائه  عدم   -5 شود.  حاصل  فعاليت  چند  از  است 

گزارش های مطلوب از سوی دستگاه های اجرایی.

که  عملکردی  های  شاخص  تهيه  مشکل   -1

جامعيت داشته باشد و قابل کاربرد در سازمان ها 

با فعاليت-های مشابه باشد.

2- عدم تعميم پذیری اقدامات انجام شده به سایر 

سازمان ها

1- شروع بودجه ریزی عملياتی به شکل ابتدایی و 

تا زمانی که کار بودجه-ریزی شروع نشود دستگاه 

های اجرایی تعهدی نسبت به تحقق برنامه های 

دولت ندارند.2- 5 تا 6 سال طول می کشد این 

شيوه بودجه ریزی به طور کامل اجرا شود.

1- حرکت به سوی بودجه ریزی بر مبنای نتيجه 

نبود  در  است. 2-  بوده  برای کشور  تجربه خوبی 

یک نظام اطالعاتی مدیریتی، گزارشگيری و کنترل 

موفق  عملکرد  مبنای  بر  ریزی  بودجه  ارزشيابی، 

اجرای  به  مقامات  تعهد  و  عزم   -3 بود.  نخواهد 

نظام مهمترین پيش شرط است. 4- تدوین قوانين 

گروه های مخالف  برای مجبور کردن  مقررات  و 

برای اجرای نظام به طور یقين کارساز نخواهد بود. 

5- متقاعد کردن مخالفان بودجه ریزی عملياتی و 

تدوین قوانين و مقررات برای اجرایی کردن بودجه 

ریزی عملياتی.

1- موافقتنامه مشارکت اجتماعی اعتماد بيشتری 

کرده  ایجاد  نتایج  بر  تأکيد  و  تمرکز  به  نسبت  را 

است. 2- سرمایه¬گذاری در ظرفيت سازی به ویژه 

در توسعه فرهنگ مدیریت و گزارشگيری عملکرد 

محور. 3- تفکيک پاسخگویی فردی و سازمانی و 

نهادی نسبت به نتایج بدست آمده.

کانادا

مصر

ایرلند

4

5

6
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الزامات قانونی اجرای بودجه ريزی عملیاتی در ايران:

بودجه ریزی عملياتی از جمله مقوله هایی است که در بيشتر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می 

گيرد و کشور ما ایران نيز چند سالی است در جهت تغيير نظام بودجه ریزی خود از حالت سنتی به بودجه ریزی 

عملياتی است. برای ایجاد این تغيير ابتدا بایستی برخی مشکالت و موانع موجود را از سر راه برداشته شود که 

این خود مستلزم طی زمان می باشد. در ایران برای اولين بار بر اساس روش پيشنهادی صندوق بين المللی 

پول در سال 1380 دولت مکلف به انجام یکسری اصالحات گردید که انجام بودجه ریزی عملياتی هم جزو این 

اصالحات بود. اصالح حجم و ترکيب سند الیحه بودجه، اصالح روش های برآورد درآمد و هزینه های بودجه 

از اهدافی بودند که در الیحه بودجه 1381پيگيری شدند. دولت جمهوری  و اصالح نظام حسابداری بودجه، 

اسالمی ایران در رابطه با وضعيت گزارشگری خود در سال 1381 نحوه بودجه ریزی و طبقه بندی هزینه ها را 

تغيير داد. مالک عمل برای این تغيير نظرات و پيشنهادات صندوق بين المللی پول )I.M.F(  بوده

است که تحت عنوان نظام جدید آمار مالی دولت )G.F.S(  بودجه سال 1381 از برنامه ای به عملياتی تغيير 

یافت. با کاربردی کردن توصيه های صندوق بين المللی پول عمليات بودجه ای شفاف تر شده و ميزان بدهی 

دولت با اقتصاد ملی قابل شناسایی خواهد بود.

الزامات قانونی اجرای بودجه ریزی عملياتی در قوانين بودجه سنواتی و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی 

کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون  که  گردید  تنظيم  زمانی   ،1388 سال  بودجه  قانون  است.  شده  دیده  کشور 

تصویب شده بود. بر اساس تبصره )16( قانون مذکور، دستگاه های اجرایی موظف هستند به منظور افزایش 

به  اختيارات الزم  اعطای  و  کار  انجام  مراحل  کنترل  و  محصول  و  نتيجه  کنترل  نظام  استقرار  و  وری  بهره 

مدیران، اقداماتی مانند تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات، تعيين شاخص های هدفمند و نتيجه گرا و 

استانداردهای کيفی خدمات و نظارت بر کنترل کميت و کيفيت خدمات، انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهای 

مجری و اعطای اختيارات الزم را برای پيشنهاد جابجایی فصول و برنامه ای اعتبارات انجام دهند. همچنين 

1

2

 1- International Monetary Fund
2- Government Finance Statistics
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بر اساس ماده 26 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )دو(: وزارتخانه ها، 

مؤسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت های 

مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور )تدوین  شده توسط سازمان حسابرسی( در 

چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی )بر مبنای حسابداری تعهدی( تهيه نمایند.

مواد )137( ، )138( و )144( قانون برنامه چهارم توسعه دولت مرتبط با  احصای امور حاکميتی به منظور افزایش 

بهره وری و بودجه ریزی عملياتی بوده است. اهتمام بيشتري نسبت به اجراي بودجه ریزي عملياتي در ماده 

219 قانون برنامه پنجم توسعه شده است و به منظور استقرار نظام بودجه ریزي عملياتي، دولت موظف است 

تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمينه هاي الزم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در کليه دستگاه هاي 

اجرائي فراهم آورد به نحوي که الیحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهيه، تدوین و تقدیم مجلس 

شوراي اسالمي شود. 

 همچنين در بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، ساالنه 

اعتبارات بيست درصد )20%( دستگاه های اجرائی مندرج در قوانين بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی 

بر مبنای عملکرد تنظيم نماید، به  نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد )100%( دستگاه 

ها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند و در بند پ ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه به ارتقاء و انطباق نظام 

نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و 

نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی 

مبتنی بر عملکرد پرداخته شده است. 

اساسی  قانون  ایران  در  لذا  باشد  می  عملکرد  ارزیابی  مستلزم  عملياتی  ریزی  بودجه  اجرای  که  آنجایی  از 

اصول  در  اساسی  قانون  اند.  نموده  آن  اجرای  بر  نظارت  و  بودجه  به  ای  ویژه  توجه  مربوطه  قوانين  سایر  و 

75،52،48،44،43و 26 استفاده از منابع و مصرف بهينه آن و تهيه بودجه ساالنه کشور را تصریح کرده است و 

در اصول 89،88،77،76،55،54،53 و 74 نظارت، کنترل و حدود آن را مشخص و تعيين نموده است.

عواملي همچون برنامه ریزي، تحليل هزینه ها، نظارت، کنترل و ارزشيابي )مدیریت عملکرد(، مدیریت تغيير، 

نظام انگيزش و نظام پاسخگویي بعنوان عناصر و مولفه هاي استقرار نظام بودجه ریزي عملياتي به شمار مي 
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روند. عامل هاي برنامه ریزي، تحليل هزینه ها و نظارت، کنترل وارزشيابي )مدیریت عملکرد( بعنوان عوامل 

اصلي محسوب شده و عامل هاي مدیریت تغيير، نظام انگيزش و نظام پاسخگویي بعنوان عوامل کمک کننده و 

توانمندساز مي باشند. عناصر مدیریت تغيير، نظام انگيزش و نظام پاسخگویي نيز به تحقق استقرار نظام بودجه 

ریزي عملياتي بصورت یکپارچه کمک مي کنند. عنصر مدیریت تغيير کمک مي کند که تغيير نظام بودجه 

ریزي بصورت اثربخشي اتفاق افتد و عنصر نظام انگيزش به اختيارات مدیران مي پردازد و حوزه فعاليت آنان را 

در این نظام بودجه ریزي گسترش داده و اجازه اعمال مدیریت در بکارگيري ورودي ها و تغيير فرآیندها براي 

توليد خروجي ها و پيامدهاي مورد نظر را به آنان مي دهد. عنصر نظام پاسخگویي نيز با کمک عنصر کنترل 

و ارزشيابي یا همان مدیریت عملکرد در قالب مدیریت قراردادي یا همان استفاده از تفاهمنامه هاي عملکردي 

به ارزیابي عملکرد مدیران و برنامه ها در قالب اهداف، پيامدها و خروجي هاي مشخص تعيين شده در برنامه 

هاي ساالنه یاري مي رساند.

بررسی روش های اجرای بودجه عملیاتی:

بودجه ریزی عملياتی به سه روش حسابداری قيمت تمام شده، کارسنجی و روش هزینه یابی بر مبنای فعاليت 

)ABC( اجرایی می شود. 

نيازمند استقرار یک نظام کامل حسابداری قيمت تمام شده در کنار نظام  روش حسابداری قيمت تمام شده 

حسابداری مالی است که از طریق  طبقه بندی عمليات   پيش بينی حجم عمليات – محاسبه هزینه عمليات – 

انتخاب واحد اندازه گيری است. در این روش کليه عناصر هزینه از قبيل )حقوق و دستمزد و وسایل و ملزومات 

و حتی استهالک( هم در نظر گرفته می شود. اجراي روش حسابداري بهاي تمام شده در تهيه بودجه عملياتي 

به جهت پيچيدگي و لزوم استقرار یک نظام حسابداري مالي و قيمت تمام شده )صنعتي( پيشرفته عليرغم کامل 

بودن، در بسياري از موسسات عماًل مقدور نبوده و  از آنجا که روش قيمت تمام شده در بسياری از دستگاه ها 

قابل پياده سازی نيست و هزینه واحد کار مرتبًا در حال تغيير و افزایش است، روش کارسنجی یا اندازه گيری 

کار برای برآورد هزینه های اداری و پرسنلی بسياری از مؤسسات توصيه می شود. اما  این روش به علت اینکه 

فقط با یکي از عناصر هزینه یعني مقدار زمان مصروفه براي تکميل واحد کار ارتباط دارد و سایر عناصر هزینه 

از قبيل مواد، وسایل و هزینه هاي استهالک را مد نظر قرار نمي دهد، نمي تواند روش کاملي باشد.

بررسی موانع و چالش های اجرايی نظام بودجه ريزی عملیاتی ... 
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 دیگر روش اجرای بودجه عملياتی روش هزینه ای یا بر مبنای فعاليت است روش هزینه یابی بر مبنای فعاليت 

)ABC( در سيستم های خدماتی و توليدی پيچيده و غير معمول کاربرد دارد. در این روش ابتدا منابع را به 

فعاليت ها اختصاص می دهيم و این فعاليت ها هستند که خدمات را پایه گذاری و سپس تغذیه می کنند )انور 

جعفری، 1392(. این روش عالوه براینکه یک روش حسابداري قيمت تمام شده مي باشد، یک ابزار قدرتمند 

مدیریتي براي افزایش کارایي و اثربخشي و در نهایت بهره وري سازماني است. 

و  برنامه  قانون  در  شده  تعریف  سهم  براساس  عملياتی  ریزی  بودجه  اجرای  منظور  به  اجرایي  هاي  دستگاه 

ماموریت سازماني خود باید برنامه راهبردي سه الي پنج ساله اي را تنظيم و تدوین کنند که در آن اهداف و 

پيامدهاي بلندمدت و نيز اهداف کمي بلندمدت یا همان پيامدهاي مياني تعریف مي گردد. سپس دستگاه هاي 

اجرایي با برش ساالنه از برنامه راهبردي خود، سند بودجه عملياتي خود را که همان برنامه ساالنه نام دارد براي 

پيشنهاد بودجه، تامين اعتبار و ارزیابي عملکرد تنظيم مي کنند. در برنامه ساالنه اهداف کمي ساالنه بر اساس 

اهداف بلندمدت راهبردي تعيين مي شوند که پيامدهاي ساالنه را نشان مي دهند. در حوزه کنترل و ارزشيابي یا 

همان مدیریت عملکرد متناسب با اهداف ساالنه پيامد محور، شاخص هاي عملکرد و سپس اهداف کمي برنامه 

اي تعيين شده که این اهداف پيامدهاي برنامه اي را براي یکسال مشخص مي کند. در این مرحله اهداف کمي 

برنامه اي خروجي محور، خروجي هاي برنامه را براي رسيدن به پيامدهاي برنامه اي تعيين و شاخص هاي 

عملکرد متناظر آن نيز تعریف مي شوند. در مرحله آخر بودجه دستگاه هاي اجرایي براساس قيمت تمام شده 

خروجي هاي برنامه اي که در حوزه تحليل هزینه ها بدست مي آید، تهيه مي گردد و در پایان سال انحراف 

شاخص هاي مالي و غيرمالي با برنامه ساالنه و بودجه مصوب و بودجه عملکرد در حوزه مدیریت عملکرد و 

براساس گزارشات عملکرد دستگاه هاي اجرایي تعيين مي شوند که نتایج آن منجر به اصالح فرآیندها، مدیریت 

برنامه ها، اصالح برنامه هاي راهبردي و ساالنه و در برخي از موارد اصالح برنامه هاي توسعه نيز مي گردد. 

اقدامات اساسی که به منظور اجرای بودجه ریزی عملياتی در سازمان ها و دستگاه های اجرایی باید صورت 

گيرد عبارتند از: 

  1.   اولویت بندی اهداف 

  2.  تعيين شيوه های گوناگون برای رسيدن به اهداف
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3.   طبقه بندی و تعریف برنامه ها و فعاليت های سازمانی در قالب اهداف استراتژیک 

4.   اصالح و نهایی شدن برنامه های عملياتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف 

5.   تعيين فعاليت های کميت پذیر ذیل هر برنامه نهایی شده در چهارچوب وظایف و مسئوليت های مصوب   

6.   محاسبه هزینه تمام شده هر یک از فعاليت ها برای دستيابی به هدف تعيين شده

7.   تنظيم الیحه بودجه با رویکرد هدفمند و عملياتی براساس تعيين برنامه ها 

8.   تنظيم تفاهم نامه های مدیریتی ميان مدیران باالتر با مدیران واحدهای عملياتی براساس قيمت تمام شده 

9.   توزیع منابع در چارچوب ارقام مذکور در قوانين بودجه بين کوچکترین واحدهای سازمانی که انجام دهنده 

10.  استقرار یک نظام گزارشگيری مستمر و نظارتی در تمامی مراحل کار

11.  اعطای اختيارات الزم به مدیران مجری برای تدوین فرآیندها و انجام اصالحات اداری، مالی و استخدامی

چالش ها و موانع اجرايی  بودجه ريزی عملیاتی:

دشواری تعریف فعاليت های هر برنامه نخستين چالش در بودجه ریزی عملياتی برای هر سازمان مطرح است. 

نياز است تصميماتی راجع به تعریف فعاليت ها، این که بصورت کلی باشد یا جزء به جزء توسط مدیران گرفته 

شود یا  اگر سيستمی وجود ندارد برای هر فعاليت که ميزان ساعات کار را محاسبه کند باید چنين سيستمی 

بوجود آید. همچنين پيچيده بودن فرآیند شناسایی هزینه فعاليت ها بعنوان دیگر چالشی است که نيازمند صرف 

زمان و انرژی قابل مالحظه می باشد. و سازمان ها و دستگاه های اجرایی باید یک سيستم حسابداری مناسب 

را انتخاب کنند. تعریف شاخص های عملکردی چالش عمده دیگر در مسير اجرای بودجه ریزی عملياتی می 

باشد که از طریق ارتقاء سيستم های اطالعاتی مالی و مدیریتی مرتفع می گردد. باید در نظر داشت برخی از 

عمليات و فعاليت های سازمان قابل سنجش و اندازه گيری نيستند. طبق مطالعات و پژوهش های انجام شده 

بودجه ریزی عملياتی با موانع و محدودیت های اجرایی دیگری بشرح ذیل مواجه می باشد:

- عدم هماهنگی بين نهادهای سياست گذار به منظور بستر سازی و ایجاد مقدمات الزم.

- ایجاد مقاومت توسط مدیران برنامه ها.

بررسی موانع و چالش های اجرايی نظام بودجه ريزی عملیاتی ... 

دستگاه های اجرایی

برنامه ها و فعاليت ها هستند مناسب با کيفيت و کميت و محل جغرافيایی 
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- مشکل شدن توجيه بودجه در برنامه عملکرد ساالنه

- توجيه نبودن سطوح برنامه ریزی و بودجه ریزی و همچنين مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی.

- بی نظری کارکنان مسئول و صحت اطالعات آنها در تنظيم بودجه

- عدم انطباق چارچوب حسابداری متعارف )روش نقدی تعدیل شده( با نظام مطلوب حسابداری در بودجه ریزی 

عملياتی )روش تعهدی(.

- نبود سيستم سخت افزاری و برنامه های نرم افزاری توأم با نيروهای متخصص در زمينه امور مالی

- تأخير در استقرار مدیریت جامع عملکرد در سازمان ها و دستگاه های اجرایی. 

- متناسب نبودن مقررات موجود جهت اجرای نظام بودجه ریزی عملياتی.

- حاکميت نظام های  پرداخت های متفاوت در نظام اداری

- عدم اجرای صحيح نظام GFS در طبقه بندی اقتصادی هزینه ها و برنامه ها.

- مشکل تخصيص وجوه مالی همسو با فعاليت های برنامه ای که انتظار می رود پيامدهای مطلوب بدنبال 

دارند.

نتیجه گیری 

برای پياده سازی بودجه ریزی عملياتی در ایران ابتدا الزم است تعریف جامعی از آن مطرح شود و کليه ی 

دست اندرکاران مربوط تحت آموزش های الزم قرارگيرند و هدف از این تغيير نيز برای آنها روشن شود. هدف 

از بودجه عملياتی پيش بينی اطالعات مربوط به دستگاه هاي اجرائی، فصول، برنامه ها و فعاليت ها، همراه با 

نتایج آن است. جهت اجرای نظام بودجه ریزی عملياتی پيشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد:

1- ایجاد هماهنگی بين نهادهای سياست گذار به منظور بستر سازی مقدمات الزم برای اجرای بودجه ریزی 

عملياتی. 

2- تصویب قوانين الزام آور جهت اجرای بودجه ریزی عملياتی.

3- انجام اصالحات الزم در سيستم های حسابداری از جمله اجرای سيستم حسابداری تعهدی، اجرای سيستم 

.)GFS( حسابداری قيمت تمام شده، پياده سازی طبقه بندی جدید حساب های هزینه ای

 3- استقرار مدیریت عملکرد به عنوان پيش نياز بودجه عملياتی در سازمان ها و دستگاه های اجرایی.
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 4- ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد و نيز اصالح فرآیندها و بهبود 

روش ها. 

بودجه ریزی و همچنين مدیران و کارشناسان سازمان ها و  برنامه ریزی و  آشنا و توجيه کردن سطوح   -5

نهادهای دولتی با  این نظام بودجه ریزی.

6- تعيين مسئوليت پاسخگویی مدیران در اجرای برنامه های عملياتی و تفویض اختيار به مدیران اجرایی که 

قرار است پاسخگوی عملکردشان باشند ضروری به نظر می رسد.

7- مهندسی مجدد فعاليت های سازمانی ضروری است تا تعادل بين قيمت تمام شده هر فعاليت و بودجه برقرار شود.

8- افزایش کنترل ها در خصوص نتایج بدست آمده از اجرای فعاليت ها و برنامه ها و پروژه ها و امور و عملکرد 

طرح ها با نتایج مورد انتظار در این نظام بودجه ریزی.

9- افزایش نقش نظرات کارشناسی نسبت به مالحظات سياسی در تهيه، تنظيم، اجرا و کنترل بودجه ریزی 

عملياتی.

10- تغيير رویکرد دستگاه های نظارتی از کنترل نحوه مصرف منابع به کنترل خروجی ها و نتایج.

 منابع :

1- سعيدی، پرویز، مزیدی، عليرضا، بودجه ریزی عملياتی)مبانی، مفاهيم و التزامات قانونی(، 1385، چاپ اول، 

تهران، انتشارات نگاه دانش

2- اردکانی، سعيد؛ شاهی، طاهره؛ فرجام، رستم؛ موسی نژاد، فاطمه؛ )زمستان 1388(، »بودجه ریزی عملياتی 

و چالش های آن در ایران«، حسابداررسمی، شماره 8.

3-  جعفری، انور، )1392(، بودجه ریزی عملياتی، دانشگاه آزاد مهاباد.

4- احمدی، علی محمد، اصول و مبانی بودجه  ریزی با تاکيد بودجه ریزی عملياتی. چاپ اول همدان، انتشارات 

نور علم، سال 1382.

5- اولين کنفرانس بين المللی بودجه برنامه ریزی عملياتی ، تاليف مرکز آموزش و تحقيقات ایران 1388- ص 380

در سازمان های  عملياتی  ریزی  بودجه  نظام  بخشی  اثر  بر  موثر  عوامل  بررسی  امير،  وفایی،  عادل،  آذر،   -6

عمومی، دوفصلنامه برنامه و بودجه دوره 15، بهار و تابستان 1389 ، شماره 110.
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7- پناهی، علی، )1386(، بودجه ریزی عملياتی )در نظریه و عمل(، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش 

های مجلس شورای اسالمی.

8- نظام بودجه ریزی عملياتی، نشریه داخلی معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 39، پایيز     

. 1389 .9

در   موثر  بندی عوامل  »اولویت  مقاله  بابایی، شهره  پور  اسکندی، غالمرضا،  اسکندی، کریم،  عادل،  آذر،   -9

.    استقرار بودجه ریزی عملياتی« پنجمين کنفرانس بين المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، سال 1391.

10- غنوی، راضيه، تجربيات اجرایی برخی از کشور های منخب در استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، 

.    پنجمين کنفرانس بين المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، سال 1391.

11- محمدی، جمال و کریمی، ابوالفضل، مقاله بررسی موانع اجرای بودجه ریـزی عملياتـی در شرکت هـای 

و    دولتی پنجمين کنفرانس بين المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، سال 1391   

12- حزب اللهی، مهزیار« طراحی الگوی استقرار بودجه ریزی عملياتی در شهرداری های کشور با تأکيد بر روش   

ه    هزینه یابی بر مبنای فعاليت )ABC(، پنجمين کنفرانس بين المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، سال 1391.

13- عباسی، ابراهيم، الزامات و چالش های بودجه ریزی عملياتی در پياده سازی مدل ایرانی، پنجمين کنفرانس 

ب  بين المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، سال 1391.

14- عليمرادی، سميه، فتحی، زاداله، مقاله بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملياتـی در شـرکت انتقـال گاز 

ا    ایران. پنجمين کنفرانس بين المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، سال 1391.

15- حسين زاده اول، علی، مقاله موانع استقرار نظام بودجه ریزی عملياتی در حوزه بهداشت و درمان، اوليـن 

ک  کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی سال 1395.

16- فرج وند، اسفندیار، کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه، چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت سال 1388.

17- خدامی پور، زینالی، مهدی، )1386(، »سيستم بودجه بنـدی بر مبنای عملکـرد و تاثيـر آن بر عملکرد و 

م   مسئوليت پاسخگویی دولت«، نشریه حسابرس، شماره 37.

18- باباجانی، جعفر، )1387(، »»تحليل مباني نظري و قانوني رویکرد جدید بودجه ریزي سال 1387 از منظر  

م   مسئوليت پاسخگویي«، نشریه حسابدار، شماره 194.
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 تجاری بازارچه های مرزی

محمود رضا صداقتی مختاری 
محمدرضا فخر 
محمد بهروزی 
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چکیده

در دنيای امروز، داده ها قلب تپنده فرآیندهای تجاری محسوب می شوند. منابع داده در سازمان ها و کسب و 

کارها سرمایه های مهمی هستند که باید به بهترین روش از آنها بهره برداری شود. تکنيک های داده کاوی 

و هوش تجاری در جهت تحليل و کشف دانش و الگوهای پنهان درون داده ها توسعه یافته اند. داده کاوی به 

عنوان یکی از بهترین ابزارها برای کشف الگوهای ارزش آفرین در دنيای تجارت شناخته شده است. در این 

مطالعه کاربرد تکنيک های داده کاوی و هوش تجاری در جهت افزایش عملکرد مبادالت تجاری بازارچه های 

مرزی بررسی و ارزیابی شده و در نهایت یک راه حل جامع برای عملياتی کردن این تکنيک ها برای تحليل 

بازارهای صادراتی ارائه شده است. هدف اصلی این تحقيق، بررسی چگونگی عملياتی شدن تکنيک های داده 

کاوی و هوش تجاری به منظور مهندسی، مدیریت، سازمان دهی و تحليل منابع داده های مختلف موجود در 

رابطه با بازارچه های مرزی می باشد.

M41 ،H68 ،H61:         طبقه بندی
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 مقدمه

سيستم های اطالعاتی امروزه بسيار مورد توجه قرار دارند. با توجه به گستردگی و رقابت بسيار شدید در بازار، 

اهميت داشتن اطالعات جامع، کامل و به موقع بسيار زیاد است و نقشی اساسی در موفقيت در بازار دارند. 

فن آوری اطالعات یکی از مهمترین فن آوری هایی است که کليه ابعاد زندگی بشر را تحت تاثير خود قرار داده 

است. دنيای امروز را عصر اطالعات می نامند. دسترسی سریع، آسان و به موقع به اطالعات و داده ها یکی از 

اولين نيازهایی بوده است که فن آوری اطالعات آن را برآورده ساخته است. دسترسی به اطالعات می تواند 

نقش بسيار مهمی در برنامه ریزی و تصميم گيری در جهت توسعه اقتصادی یک سازمان داشته باشد. 

برای فن آوری اطالعات دو نسل در نظر گرفته می شود: در نسل اول فن آوری اطالعات تمرکز روی مدیریت 

تجارت  اداری،  اتوماسيون  مکانيزه،  افزاری  نرم  های  سيستم  باشد.  می  اطالعات  و  ها  داده  دهی  سازمان  و 

الکترونيک، بانکداری الکترونيک و... از مهمترین دستاوردهای این نسل از فن آوری اطالعات می باشد. در 

نسل دوم فن آوری اطالعات تمرکز روی تحليل داده ها و مدیریت دانش می باشد. در جهت استفاده بهينه از 

داده ها یا به عبارت بهتر سرمایه های داده ای، بحث تحليل داده و استخراج دانش پنهان دورن داده ها مطرح 

شد. نسل دوم فن آوری اطالعات برای پاسخ به نيازهای مطرح شده در حوزه دانش بوجود آمده است. نسل اول 

تمرکز روی داده ها و نسل دوم تمرکز روی دانش می باشد. 

داده کاوی  یکی از ده علم برتر در حال توسعه جهان می باشد که پيش بينی می شود در آینده ای نزدیک 

تحولی در فن آوری اطالعات ایجاد کند. داده کاوی به معنی تحليل داده ها به منظور کشف دانش و الگوهای 

با  از داده ها استخراج کند که  را  نتایجی  با تحليل داده ها می تواند  باشد. داده کاوی  آنها می  پنهان درون 

روشهای عادی قابل دسترس نمی باشد. به عنوان مثال داده کاوی می تواند با تحليل داده های فروش، ميزان 

عالقه مندی مشتریان به کاالها را استخراج کند. 

داده کاوی ترکيبی از آمار، هوش مصنوعی و پایگاه داده می باشد که می تواند در جهت استفاده بهينه از سرمایه 

های داده ای  مورد استفاده قرار گيرد. 

1

1-Data Mining  
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در طول چند دهه گذشته حجم بسيار زیادی از داده ها در پایگاه داده ها انباشته و ذخيره شده اند و نتيجه آن 

این است که سازمان ها و شرکت ها در توليد داده ها غنی ولی در کسب دانش مرتبط با داده ها بسيار ضعيف 

هستند. بطور کلی طبق آمار رسمی منتشر شده ميزان داده های قابل دسترس در هر 5 سال 2 برابر می شود و 

سازمانی توانمند است که بتواند 7 درصد اطالعاتش را مدیریت کند که این رقم در حال حاضر حدود یک درصد 

می باشد. به عبارتی دیگر امروزه شرکت ها در  اطالعات غرق شده اند در صورتی که گرسنه دانش هستند، زیرا 

سازمان ها داده های زیادی را در تصرف خود دارند در حاليکه هنوز با فقدان دانش درون داده ها مواجه هستند.  

مدیران برای تصميم گيری و برنامه ریزی به دانش نياز دارند در صورتی که امروزه بيشتر سازمان ها و شرکت 

ها با انبوهی از داده های خام مواجه هستند. داده های خام باید به اطالعات و اطالعات باید به دانش تبدیل 

شوند تا بتوان بصورت مفيد و کاربردی از آنها استفاده کرد. شکل شماره دو، هرم داده، اطالعات و دانش را 

نشان می دهد.

امروزه با توجه به تنوع زیاد مخاطبين، مشتریان، بازارها، تنوع و پيچيدگی خدمات و محيط های کسب و کار 

دسترسی به اطالعات مناسب برای تصميم گيری صحيح و ضروری می باشد. از این رو راهکارهای مناسب 

برای توليد اطالعات از ميان انبوهی از داده ها برای سازمان ها امری بسيار ضروری و حياتی است. علم داده 

کاوی پاسخی به این نياز به منظور کشف دانش پنهان داده ها و تامين اطالعات مورد نياز مدیران می باشد. 

دانش داده کاوی ابزاری است که مدیران را قادر می سازد تا سریع تر نسبت به آینده عمل کنند، فعال باشند 

بجای انکه واکنش پذیر باشند، بدانند و مطمئن باشند بجای آنکه حدس بزنند.  

دانش داده کاوی سازمان ها را قادر می سازد که از سرمایه داده هایشان بهره برداری نمایند. این دانش ابزاری 

برای پشتيبانی فرایند تصميم گيری  را فراهم می سازد. داده کاوی با پردازش جامع داده ها و انجام فرایند 

تصميم سازی از طریق استخراج دانش با ارزش از داده ها، تصميم گيری برای مدیران و سازمان ها را سهل 

و آسان می نماید. 

بررسی کاربرد تکنیک های داده کاوی و هوش تجاری در افزايش عملکرد مبادالت...

1

1-DSS :Decision Support System 
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    • داده ها قلب تپنده فرآيند تجاري

درآغاز قرن نوزدهم این ماشين های نساجی بودند که در زمينه صنعت موفقيت مي آفریدند. امروزه جهان کسب 

وکار و تجارت دگرگون گشته است. ساختمان های بلند نساجی در کنار رودخانه ها تبدیل به ابزارفروشي ها، 

بازارچه ها و استودیوهای هنری و شرکت هاي رایانه اي شده اند. داده هاي مربوط به تعامالت با مشتریان براي 

توليدات انبوه بازار، نيروهایي جدید محسوب مي شوند.

 اطالعات گرفته شده از داده ها تالش هاي بازاریابي را بر تفکيک مشتریان، بهبود طرح هاي توليدات با برآورده 

کردن نيازهاي واقعي مشتریان و بهبود تخصيص منابع با درک و پيش بيني ترجيحات مشتریان متمرکز مي 

نماید. 

امروزه داده ها قلب تپنده فرآیند تجاري بيشتر شرکت ها تلقي مي شوند.  

    •  چرخه تعالي داده کاوي
در نهایت باید بتوان داده ها را به اطالعات، اطالعات را به عمل و عمل را به ارزش تبدیل کرد. این را در یک 

کالم چرخه تعالي داده کاوي مي نامند. به منظور دستيابي به این هدف الزم است داده کاوي به صورت یک  

فرآیند ضروري در کنار سایر فر آیند ها نظير بازاریابي، فروش، پشتيباني مشتري وکنترل موجودي درآید.

 چرخه تعالي، داده کاوي را در افقي فراگيرتر به کانون مباحث تجاري تبدیل مي کند. چرخه تعالي داده کاوي 

یک فرآیند یادگيري تکراري و مرحله اي است که بر اساس نتایج در طول زمان تهيه مي گردد.

 موفقيت در بکارگيري داده ها، وضعيت یک سازمان را از واکنشي  به کنشگرا تبدیل خواهد نمود.

داده کاوي به عنوان یک فعاليت جاري درون تجارت معرفی مي گردد بطوریکه در آن نتایج یک پروژه داده 

کاوي به عنوان ورودي پروژه بعدي بکار مي رود .
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    •  معرفی هوش تجاری :
هوش تجاری یا BI فناوری جدیدی است که پس از جمعآوری، ذخيره، پاکسازی، تجميع، تحليل و بازیابی 

اطالعات و با استفاده از سيستمهای پشتيبان تصميم گيری  فرآیند تصميم گيری را برای مدیران آسان ميسازد. 

تجزیه و تحليلهای اطالعاتی در BI با ایجاد درک صحيحی از وضعيت فعلی، چشمانداز آینده تجاری سازمان 

را ترسيم نموده و در ارائه دیدگاه بلند مدت و استراتژیک به مدیران کمک ميکند. 

 :OLAP معرفی تکنیک های انبار داده و  •    
سيستم های OLAP روشی برای پاسخ سریع به پرسشهای چند بعدی می باشد. OLAP یکی از بخش های 

فروش  بخش  برای  کاربردی  نرم افزارهای  به صورت  بيشتر  که  باشد  می  تجاری  هوش  سيستم  یک  اصلی 

استفاده می شوند و همچنين برای گزارشات مدیریتی و مدیریت چرخه تجاری )BPM( و بخش های بودجه و 

نيز پيش بينی های مالی و زمينه های مرتبط به این قسمت ها مورد استفاده قرار می گيرد.

OLAP بر اساس تکامل سيستم های پيشين کار با سيستم های پردازش تراکنش یعنی OLTP  ایجادشده 

اند. دیتابيس های به کار رفته در OLAP به صورت چند بعدی می باشند که امکان آناليز چند بعدی و سریع 

داده ها  را در پایگاه داده فراهم می آورند. در یک نگاه می شود به جای OLAP از واژه دیگری استفاده کرد 

که کارکرد OLAP را نشان می دهد یعنی پردازش بسيار سریع اطالعات چند بعدی به اشتراک گذارده شده. 

OLAP و پایگاه داده های مورد استفاده در آن مفهوم گذشته پایگاه داده را با مفهوم سلسله مراتبی ترکيب 

نموده اند و بسيار سریع تر از دیتابيس های قبلی عمل می نمایند.

1-Business Intelligence    

2-Decision Support System    

3-On-Line Analytical Processing    

4-Online Transaction Processing    

1

2

3

4
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تعريف انبار داده  

بانک های اطالعاتی به کار رفته در OLAP که Data warehouse یا انبار داده ها ناميده می شوند متشکل 

از مکعب های اطالعاتی چند بعدی بوده که امکان آناليز سریع اطالعات پایگاه داده های مختلف را فراهم 

می آورند. بعنوان مثال یک پایگاه داده چند بعدی می تواند فروش کل ساليانه را با ماه فروش، تعداد مشتری و 

قيمت متقاطع سازد. 

حاصل این تقاطع این است که گزارشات بسيار متنوعی مثل مجموع فروش در ماه خاص یا بهترین قيمت و 

مشتری سال و ... از سيستم به راحتی قابل استخراج است. شکل 3، مکعب داده در انبار داده را نشان می دهد.

 مکعب های OLAP با استفاده از data model جامع خود Queryهای کارآمد و پر سرعتی را ارئه داده و 

جایگزین بهتری برای خالصه سازی جداول هستند. محاسبات پيچيده می توانند به راحتی درون این مکعب ها 

قرارگرفته و باعث بهبود کيفيت تحليل برنامه های کاربردی شوند.

مثال یک مکعب OLAP می تواند شامل محاسبات مقایسه ای فروش سال جاری هر منطقه و خط توليد با 

همان زمان در سال های قبل باشد. در واقع ساختار این مکعب ها برای چنين گزارشات و تحليل هایی بهينه 

شده است.

سيستم های اطالعاتی تحليلی: 

سيستم های اطالعاتی تحليلی در مقابل سيستم های عملياتی، سيستم هایی هستند که امکان تحليل داده 

های انبوه حاصل از سيستم های عملياتی را برای تمامی سطوح کاربران فراهم می کنند. سيستم های عملياتی 

1-data warehousing    

1
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در سازمان های بزرگی مانند بانک ها به صورت روزانه پردازش های اطالعاتی فراوانی را به انجام رسانده 

و به توليد اطالعات گوناگون می پردازند. بانک های اطالعاتی این سازمان ها با داده های فراوان حاصل از 

تراکنشهای مالی، اداری، حسابداری و... روبرو می شوند.

مواجه  روزانه  تغييرات  با  معمواًل  آنها  دسترسی  و سطوح  کاربران  اطالعات  همانند  ها  پایه سيستم  اطالعات 

نيستند اما اطالعات عملياتی نظير عمليات تجاری، خرید و فروش محصوالت و ... می توانندحتی بطور لحظه 

ای تغييرکنند.

تحليل و پردازش درست و دقيق اطالعات عملياتی می تواند در توليد نتایج آماری در جهت تصميم گيري های 

کالن مدیریتی موثر بوده و به مدیران کمک کند تا تصميمات بهينه ای برای موفقيت سازمان خود بگيرند.

برای آناليز و پردازش این اطالعات و تسهيل و سرعت بخشيدن به عمليات گزارش گيري و پرس و جوهای 

متنوع به جای تحليل مستقيم داده ها از درون سيستم های عملياتی، از سيستم ها و پایگاه داده  های تحليلی 

استفاده می شود که خارج از حوزه سيستم های عملياتی قرار داشته و سرعت بسيار باالیی دارند.

• کاربرد های داده کاوی: 

داده کاوي ابتدا در حوزه تجارت مطرح شد و سپس کاربرد آن در زمينه هاي دیگر نيز گسترش یافت بطوریکه 

امروزه هيچ حد و مرزي براي کاربرد داده کاوي نمي توان درنظر گرفت. داده کاوی می تواند بصورت بسيار 

کاربردی در صنعت، پزشکی، داروسازی، آموزش، بانکداری، تجارت و... مورد استفاده قرار گيرد. 

کاربرد داده کاوی را می توان به دو بخش اصلی تقسيم کرد: 

  • توصيفی  

  • پپيش بينی 

توصيفی: داده کاوی دانش توصيفی درون داده ها را استخراج می کند. این دانش روابط و الگوهای خاص بين 

داده ها را نشان می دهد، مانند شناسایی گروه های مختلف مشتریان به منظور ارتباط و خدمات رسانی بهتر یا 

مشخص کردن علت پایين بودن کيفيت محصول در یک خط توليد.

1-Description 

2-Prediction 

1

2
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 پيش بينی: داده کاوی با تحليل داده ها مقدار یا وضعيت یک یا چند پارامتر را در آینده پيش بينی می کند، 

مانند پيش بينی ميزان وفاداری مشتریان )پيش بينی دوره حيات مشتریان ( یا پيش بينی قيمت سهام در بورس

در ادامه چند نمونه از پروژه های اجرا شده در زمينه کاربرد تکنيک های داده کاوی در تحليل بازار ارائه شده 

است. 

  • نمونه هايی از پروژه های اجراشده در زمینه کاربرد داده کاوی در تحلیل  بازار  

امروزه داده کاوی کاربردی ترین ابزار کشف الگوهای ارزش آفرین می باشد. با توجه به گسترش بانک های 

اطالعاتی و انباشته شدن داده ها در حوزه صادرات، نياز به عملياتی شدن داده کاوی و تحليل داده ها در این 

با استخراج  ناپذیر می باشد. تحليل داده ها مبتنی بر تکنيک های داده کاوی می تواند  حوزه امری اجتناب 

دانش پنهان درون داده ها، سيستم های پشتيبانی تصميم گيری  را برای فعاالن اقتصادی، مدیران، مسئولين 

و کارشناسان حوزه صادرات کشور فراهم آورد تا آنها بتوانند با تصميم گيری و برنامه ریزی دقيق و مناسب 

مشکالت را برطرف نموده و در جهت ارتقای نظام مالياتی کشور گام بردارند. 

بازارهای  تحليل  زمينه  در  انجام شده  عملياتی  و  پژوهشی  پروژه های  از  نمونه  چند  مقاله،  از  این بخش  در 

صادراتی و استفاده از تکنيک های داده کاوی در تحليل بازار ارائه شده است. 

پژوهشی با عنوان »بررسی تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات در بازارهاي بين المللی صنعتی)مطالعه موردي 

شرکت هاي صادراتی شهر تهران(« توسط عباسعلی حاجی کریمی و همکاران در دانشکده مدیریت و حسابداري 

و  اطالعات  فناوري  از  استفاده  تأثير  تحقيق  این  در  است.  انجام شده  در سال 1389  بهشتی  دانشگاه شهيد 

ارتباطات بر عملکرد صادراتی شرکت هاي ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از یک نمونه 

نتایج تحقيق نشان می دهد که در  از 142 شرکت صادراتی شهر تهران استفاده شده است.  آماري متشکل 

شرکت هاي صادراتی شهر تهران فناوري اطالعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی تاثير معنا داري دارد. اما این 

تاثير بسته به نوع استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات متفاوت است. استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

براي جستجوي اطالعات فقط بر بعد عملکرد در بازارهاي بين المللی تأثيرگذار است ولی بر بعد دانش بازار 

1

1-DSS: Decision Support System  
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جدید تأثير گذار نمی باشد. ]1[

پژوهشی با عنوان »بخش بندي مشتریان صادراتی ميوه هاي خوراکی« توسط دکتر سميه عليزاده و همکاران 

در دانشگاه صنعتی اميرکبير در سال 1389 انجام شده و نتایج آن در فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ارائه شده 

است. هدف این تحقيق ارائه مدلی براي بخش بندي کشورها براساس تازگی ، ارزش پولی  و تکرار  ميوه هاي 

خوراکی از کشور جمهوري اسالمی ایران به سایر کشورها در طول یازده سال )1384-1374( است. پس از 

محاسبه متغيرها، با استفاده الگوریتم هاي خوشه بندي  کشورها خوشه بندي شده اند و نتایج این خوشه بندي 

از نظر کيفيت بر اساس سه معيار مختلف سنجيده شده است. با استفاده از هرم ارزش مشتري و درخت تصميم 

گيري خوشه ها تحليل و به چهار گروه اصلی تقسيم شده اند: مشتریان وفادار، مشتریان فعال، مشتریان جدید 

و مشتریان غير فعال. ]2[

پژوهشی با عنوان »کاربرد داده کاوی در بخش بندی بازار« توسط خانم دکتر سميه عليزاده در دانشگاه  خواجه 

بازار بين  نصيرالدین طوسی در سال 1392 انجام شده است. در این پژوهش، شناسایی بخش هاي مختلف 

المللی مبلمان اداري و تعيين استراتژي مناسب براي هر بخش با استفاده از تکنيک های داده کاوی انجام شده 

است. در این پژوهش داده های بازار صادراتی ایران به کشورهای مختلف طی سالهای 1380-1386 استفاده شده 

است. برای تحليل داده ها از الگوریتم two-step برای خوشه بندی والگوریتم RFM استفاده شده است. ]3[

پژوهش دیگری با عنوان »تاثير فناوري اطالعات بر زنجيره ارزش شرکت هاي نمونه صادراتي ایران« توسط علي 

صنایعي و همکاران در سال 1391 در دانشگاه یزد انجام شده و نتایج آن در فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات 

بازاریابي نوین ارائه شده است. هدف اصلي این پژوهش نيز، بررسي اثرات زیرساخت فرایندی IT بر قابليت عملياتي 

فرایندهاي زنجيره ارزش شرکت هاي نمونه صادراتي کشوري است. بر این اساس، این پژوهش از نظر هدف، 

کاربردي و از حيث روش، توصيفي-پيمایشي است. جامعه آماري پژوهش را آن دسته از شرکت هاي توليدِي نمونه 

صادراتي کشورِي فعال در بخش صنعت تشکيل مي دهند که در هفت سال گذشته )1383-1389( حداقل یک بار 
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1-Recency   
2-Monetary  
3-Frequency  
4-K-means, Fuzzy k-means  
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موفق به کسب این عنوان شده باشند. براي بررسي مدل مفهومي پژوهش از روش تحليل مسير استفاده شده است. 

یافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بکارگيري فناوري اطالعات در زنجيره ارزش شرکت ها، قادر است سرعت 

و دقت انجام فرایندهاي زنجيره ارزش را بطور مستقيم و هزینه انجام فرایندها را بطور غيرمستقيم بهبود بخشيده 

و از این طریق، قابليت عملياتي شرکت ها را افزایش دهد. ]4[

پژوهشی با عنوان »تحليل سبد بازار و بهينه سازي مدل پيشنهادي براي بسته هاي تخفيفي ساخته شده بر 

اساس قواعد تالزمي مطالعه موردي در فروشگاه زنجيره اي« توسط شریعتی و همکاران در سال 1393 انجام 

شده است. در این پژوهش با بکارگيري یکي از روش هاي فرآیندهاي داده کاوي در تحليل سبد بازار که قواعد 

تالزمي نام دارد، به تعيين سبد بازار در فروشگاهي زنجيره اي با جامعه آماري بزرگ از مشتریان پرداخته شده 

است. نتيجه این فرآیند داده کاوي ارائه مدلي جهت استخراج قواعد تالزمي، ارائه مدلي براي دستيابي به مقادیر 

بهينه تخفيف در بسته هاي پيشنهادي تخفيفي و بدست آمده بر اساس قواعد تالزمي و نيز تبيين استراتژي هاي 

دیگر جهت بهبود عملکرد، افزایش رضایتمندي مشتري و سودآوري در این فروشگاه ها خواهد بود. ]5[ پژوهشی 

با عنوان »کشف 14 دانش کاربردی رد زمينه صادرات فرش ایران« توسط هدی غضنفری و همکاران در دانشکده 

صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده و در اولين کنفرانس داده کاوی ایران در سال 1386 ارائه شده است. 

این تحقيق با طی کامل مراحل فرایند استاندارد داده کاوی )CRISP-DM( انجام شده و با بکارگيری تکنيک 

های تحليل اکتشافی داده ها، خوشه بندی، دسته بندی، قوانين انجمنی و غيره، دانش کاربردی در سطح باالی 

اطمينان استخراج شده و در پایان نيز به منظور تایيد و اعتبارسنجی، مجموعه دانش های کاربردی حاصله با منابع 

معتبر دیگر مانند نظرخبرگان، مقاالت و اخبار مطابقت داده شده اند. این تحقيق در پاسخ به نياز سازمان توسعه 

تجارت انجام شده و نشان می دهد که می توان با کاربردی کردن علم داده کاوی، نه تنها مشکالت موجود را 

مرتفع نمود، بلکه آینده ای روشن را برای هر کشور و ملتی رقم زد.]6[ 

رشد  و  غيرصادراتی  و  صادراتی  بخش های  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  »رابطه  عنوان  با  دیگری  پژوهش 

اقتصادی در ایران: تعميم مدل فدر« توسط صابر معتقد و همکاران در گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خوراسگان انجام شده و نتایج در فصلنامه مدلسازی اقتصادی سال 1393 ارائه شده است. در این پژوهش با 

گسترش مدل فدر )1982(، مدلی جهت بررسی ارتباط فاوا، صادرات و بخش غيرصادراتی و رشد اقتصادی ارایه 
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شده است. مدل اقتصاد سنجی به روش خود توضيحی با وقفه های توزیعی )ARDL( برای بازه زمانی 1357 تا 

1389 در ایران برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که فاوا و صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی 

در ایران داشته اند و نيز اثرات  خارجی مثبت و معنا داری بر صادرات و بخش غير صادراتی و هم چنين صادرات 

اثرات خارجی مثبت و معناداری بر بخش غيرصادراتی داشته است. ]7[

پژوهشی با عنوان »بررسی بازاریابی هدف در چهارچوب تکنيک داده کاوی » توسط دانيل استن ریکایو در 

سال 2013 در دانشگاه شيکاگو انجام شده است. در این پژوهش، یک فریم ورک داده کاوی برای تحليل داده 

های مشتریان ارائه شده است. این فریم ورک برای شرکت هایی که عالقه مند به توليد و توسعه محصوالت 

خود مبتنی بر نياز بازار هستند کاربرد دارد. در این پژوهش، ارتباط بين نيازهای مشتریان و مشخصات فيزیکی 

محصوالت با استفاده از داده کاوی مشخص شده است. ]8[

پژوهشی در سال 2014 توسط یورام وایند و دیوید آربل با عنوان »تقسيم بندی بازار » انجام شده است. در این 

پژوهش، از تکنيک های داده کاوی برای بخش بندی بازار و تعيين بازار هدف استفاده شده است. نتایج این 

پژوهش نشان می دهد که تحليلگران و محققان بازار به جای استفاده از روش های تحليل آماری به سمت 

 )GIS( استفاده از تکنيک های داده کاوی گرایش پيدا کرده اند. در این پژوهش از تحليل داده های جغرافيایی

برای بخش بندی بازار استفاده شده است. بازار مصرف کشور آمریکا از نظر سبک زندگی  تحليل شده و به 

62 خوشه و 15 گروه تقسيم شده است. در این بخش بندی به منظور شناسایی دقيق تر مشتریان هدف، محل 

زندگی مشتریان )شهرکوچک، روستا، شهرهای بزرگ، حومه شهر( تحليل شده است. نتایج این پژوهش نشان 

می دهد که به منظور بخش بندی موثرتر و انتخاب دقيق تر بازارهای هدف الزم است که یک ارتباط جدید 

بصورت یک اینترفيس عملياتی بين داده های جغرافيایی )GIS( و بازاریابی  ایجاد شود. ]9[

پژوهشی با عنوان »مطالعه و بررسی تحقيقات بازار با استفاده از تکنيک داده کاوی » توسط همانت کومار، 

سارميستا سارما درسال 2011 در  انستيتوی IT دانشگاه دهلی کشور هند انجام شده است. در این پژوهش از 

1
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داده کاوی برای تحقيقات بازار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که داده کاوی می تواند 

یک سيستم پشتيبانی تصميم گيری برای انتخاب بازار هدف، استراتژی های بازاریابی و تحقيقات بازار باشد. در 

این پژوهش، مدل مناسبی برای عملياتی کردن تکنيک های داده کاوی در تحقيقات بازار ارائه شده است. ]10[  

- مهمترين مسائل در حوزه صادرات به کشورهای همسايه   

مهمترین رمز موفقيت در فعاليت های تجاری، شناخت و تحليل بازار می باشد. تحقيقات بازار قبل و بعد از ارائه 

کاال و خدمات امری ضروری و مهم می باشد. فناوری اطالعات با سازمان دهی و مدیریت اطالعات و داده ها، 

امکان دسترسی سریع و آسان به اطالعات و داده ها را فراهم می کند. 

برای توسعه صادرات در بازارچه های مرزی و افزایش قدرت رقابت تجار ایرانی در بازار کشورهای همسایه، 

نياز به دسترسی سریع، آسان و دقيق به اطالعات، آمار و داده های مربوط به صادرات می باشد. برنامه ریزی و 

تصميم گيری در خصوص توسعه صادرات در بازارچه های مرزی و حل مشکالت و موانع موجود نياز به داشتن 

اطالعات و داده های دقيق می باشد. سامانه های جامع اطالعاتی امکان نگهداری، سازمان دهی، مدیریت 

و تحليل اطالعات و داده ها را فراهم می کنند. نياز است که یک سامانه جامع اطالعاتی برای بازارچه های 

مرزی استان طراحی و پياده سازی شود. این سامانه باید  قابليت نگهداری و سازمان دهی داده ها و اطالعات 

مربوط به کاالهای صادرشده، بازرگانان و تجار را بصورت یکپارچه و هوشمند فراهم کرده و قابليت شناسایی و 

تحليل بازار افغانستان و ارائه نتایج به تجار، مسئولين و کارشناسان را نيز دارا  باشد. تجار و بازرگانان کشورهای 

همسایه  نيز درک دقيق و جامعی از بازار ایران و وضعيت توليد کاالها و ارائه خدمات ندارند. نياز است که این 

سامانه قابليت رهگيری و شناسایی کاالها و خدمات ارائه شده توسط توليدکنندگان و شرکت های ایرانی را 

برای تجار افغانستان نيز فراهم سازد. در واقع این سامانه باید امکان شناخت فعاالن اقتصادی و بازرگانان هر دو 

کشور از بازار یکدیگر را بطور دقيق و بصورت دائمی فراهم سازد. این سامانه اطالعات کاملی از قوانين تجاری 

افغانستان، وضعيت بازار، کشش بازار بصورت جامع، دقيق و کامل در اختيار تجار، صادرکنندگان، واردکنندگان 

و مسئولين مربوطه قرار می دهد. با کمک فن آوری اطالعات باید یک دیده بان تجاری در بازارچه های مرزی  

ایجاد شود تا امکان تحليل  بازارهای صادراتی کشورهای همسایه فراهم شود. 

منابع اطالعاتی و داده ای موجود در زمينه صادرات از طریق بازارچه های مرزی بصورت پراکنده وجود دارد. این 
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منابع داده ای در سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازارچه های مرزی و گمرک قرار گرفته اند. تکنيک 

انبار داده در فناوری اطالعات می تواند با ایجاد یک پایگاه داده تحليلی جامع، قابليت دسترسی یکپارچه به داده 

ها و تحليل آنها را فراهم کند. 

مهمترین مسائل در حوزه بازارهای صادراتی کشورهای همسایه و بازارچه های مرزی شامل موارد زیر می باشد: 

•  ایجاد یک دیده بان تجاری دقيق و کامل برای بازارچه های مرزی 

•  کمک به طراحی استراتژی های مورد نياز برای توسعه فعاليت در بازار کشورهای همسایه 

•  کاهش هزینه های عمليات ميدانی جهت بازاریابی کاالهای صادراتی

•  کاهش ریسک سرمایه گذاری در فعاليت های تجاری در افغانستان

•  بهينه سازی سرمایه گذاری در فعاليت های تجاری در افغانستان

•  افزایش بهره وری تجاری 

•  تنوع بخشی به فعاليت های تجاری در کشورهای همسایه 

•  جمع آوری و مستندسازی دانش و اطالعات فعاالن اقتصادی در قالب یک سيستم جامع و متمرکز اطالعاتی 

و بهره برداری بيشتر از این دانش و اطالعات

•  شناخت دقيق،کامل و به موقع بازار کشورهای همسایه 

•  رصد کردن نوسان بازار ایران و کشورهای همسایه بصورت دقيق و دائمی 

3- ارائه راه حل 

یکی از مهمترین مشکالت تجار، غرفه داران و سایر فعاالن اقتصادی در بازار کشورهای همسایه و بخصوص 

افغانستان، عدم شناخت دقيق، کامل و به موقع از بازار و تغييرات این بازار می باشد. توسعه صادرات غيرنفتی از 

طریق بازارچه های مرزی می تواند باعث رونق اقتصادی منطقه شده و با ایجاد اشتغال پایدار، از بروز مشکالت 

و آسيب های اجتماعی جلوگيری کند. الزمه توسعه  صادرات، شناخت دقيق بازار هدف می باشد. تحقيقات بازار 

و تحليل بازار یکی از مهمترین نيازهایی است که در راستای توسعه اقتصادی بازارچه های مرزی  می تواند و 

می بایست محقق گردد. 

عدم شناخت دقيق بازار باعث می شود که صادرکنندگان محصوالت و خدمات نتوانند بهره وری الزم را از بازار 

بررسی کاربرد تکنیک های داده کاوی و هوش تجاری در افزايش عملکرد مبادالت...
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افغانستان داشته باشند و ميزان خطای تصميم گيری آنها نيز باال رود. از این رو، امکان ایجاد یک دیده بان 

تجاری برای رصد کردن دقيق وضعيت بازارهای صادراتی کشورهای همسایه، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای 

این بازار می تواند روشنگر راه تاجران و بازرگانان این منطقه باشد و همچنين برای تصميم گيری و برنامه ریزی 

و قانون گذاری های مسئولين و کارشناسان بسيار مفيد واقع شود. 

در حال حاضر یک سيستم اطالعاتی جامع که وضعيت عملکرد تجاری در بازارچه های مرزی را بطور دقيق 

سازمان دهی و مدیریت کند، وجود نداشته و امکان دسترسی به اطالعات و داده های مهم و حياتی در بخش 

صادرات از طریق بازارچه های مرزی نيز وجود ندارد. مهمترین آمار قابل دسترس از بازارچه های مرزی در حال 

حاضر، آمار مربوط به وزن مرسوله ها و طبقه بندی کلی کاالها می باشد. تجار و بازرگانان کشورهای همسایه  

نيز درک دقيقی از بازار ایران ، وضعيت توليد کاالها و خدمات ندارند. این سامانه قابليت رهگيری و شناسایی 

برای تجار کشورهای همسایه را نيز فراهم می سازد.

ایجاد یک سامانه اطالعاتی جامع با هدف نگهداری، سازمان دهی، مدیریت و تحليل داده ها و اطالعات مربوط 

به صادرات به کشورهای همسایه و شناسایی دقيق وضعيت بازار یک امر ضروری و مهم محسوب می شود. این 

سامانه اطالعاتی می تواند بازارسنجی دقيقی برای صادرکنندگان کاال و خدمات بوجود آورد تا بتوانند با آگاهی 

کامل از وضعيت بازار و با چشمانی باز به امر صادرات و واردات مبادرت ورزند. 

مهمترین مزایای ایجاد یک سامانه جامع اطالعاتی در حوزه صادرات به کشورهای همسایه را می توان بصورت 

زیر بيان کرد : 

1.  ایجاد یک دیده بان تجاری دقيق و کامل برای بازارچه های مرزی 

2.  کمک به طراحی استراتژی های مورد نياز برای توسعه فعاليت در بازار صادراتی کشورهای همسایه 

3.  ایجاد یک چشم انداز دقيق و کامل از وضعيت بازار صادراتی کشورهای همسایه برای فعاالن اقتصادی

4.  بهره برداری بيشتر و موثرتر از پتانسيل بازار کشورهای همسایه

5.  شناخت، تحقيقات، تحليل و بخش بندی بازار کشورهای همسایه

6.  رصد کردن نوسان بازار ایران و کشورهای همسایه بصورت دائمی و دقيق 

7.  تحليل وضعيت کشش بازار کشورهای همسایه و علی الخصوص افغانستان در زمان ها و فصول مختلف 
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8.  ایجاد یک مرجع داده ای کامل، جامع، قابل اعتماد، موثر و کارا برای فعاالن اقتصادی و مسئولين در بخش 

بازار صادراتی کشورهای همسایه

9.  جمع آوری و مستندسازی دانش و اطالعات فعاالن اقتصادی در قالب یک سيستم جامع و متمرکز اطالعاتی 

و بهره برداری بيشتر از این دانش و اطالعات

10.  کمک به افزایش بهره وری در صادرات

11.  باالبردن سطح آگاهی تجار از وضعيت بازار صادراتی کشورهای همسایه 

12.  معرفی دقيق و به موقع وضعيت بازار ایران )توليد کاال / ارائه خدمات( به بازرگانان و فعاالن اقتصادی 

کشور های همسایه 

13.  توسعه اقتصادی سریع تر و افزایش ميزان صادرات بازارچه های مرزی 

14.  شناسایی دقيق تاجران و پيله وران ایرانی که از طریق بازارچه های مرزی صادرات و واردات خود انجام 

می دهند. )ایجاد بانک اطالعاتی تاجران و پيله وران ایرانی(

15.  مشاهده دقيق آمار و اطالعات صادرات به کشورهای همسایه  توسط مسئولين، کارشناسان و تجار

16.  ایجاد بانک اطالعاتی جامع توليدکنندگان کاالهای صادراتی و ارائه کنندگان خدمات صادراتی

17.  شناسایی دقيق تجار کشورهای همسایه و عملکرد تجاری آنها )ایجاد بانک اطالعاتی تجار کشورهای 

همسایه(

18.  قابليت تحليل داده ها به منظور شناخت دقيق بازار، بازارسنجی و بخش بندی بازار هدف 

19.  کمک به کشف فرصت های تجاری و بازارهای جدید در کشورهای همسایه 

20.  تنوع بخشی به صادرات کاالهای غيرنفتی در کشورهای همسایه 

21.  ایجاد یک زیرساخت اطالعاتی جامع و کامل برای بازارچه های مرزی 

22.  ایجاد یک سيستم پشتيبانی تصميم گيری )DSS( برای مسئولين، کارشناسان، مدیران و تجار در حوزه 

صادرات از طریق بازارچه های مرزی 

23.  قابليت تحليل هزینه های مستقيم و غيرمستقيم مربوط به صادرات کاالها و مدیریت و محاسبه دقيق 

بهای تمام شده کاالهای صادراتی 

بررسی کاربرد تکنیک های داده کاوی و هوش تجاری در افزايش عملکرد مبادالت...
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24.  کمک به برنامه ریزی و تصميم گيری دقيق تر و بهتر در حوزه صادرات بازارچه های مرزی 

25.  الکترونيکی کردن کليه فرایندهای صادرات محصوالت از طریق بازارچه های مرزی 

26.  قابليت اتصال به سامانه های نرم افزاری موجود )به عنوان مثال، سامانه گمرک(

27.  قابليت دسترسی به سامانه از طریق اینترنت و شبکه های اختصاصی

28.  قابليت راه اندازی نمایشگاه های مجازی 

4- بحث و نتیجه گیری 

در دنيای امروز، داده ها قلب تپنده فرایندهای تجاری محسوب می شوند. منابع داده در سازمان ها و کسب 

وکارها سرمایه های مهمی هستند که باید به بهترین روش از آنها بهره برداری شود. تکنيک های داده کاوی 

و هوش تجاری در جهت تحليل و کشف دانش و الگوهای پنهان درون داده ها توسعه یافته اند. داده کاوی به 

عنوان یکی از بهترین ابزارها برای کشف الگوهای ارزش آفرین در دنيای تجارت شناخته شده است. 

دانش داده کاوی ابزاری است که مدیران را قادر می سازد تا سریع تر نسبت به آینده عمل کنند، فعال باشند 

بجای انکه واکنش پذیر باشند، بدانند و مطمئن باشند بجای آنکه حدس بزنند. واضح است که با داشتن این 

قابليت، سازمان ها قادر خواهند بود که دانش ارزشمندی را از درون داده های خود استخراج نمایند.  

در نهایت باید بتوان داده ها را به اطالعات، اطالعات را به عمل و عمل را به ارزش تبدیل کرد. این را در یک 

کالم چرخه تعالي داده کاوي مي نامند. به منظور دستيابي به این هدف الزم است داده کاوي به صورت یک  

فرآیند ضروري در کنار سایر فر آیند ها نظير بازاریابي، فروش، پشتيباني مشتري و کنترل موجودي درآید.

سيستم های اطالعاتی تحليلی در مقابل سيستم های عملياتی، سيستم های هستند که امکان تحليل داده های 

انبوه حاصل از سيستم های عملياتی را برای تمامی سطوح کاربران فراهم می کنند. سيستم های عملياتی در 

سازمان های بزرگی مانند بانک ها به صورت روزانه پردازش های اطالعاتی فراوانی را به انجام رسانده و به 

توليد اطالعات گوناگون می پردازند. بانک های اطالعاتی این سازمان ها با داده های فراوان حاصل از تراکنش 

های مالی، اداری، حسابداری و... روبرو می شوند.

تحليل و پردازش درست و دقيق اطالعات عملياتی می تواند در توليد نتایج آماری در جهت تصميم گيري های 

کالن مدیریتی موثر بوده و به مدیران کمک کند تا تصميمات بهينه ای برای موفقيت سازمان خود بگيرند.
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مهمترین رمز موفقيت در فعاليت های تجاری، شناخت و تحليل بازار می باشد. تحقيقات بازار قبل و بعد از ارائه 

کاال و خدمات امری ضروری و مهم می باشد. فناوری اطالعات با سازمان دهی و مدیریت اطالعات و داده ها، 

امکان دسترسی سریع و آسان به اطالعات و داده ها را فراهم می کند. 

یکی از مهمترین مشکالت تجار، غرفه داران و سایر فعاالن اقتصادی در بازار کشورهای همسایه و بخصوص 

افغانستان، عدم شناخت دقيق، کامل و به موقع از بازار و تغييرات این بازار می باشد. توسعه صادرات غيرنفتی از 

طریق بازارچه های مرزی می تواند باعث رونق اقتصادی منطقه شده و با ایجاد اشتغال پایدار، از بروز مشکالت 

و آسيب های اجتماعی جلوگيری کند. 

مهمترین  از  یکی  بازار  تحليل  و  بازار  تحقيقات  باشد.  می  بازار هدف  دقيق  توسعه  صادرات، شناخت  الزمه 

نيازهایی است که در راستای توسعه اقتصادی بازارچه های مرزی می تواند و می بایست محقق گردد. عدم 

بازار  از  نتوانند بهره وری الزم را  بازار باعث می شود که صادرکنندگان محصوالت و خدمات  شناخت دقيق 

افغانستان داشته باشند و ميزان خطای تصميم گيری آنها نيز باال رود. از این رو، امکان ایجاد یک دیده بان 

تجاری برای رصد کردن دقيق وضعيت بازارهای صادراتی کشورهای همسایه، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای 

این بازار می تواند روشنگر راه تاجران و بازرگانان این منطقه باشد و همچنين برای تصميم گيری و برنامه ریزی 

و قانون گذاری های مسئولين و کارشناسان بسيار مفيد واقع شود. 

در حال حاضر یک سيستم اطالعاتی جامع که وضعيت عملکرد تجاری در بازارچه های مرزی را بطور دقيق 

سازمان دهی و مدیریت کند، وجود نداشته و امکان دسترسی به اطالعات و داده های مهم و حياتی در بخش 

صادرات از طریق بازارچه های مرزی نيز وجود ندارد. مهمترین آمار قابل دسترس از بازارچه های مرزی در حال 

حاضر، آمار مربوط به وزن مرسوله ها و طبقه بندی کلی کاالها می باشد. تجار و بازرگانان کشورهای همسایه  

نيز درک دقيقی از بازار ایران، وضعيت توليد کاالها و خدمات ندارند. این سامانه قابليت رهگيری و شناسایی 

با هدف نگهداری،  ایجاد یک سامانه اطالعاتی جامع  نيز فراهم می سازد.  را  برای تجار کشورهای همسایه 

سازمان دهی، مدیریت و تحليل داده ها و اطالعات مربوط به صادرات به کشورهای همسایه و شناسایی دقيق 

بازارسنجی دقيقی  این سامانه اطالعاتی می تواند  امر ضروری و مهم محسوب می شود.  بازار یک  وضعيت 

برای صادرکنندگان کاال و خدمات بوجود آورد تا بتوانند با آگاهی کامل از وضعيت بازار و با چشمانی باز به امر 

بررسی کاربرد تکنیک های داده کاوی و هوش تجاری در افزايش عملکرد مبادالت...
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صادرات و واردات مبادرت ورزند. 

به منظور بهره وری بيشتر از بازارهای صادراتی و بازارچه های مرزی و حل مشکالت و موانع موجود در بخش 

دسترسی، سازمان دهی، مدیریت و تحليل داده های مربوط به صادرات موارد زیر پيشنهاد می شود: 

1.  ایجاد یک دیده بان تجاری به منظور رصد کردن دائمی بازارهای صادراتی با استفاده از تکنيک های هوش 

تجاری و داده کاوی 

2.  طراحی و پياده سازی یک سيستم اطالعاتی تحليلی جامع در حوزه صادرات 

3.  یکپارچه سازی منابع داده ای موجود در حوزه صادرات با استفاده از تکنيک انبار داده 

4.  جمع آوری و مستندسازی دانش و اطالعات فعاالن اقتصادی در قالب یک سيستم جامع و متمرکز اطالعاتی 

و بهره برداری بيشتر از این دانش و اطالعات

5.  رصد کردن نوسان بازار ایران و کشورهای همسایه بصورت دائمی و دقيق 

6.  ایجاد یک مرجع داده ای کامل، جامع، قابل اعتماد، موثر و کارا برای فعاالن اقتصادی و مسئولين در بخش 

بازار صادراتی کشورهای همسایه

7.  شناسایی دقيق تاجران و پيله وران ایرانی که از طریق بازارچه های مرزی صادرات و واردات خود انجام می 

دهند. )ایجاد بانک اطالعاتی تاجران و پيله وران ایرانی(

8.  ایجاد بانک اطالعاتی جامع توليدکنندگان کاالهای صادراتی و ارائه کنندگان خدمات صادراتی

تجارکشورهای  اطالعاتی  بانک  )ایجاد  آنها  تجاری  عملکرد  و  همسایه  کشورهای  تجار  دقيق  شناسایی    .9

همسایه(

10.  ایجاد یک زیرساخت اطالعاتی جامع و کامل برای بازارچه های مرزی 

11.  ایجاد یک سيستم پشتيبانی تصميم گيری )DSS( برای مسئولين، کارشناسان، مدیران و تجار در حوزه 

صادرات از طریق بازارچه های مرزی 

12.  قابليت تحليل هزینه های مستقيم و غيرمستقيم مربوط به صادرات کاالها و مدیریت و محاسبه دقيق 

بهای تمام شده کاالهای صادراتی 

13.  الکترونيکی کردن کليه فرایند های صادرات محصوالت از طریق بازارچه های مرزی 
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14.  قابليت راه اندازی نمایشگاه های مجازی

15.  شناخت، تحقيقات، تحليل و بخش بندی بازار کشورهای همسایه

16.  تحليل وضعيت کشش بازار کشورهای همسایه و علی الخصوص افغانستان در زمان ها و فصول مختلف 

با استفاده از تحليل داده ها
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ارزيابی اثر بخشی بومی سازی پروژه های بین المللی توسعه محلی

)با تأکید بر پروژه ترسیب کربن شهرستان سربیشه(

بتول بهادرانی 
محمود فال سليمان 

                          تاریخ دریافت: 1396/07/01            تاریخ پذیرش: 1396/08/20

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی فرآیند بومی سازی پروژه ترسيب کربن در محدوده دشت حسين آباد غنياب 

در شهرستان سربيشه می باشد. روش تحقيق در این پژوهش توصيفی- تحليلی می باشد و اطالعات مورد نياز 

از روش های کتابخانه ای و ميدانی )پرسشنامه( جمع آوری گردیده است. بدین ترتيب ابتدا اطالعات مکتوب از 

منابع کتابخانه ای و اسنادی )کتب، مقاالت و ...( جمع آوری گردید و در ادامه جهت جمع آوری داده های ميدانی، 

پرسشنامه ای حاوی سه بخش شامل سواالت نهادی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محيطی طراحی گردید. سپس 

نظرات پاسخگویان )خبرگان( را در مورد بومی سازی پروژه ترسيب کربن در ابعاد مختلف احصاء گردید. نتایج 

حاصل از بررسی ها نشان می دهد که در بعد قانونی   نهادی وجود راهکارهایی برای افزایش توانایی روستایيان در 

هماهنگی با نهادهای دولتی جهت انتقال و تسریع در روند بومی سازی، در بعد اقتصادی  زیرساختی رضایت ذی 

نفعان از اجرای پروژه ترسيب کربن و مشوق های الزم  برای روستایيان در دستيابی به وام و تسهيالت بانکی )به 

دليل نداشتن وثيقه و سند و روابط اندک(، در بعد اجتماعی - فرهنگی توجه به تامين نيازها روستایيان و مردم و 

توجه به عدالت اجتماعی در طرح ترسيب کربن و در بعد زیست محيطی رعایت شاخص های زیست محيطی موثر 

در این پروژه بيشترین تاثير را در بومی سازی پروژه ترسيب کربن دارند.

M41 ،H68 ،H61  :           طبقه بندی

کلمات کلیدی: بودجه، بودجه ریزي عملياتي، حسابداري تعهدي، چالش ها و موانع اجرایی

b.bahadorani@yahoo.com :1- دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی )گرایش کارافرینی(،  ایمیل  

  2- دکترای جغرافیای برنامه ریزی روستایی، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

2

1

JEL
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بیان مساله

گرم شدن هوا اثرات مخربی برروی کره زمين دارد افزایش وقوع سيل و خشکسالی افزایش آلودگی هوا افزایش 

بيماری ها و مرگ زودرس در اثر بهم خوردن نسبت گازهای موجود در اتمسفر از جمله ميزان کربن دی اکسيد 

است )گل محمدی و همکاران،2:1390(. بنابرین تدوین راهبردهای حفاظت و بهره برداری پایدار از این منابع 

به عنوان ضرورتی بنيادی بيش ازپيش احساس می گردد. درهمين راستا یکی از راهکارهای مدیریت ميزان 

کربن اتمسفر در سطح جهان، افزایش جذب کربن اتمسفر به شيوه ترسيب کربن بوده که از طریق ایجاد یا 

افزایش ميزان نگهدارنده هاي کربن )طی فرآیند فتوسنتز در گياهان یا از طریق جذب کربن توسط خاک انجام 

ميگيرد( )اميراصالنی، 71:1383(.

از سوي دیگر تغيير اقليم و تخریب منابع طبيعی تجدیدشونده از جمله مراتع به ویژه در کشورهاي جهان سوم از 

جمله ایران، پيامدهاي منفی همچون فقر، گرسنگی، سيل هاي ویرانگر، قحطی و خشکسالی را به همراه داشته 

است که همگی زنگ خطري براي انسان به شمارمی آیند )شریعتی و متولی، 8:1383(.

در همين راستا اولين پروژه بين المللی ترسيب کربن کشور از اوایل سال 1382 با همکاري سازمان هاي برنامه 

عمران ملل متحد )UNDP( و تسهيالت زیست محيطی جهانی )GFE( در استان خراسان جنوبی به منظور 

افزایش ميزان کربن ترسيبی و مدلسازي آن در مناطق خشک آغاز گردید )هادربادی و پویافر74:1385(.

پروژه ترسيب کربن با رویکرد بسيج جوامع محلي ابتکاري مشترک بين دولت ایران، برنامه عمران ملل متحد 

)UNDP( ( و تسهيالت زیست محيطي جهاني )GEF( است و محل اجراي پروژه، دشت حسين آباد غيناب 

سربيشه واقع در استان خراسان جنوبي مي باشد که به علت همجواري با مرز افغانستان، در گذشته با حضور 

پناهندگان افغاني در این قسمت، به شدت تخریب شده است. هدف از این پروژه احياي مراتع تخریب یافته به 

گون هاي است که کربن اتمسفري را در بخش باالیي و پایيني سطح زمين ذخيره و جذب نماید. این پروژه به 

منظور گسترش دیدگاه هاي مشارکتي در احيا مراتع و افزایش توان و ظرفيت ترسيب کربن این منطقه و نيز 

بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي ساکنان فقير محلي اجرا گردیده است. از این رو بر بسيج و توانمندسازي 

جامعه محلي به عنوان ابزار اساسي براي مدیریت مراتع و فعاليت هاي اقتصادي تکيه داشته که در این راستا 

گروه هاي توسعه روستایي از طریق نشست ها و گفتگوهاي مداوم در تعدادي از روستاهاي منطقه تشکيل و با 
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انجام آموزش هاي گوناگون به آنها و تکيه بر راهبردهاي ویژه مانند جلب مشارکت زنان، از این جامعه به عنوان 

همياران دایم در مدیریت و احياي مراتع منطقه استفاده گردیده است. این پروژه حدود 144000 هکتار از منطقه 

حسين آباد را تحت پوشش قرار داده و مدت اجراي آن 6 سال بوده که به مدت پنج سال دیگر نيز تمدید شده 

است )فال سليمان و حجی پور،109:1390(. 

اما باید به این واقعيت توجه شود که بسياری از پيامدهای ناگوار توسعه در جهان سوم نتيجه تقليد ناآگاهانه از 

الگوهای توسعه بيرونی، روش توسعه از باال به پایين و جریان یک سویه قدرت بوده است. بومی سازی می تواند 

به کاهش پيامدهای آسيب شناختی جریان توسعه از طریق سازگاری با مفاهيم مطرح شده در پارادایم های 

جدید توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمند سازی قشر ضعيف جامعه منجر شود. 

بومی سازی پيوند نهادینه بين دانش رسمی و دانش بومی در عرصه عمل ونهادینه کردن آن در جریان توسعه 

خواهد بود که می تواند به توانمند سازی جامعه محلی جهان سوم کمک نماید )جمعه پور،2:1392(.

یکی از راهکارهای موفقيت در این پروژه بومی سازی آن در مناطق روستایی می باشد. بومی سازی به عنوان 

یک الگوی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. بنابرین ضرورت در اختيار داشتن مجموعه اي مناسب از 

شاخص هاي که در فرایند پروژه ترسيب کربن بومي شده براي ارزیابي وضعيت و ترسيم مسير آینده، امري 

بسيار حياتي و راهبردي تلقي مي شود. چراکه به باور بسياري از دانشمندان »اطالعات خوب پایداري«، زمينه 

ساز تصميم سازي و برنامه ریزي بهينه براي پيشرفت در مسير آینده خواهد بود. 

فرضیه تحقیق:

زیست  اجتماعی،  )اقتصادی،  مختلف  ابعاد  دارای  کربن  ترسيب  پروژه  سازی  بومی  فرآیند  رسد  می  نظر  به 

محيطی( می باشد.

اهمیت وضرورت تحقیق:

با توجه به وضعيت اقليمی ایران آنچه به وضوح مشاهده می شود کمبود آب، پيشروی بيابان در مراتع و مناطق 

شهری - روستایی و طوفان های شن است. در صورتی که اقدامات الزم در این مورد انجام نگيرد، وسعت بيایان 

های کشور در آینده به صورت قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

یکی از مهمترین اقدامات که می تواند به احيای مراتع و معکوس کردن روند بيابان زایی کمک کند پروژه 

ارزيابی اثر بخشی بومی سازی پروژه های بین المللی توسعه محلی ...
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ترسيب کربن می باشد. پروژه مشارکتی بين المللی ترسيب کربن کار مشترک دولت ایران، برنامه عمران ملل 

آباد غيناب  متحد )UNDP( و تسهيالت زیست محيطی جهانی )GEF( است. این پروژه در منطقه حسين 

شهرستان سربيشه در استان خراسان جنوبی از اواسط سال 2003 شروع شده و فاز اول آن در سال 2009 به 

پایان رسيده است )نوری و موحدی پور،137:1393(. دشت حسين آباد در شرق شهرستان بيرجند دارای اقليم 

گرم و خشک است و از جمله کانون های بحران در استان خراسان جنوبی محسوب می شود که مراتع در آن 

به شدت تخریب یافته و خشکسالی های متوالی، کمبود آب، فقر و مهاجرت از عواملی است که حيات منطقه 

را به مخاطره افکنده است. در پروژه ترسيب کربن، هدف این است که قسمتي از تخریب و زیان هاي وارده 

به منابع طبيعي را با مشارکت فعال جمعيت محلي در راستاي توسعه پایدار محلي جبران نماید؛ از طرف دیگر 

بکارگيري جامعه محلی در جریان زیست محيطي این پروژه، نشانگر اهميت جایگاه این جوامع و بحث مشارکت 

همگاني مي باشد. با توجه به اینکه پروژه مورد نظر رابطه اکوسيستمي را بين کاهش گرمایش جهاني با احياي 

اراضي در مناطق خشک و نحوه مدیریت منابع محيطي با مشارکت مردم محلي در نظر دارد. در سطح محلي 

این پروژه به منظور بسط و توسعه دیدگاه هاي مشارکتي در احياي مراتع و افزایش توان و ظرفيت ترسيب 

کربن و نيز بهبود وضعيتاقتصادي و اجتماعي ساکنان محلي اجرا گردیده است.  لذا سعي بر آن است تا نقش 

و ميزان مشارکت روستایيان در حفظ منابع طبيعي مشخص و جایگاه آنها در پيشبرد اهداف توسعه روستاها و 

نتایج اجرایي و رضایت بخش حاصل از مشارکت آنان در ارتقا معيشت و اقتصاد پایدار خانوار روستایي و حفظ 

منابع زیست محيطي بررسي و نتایج آن بازگو شود.

هم اکنون سازمان جنگل ها و مراتع در صدد اجرای این پروژه در استان های دیگر همچون استان های کرمان، 

یزد، فارس، خراسان رضوی، سيستان و بلوچستان، مرکزی و البرز است. پروژه ایی که مردم محلی ضرورت 

اجرای آن را تشخيص داده و خواهان اجرای آن بوده و از سوی دیگر سازوکار اجرای آن متناسب با ارزش های 

اسالمی و ایرانی بوده تا زمينه الزم برای اجرای آن فراهم شود. 

بر این اساس این تحقيق به منظور ارزیابی ميزان بومی سازی فرایند اجرای این پروژه در سطح کشور مبتنی 

بر تجربه پروژه مذکور در خراسان جنوبی انجام می پذیرد. تا بدین سوال پاسخ گوید که فرایند اجرای پروژه 

ترسيب کربن تا چه ميزان بومی شده است؟
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پیشینه تحقیق

در این قسمت از پژوهش به بررسی مطالعات  انجام شده در مورد موضوع مورد بررسی می پردازیم:

- جمعه پور )1390( در مقاله ای با عنوان »بومی سازی در عرصه توسعه روستایی و نقش دانش بومی در قرایند 

آن« به بررسی مقوله بومی سازی و نقش آن در توسعه روستایی پرداخته است. نتایج بررسی های وی حاکی 

از آن است که در روند بومی سازی بایستی نظام های توليد، روش ها، تکنيک ها و فنون توليد اجتماعی و 

اقتصادی بومی را که در شرایط موجود قابليت استفاده دارند حفظ و تقویت شوند و سپس به ترکيب دانش بومی 

در عرصه های مختلف با دانش نوین و رسمی اقدام شود و در نهایت تکنولوژی های نوین و روش های جدیدی 

که با شرایط اجتماعی، فرهنگی و بومی سازگاری بيشتری داشته باشند، انتخاب شوند.

- فال سليمان و حجی پور )1390( در مقاله ای با عنوان »واکاوي ميزان پایداري سازمان هاي مردم نهاد در 

مناطق روستایي؛ تجربيات پروژه بين المللي ترسيب کربن در استان خراسان جنوبي« به بررسی نقش سازمان 

های مردم نهاد در توسعه پروژه بين المللي ترسيب کربن پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که  

دستيابي به مدیریت پایدار منابع طبيعي مبتني بر مشارکت جوامع محلي، به شکل  ي در معکوس نمودن روند 

تخریب محيط زیست اثر مثبت داشته و تقویت معيشت روستایي را به اثبات رسانده اند. پروژه ترسيب کربن 

به منظور توسعه مدل مشارکتي و بسيج جوامع محلي در اکوسيستم خشک و نيمه خشک دشت حسين آباد 

غيناب با هدف فقر زدایي و بهبود شاخص هاي توسعه انساني و افزایش ميزان جذب دي اکسيدکربن طراحي 

شده است. 

- حسن نژاد )1387( در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی عملکرد فعاليت های مختلف صورت گرفته در راستای 

پروژه ترسيب کربن به تفکيک جنس و نوع گروه توسعه، به ارزیابی اثرات طرح ترسيب کربن به تفکيک جنسيت 

پرداخته است. نتایج پژوهش وی نشان می دهد که پرداخت وام و اعتبارات از طریق پروژه ترسيب کربن گامی 

مهم در راستای بهبود توانایی های اقتصادی و نيز توانمندسازی برخی گروه های هدف جامعه است.

- مرادی و همکاران )1394( در مقاله ای با عنوان »عوامل موثر بر جلب مشارکت روستایيان در پروژه بين 

المللی تعميم ترسيب کربن« به این نتيجه رسيدند که امروزه تاکيد بر استفاده از دانش بومی وتوانمندی های 

مردم محلی در رهيافت های توسعه موجب شده که مشارکت روستایيان در قالب ایجاد و توسعه نهادهای مردمی 

ارزيابی اثر بخشی بومی سازی پروژه های بین المللی توسعه محلی ...
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خودجوش و خود اتکا نظير تعاونی ها و گروه های توسعه، برای تعریف نيازهای اولویت دار و حل مسائل مربوط 

به زندگی مردم محلی در فرایند توسعه روستایی مورد توجه قرار گيرد. بنابراین ایجاد تشکل های مردم نهاد 

توسط مردم محلی برای مشارکت در توسعه و اداره امور مربوط به خود ضروری است.

- ميرآزادي و سميعی راد )1393( در مقاله ای باعنوان »نقش پوشش گياهی در ترسيب کربن اتمسفری« نشان 

دادند که در پروژه های افزایش ترسيب کربن در گياه و خاک توجه به زیرساخت های اجتماعی-اقتصادی و 

به عبارتی بهره گيری از دانش بومی ساکنان منطقه و مدنظر قرار دادن نيازهای اساسی آنها و تطبيق نيازها با 

اصول علمی در انتخاب و توسعه گونه های گياهی در جهت افزایش ترسيب کربن بسيار مهم است.

- فال سليمان و همکاران )1391( در مقاله ای به بررسی نقش پروژه ترسيب کربن در توانمند سازی زنان 

روستایی در منطقه حسين آباد شهرستان سربيشه پرداختند. نتایج بررسی های آنان نشان داد که پروژه ترسيب 

کربن موجب افزایش توانمندی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی شده است و همچنين این پروژه 

موجب باال رفتن سطح آگاهی و درآمد زنان و تنوع شغلی و استقالل مالی آنان گردیده است. 

- باقری و نمازیان )1391( در مقاله ای باعنوان »موانع کارآفرینی در ایران، نقش بومی سازی و راهکارها« به 

این نتيجه رسيدند که عدم توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سياسی و به ویژه فرهنگی در زمينه ی کارآفرینی 

باعث کاهش کارآیی و اثربخشی فعاليت های کارآفرینی در ایران گردیده است. به نظر می رسد به منظور کارایی 

و اثربخشی کارآفرینی در پيشبرد توسعه کشور، بومی سازی کارآفرینی بر اساس ویژگی های جمعيت شناختی 

و شرایط محيطی حاکم بر جامعه ایرانی امری ضروری است.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که هرچند در مورد پروژه ترسيب کربن و ابعاد مختلف آن مطالعاتی انجام شده 

ولی هيچ کدام از آنها به بررسی بومی سازی این پروژه در ایران به طور اعم و خراسان جنوبی به طور اخص 

نپرداخته اند و پژوهش حاضر با توجه به اینکه به بررسی بومی سازی ابعاد مختلف این پروژه در خراسان جنوبی 

می پردازد، متمایز از دیگر مطالعات و بررسی ها در این زمينه می باشد.

مبانی نظری

استفاده و بهره برداری بيش از توان محيط زیست، باعث فقير شدن روستایيان می شود که خود عاملی موثر در 

تخریب محيط زیست است. حضور فقر در مناطق روستایی فشار زیادی به منابع طبيعی وارد می کند لذا توجه 
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به توسعه روستایی عاملی می-شود تا فشار برمنابع طبيعی کمتر گردد )شریفی نيا، مهدوی حاجيلویی، 1390(.

در این قسمت از پژوهش به بررسی مفهوم بومی سازی و نقش آن در توسعه روستایی می پردازیم:

بومی سازی: فرایند ترجمان و بکارگيری علم، دانش، محصول، خدمت و ... در یک کشور یا منطقه ثالث با 

ویژگی های جمعيت شناختی خاص آن منطقه را بومی سازی می گویند. برخی محققان علم بومی سازی را به 

مفهوم شکل گيری علوم در یک بستر فرهنگی، تاریخی و تجربی جامعه ای خاص تعریف کرده اند به گونه ای 

که این علم بتواند پاسخگوی نيازهای آن جامعه باشد )باقری و نمازیان،4:1391(. بومی سازی در عرصه توسعه 

روستایی عبارت است از خودباوری، بازگشت به خویشتن و اعتباربخشی به فرهنگ خودی بر اساس شناخت 

واقعی آن در درجه اول و گزینش آگاهانه تکنيک ها، روش ها و فنون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگران 

در درجه بعدی اهميت دارد )فرور، 1377(. بومی سازی به عنوان یکی از الگوهای توسعه پایدار مورد توجه قرار 

می گيرد. برای رسيدن به توسعه پایدار در مبحث بومی سازی باید از بين تکنولوژی های نوین و روش های 

جدید آنهایی را برگزید که با شرایط اجتماعی، فرهنگی و بومی سرزمين سازگاری بيشتری داشته باشند )همان(. 

بومي سازي مي تواند به کاهش پيامدهاي آسيب شناختي جریان توسعه از طریق سازگاري با مفاهيم جدید 

توسعه و تقویت سرمایه اجتماعي، دموکراسي مشارکتي و توانمند سازي قشر ضعيف جامعه منجر شود. به عبارت 

دیگر اگر بومي سازي را انطباق الگوها و روش هاي بيروني توسعه با شرایط دروني جامعه محلي و تقویت الگوها 

و روش هاي بومي متناسب با جریان توسعه بدانيم، مي تواند به توانمند سازي جامعه محلي کمک نماید. دانش 

بومي یک عنصر کليدي سرمایه و دارایي اصلي مردم محلي در تالش براي بدست آوردن کنترل زندگي شان 

است. بومي سازي در عرصه توسعه روستایي به عنوان بخشي که بومي سازي معنا و مفهوم واقعي خود را پيدا 

مي کند و به عنوان یک الگوي توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. در برخي از عرصه ها مانند توسعه 

روستایي و کشاورزي با توجه به سازگاري اکولوژیکي، فرهنگي و تاریخي آن با جامعه محلي، بومي سازي ارج 

و احترام نهادن به روش ها و تکنيک هاي بومي، روزآمد کردن این روش ها و ترکيب دانش بومي با دانش روز 

است. در این عرصه باید بومي سازي را به معني بازگشت به خود، حفظ و احياء روش هاي بومي و مقابله با از 

خود بيگانه شدن، بی هویتي و طرد همه روش ها و سنت هاي بومي به صرف سنتي بودن دانست. بومي سازي 

مبتني بر دانش بومي است که در فلسفه خود، مردم را بخشي از کره زمين و نه صاحب آن مي داند و زماني که 

ارزيابی اثر بخشی بومی سازی پروژه های بین المللی توسعه محلی ...
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هدف برنامه ریزي رسيدن به توسعه پایدار باشد این فلسفه کاربرد دارد )جمعه پور،1392(.

فرایند بومی سازی پروژه ترسيب کربن در منطقه حسين آباد غيناب

در راستاي مقابله با چالش هاي محيطی، سند پروژه بين المللي ترسيب کربن با توافق دولت جمهوري اسالمي 

ایران و برنامه عمران ملل متحد )UNDP( و با حمایت مالي تسهيالت جهاني زیست محيطي )GEF(در سال 

2003 ميالدی )1382( منعقد شد و عمليات اجرایي در سال 2005 ميالدی در دو فاز در منطقه حسين آباد 

غيناب شهرستان سربيشه استان خراسان جنوبي آغاز شد )خراشادیزاده و همکاران، 1386(. این پروژه با هدف 

دستيابي به یک الگوي مدیریت مشارکتي و احياي منابع طبيعي تخریب شده در مناطق خشک و نيمه خشک 

به همراه توسعه پایدار روستایي و افزایش جذب کربن براي مقابله با گرمایش زمين طراحي و اجرا شده است. در 

این پروژه از رویکردهاي مشارکتي و بسيج جوامع محلي به منظور احيا، مدیریت، توسعه و بهره برداري پایدار از 

منابع طبيعي و توسعه پایدار روستایي استفاده مي شود. ظرفيت سازي مردم و دستگاه هاي محلي، توانمندسازي 

مردان و زنان، ایجاد مشاغل خرد و جلب مشارکت همه جانبه تمامي مردم به ویژه زنان براي احياء و مدیریت 

اقتصادي مراتع تخریب شده از برنامه هاي پروژه مي باشد. 

هرچند که بومی سازی و اجرای پروژه ترسيب کربن برای ساکنان منطقه بسيار مفيد بود، اما در ابتدا مهمترین 

مشکل پروژه ترغيب مردم به سکونت در منطقه و پذیرش طرح ها و برنامه های پياده شده از سوی اجراکنندگان 

طرح بود. اما با توجه به اینکه ساکنان منطقه مورد مطالعه در ابتدای امر به دليل خشکی و فقر منطقه، اميد و 

توان خود را برای رسيدن به یک زندگی مناسب از دست داده بودند به همين دليل مشارکت آنان در این پروژه 

بی معنی می نمود. بنابراین، نه تنها جلوگيری از تخریب مراتع امکان پذیر نبود، بلکه گفتگو با مردم که از همه 

کس و همه چيز نااميد شده بودند، بسيار مشکل و در مواردی غيره ممکن می نمود. نکته بسيار اساسی که 

متوليان پروژه ترسيب کربن متوجه شده بودند این بود که آنان دریافته بودند بين فقر و بيابان زایی رابطه ی 

معنی داری وجود دارد )اندیشه سبز، 1386(. به عقيده آنان چنانچه جامعه ای درگير حداقل نيازهای اجتماعی 

و معيشتی خود باشد، طبيعی است که به سایر مسائل اهميتی نخواهد داد. به همين منظور اولين اقدامات در 

قراردادن  دستور  در  به خصوص  منطقه،  ساکنان  رفاه  بردن سطح  باال  و  مردم  خرید  قدرت  افزایش  راستای 

مشکالتی بود که اولویت باالتری برای مردم داشت. تمامی این اقدامات به نحوی صورت می گرفت که اگرچه 
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مشکالت و تنگناهای زندگی مردم را به خوبی مرتفع می کرد، اما با جهت گيری های پروژه هم بی ارتباط نبود. 

به عنوان مثال با توجه به اینکه بيش از 80 درصد مردم، از بوته های مرتعی برای پخت پز و گرما استفاده می 

کردند، ارائه تنورهای گازی و ترغيب روستائيان به بهره مندی از آن، اولویت ویژه ای پيدا کرد.

مناسب  سوخت  و  بهداشتی  مشکالت  و  کافی  و  مناسب  آب  فقدان  منطقه،  اساسی  مشکالت  از  دیگر  یکی 

برای تامين آبگرم، برای استحمام بود. به همين منظور، دستگاه های تصفيه آب و حتی نصب آبگرمکن های 

خورشيدی مورد توجه قرار گرفت. عالوه بر آن با تشکيل صندوق های خرد اعتباری و انواع فعاليت های جنبی، 

منابع درآمدی تنوع بيشتری یافت. افزایش درآمد، تامين امکانات اوليه زندگی و شکل گيری گروه های توسعه 

و ... باعث شد که اميد به آینده بهتر، در چشم انداز آتی منطقه نمودار شود. این شرایط، ارتباطات، پيوندها و 

همکاری مردم را بيش از پيش نمود. نتيجه نهایی این اقدامات بهبود و تقویت سرمایه اجتماعی و همچنين بهبود 

اعتماد و اطمينان در بين جوامع روستایی و بين روستایيان و مسوولين پروژه بود. 

با توجه به اینکه فرآیند بومی سازی پروژه ترسيب کربن رهيافتی تکثرگرا از طریق درگير نمودن جوامع محلی 

ابتدا  بهره بردار در مراحل مختلف با هدف احياء و بهره برداری پایدار از منابع طبيعی بود. به همين منظور، 

بررسی های محلی در تمامی روستاهای دشت آغاز شد و در نهایت 8 نفر به عنوان تسهيل گر از بين مردم 

برگزیده شدند. این افراد وظيفه داشتند به شيوه مشارکتی، ساماندهی و نظارت بر روند شکل گيری و فعاليت 

گروه های توسعه روستایی را مورد توجه قرار دهند. همزمان با کارهای زیرساختی و اجتماعی، اقدامات اجرایی 

و عمرانی مورد نياز نيز انجام گرفت. به این منظور، ابتدا احيای مراتع منطقه به کمک احداث خزانه های توليد 

نهال مورد توجه قرار گرفت. در این زمينه نيز مشارکت مردم اصل اول بود چراکه برای توليد، جمع آوری بذر 

وکاشت گونه های جدید، حدود 1197 نفر)شامل 725 مرد و 472 زن( در پایان سال دوم پروژه وارد عرصه 

عمل شده بودند)پروژه ترسيب کربن، 1388(. نشست های بعدی عمدتًا بر تشکيل گروه های توسعه متمرکز 

بود. در نهایت در همان ابتدای کار، 26 گروه توسعه روستایی در 14 روستا شکل گرفت. از این تعداد 7 گروه 

مردان و 7 گروه زنان و 12 گروه مختلط بودند. در این گروه ها در مجموع 914 نفر عضویت داشتند که از 450 

خانوار ساکن در منطقه گرد هم جمع شده بودند. در واقع در کمتر طرح و پروژه ای پيش از این سابقه داشت که 

مشارکت مردان وزنان تا این حد به هم نزدیک باشد. به هرحال، تعداد گروه های توسعه در اواسط سال 1387 

ارزيابی اثر بخشی بومی سازی پروژه های بین المللی توسعه محلی ...
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به 36 گروه رسيد که در مجموع 1270 نفر عضو داشتند و در نهایت تعداد گروه های توسعه در سال انتهای 

پروژه )2013( به 63 گروه در قالب 37 روستا رسيد. در جدول شماره 1 فرایند بومی سازی پروژه ترسيب کربن 

در منطقه حسين آباد غنياب ارائه شده است.

روش تحقیق

از روش های کتابخانه ای  نياز  باشد و اطالعات مورد  این پژوهش توصيفی- تحليلی می  روش تحقيق در 

و  ای  کتابخانه  منابع  از  اطالعات مکتوب  ابتدا  ترتيب  بدین  است.  آوری گردیده  )پرسشنامه( جمع  ميدانی  و 

اسنادی)کتب، مقاالت ...( جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده 

با استفاده از تکنيک های آماری SPSS تجزیه و تحليل شدند. جامعه آماری تحقيق 15 نفر از خبرگان )اساتيد 

دانشگاه و کارمندان ادارات مختلف و مجریان طرح ترسيب کربن( می باشند که مورد مطالعه و پرسش قرار 

گرفته اند. الزم به ذکر است که نحوه انتخاب افراد مورد مطالعه بر اساس تخصص آنان در زمينه مورد مطالعه 

و در مواردی از روش گلوله برفی استفاده شده است.

منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز دشت حسين آباد غنياب با مساحت 14400 هکتار در محدوده سياسی شهرستان سربيشه در استان 

خراسان جنوبی واقع گردیده است. این حوضه از شمال به دشت پهواز، از جنوب به کوه های دوکوله، از غرب به 

کوه های شول سرخ و از شرق به کوه های رضا محدود شده است. ارتفاع متوسط این حوضه 1700 متر از سطح 

دریا می باشد. این دشت در معرض فرستایش شدید ناشی از بادهای 120 روزه سيستان است که از خردادماه 

تا مهرماه در هر سال جریان دارد و باعث خسارات عمده ای به پوشش گياهی طبيعی، مزارع و محصوالت 

کشاورزی دشت می شود. در این دشت حدود 40 آبادی با جمعيتی حدود 5695 نفر )سرشماری1390( مستقر 
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هستند که معيشت آنها عمدتًا از طریق دامداری و فعاليت های زراعی تامين ميشود.

بحث و نتیجه گیری

در این قسمت از پژوهش به بررسی نتایج حاصل از تکميل پرسشنامه می پردازیم.

جنس و سن پاسخگويان

جدول شماره 2 جنس و سن پاسخگویان را نشان می دهد. بر این اساس 86,7 درصد پاسخگویان مرد و 13,3 

درصد زن هستند. همچنين بررسی ها در مورد سن پاسخگویان نشان می دهد که 66,7 درصد پاسخگویان بين 

30 تا 50 سال و 33,3 درصد نيز باالتر از 50 ساله بوده اند.

ارزيابی اثر بخشی بومی سازی پروژه های بین المللی توسعه محلی ...
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شغل و میزان تحصیالت پاسخگويان

در جدول شماره 3 به بررسی شغل و تحصيالت پاسخگویان پرداخته شده است. نتایج مندرج در این جدول 

نشان می دهد که شغل 53,3 درصد از پاسخگویان اساتيد دانشگاه و 46,7 درصد کارمند ادارات مرتبط با اجرای 

ترسيب کربن بوده اند. بررسی ها در مورد تحصيالت پاسخگویان نيز حاکی از آن است که 66,7 درصد دارای 

مدرک کارشناسی ارشد و 33,3 درصد نيز دارای مدرک دکتری بوده اند.

نقش شاخص های قانونی و نهادی در پروژه بومی سازی ترسیب کربن 

ترسيب  بومی سازی  پروژه  در  نهادی  و  قانونی  نقش شاخص های   4 از جدول شماره  دریافتی  اطالعات 

ترسيب  سازی  بومی  پروژه  در  نهادی  و  قانونی  عوامل  مهمترین  اساس  این  بر  دهد.  می  نشان  را  کربن 

کربن به شرح زیر می باشد. وجود راهکارهایی برای افزایش توانایی روستایيان در هماهنگی با نهادهای 

با ميانگين 3,73، نفوذ طرح ترسيب بين سازمان های  انتقال و تسریع در روند بومی سازی  دولتی جهت 

محلی با ميانگين 3,66، آگاهی و اطالع رسانی به روستایيان از برنامه ها و اولویت های نهادها و سازمان 

فرایند  با دولت در راستای  نهاد  تعامل سازمان های مردم   ،3,46 با ميانگين  بومی  فرایند  های مرتبط در 

های  برنامه  در  ترسيب  پروژه  قانونی  جایگاه  و  نقش   ،3,13 ميانگين  با  کربن  ترسيب  پروژه  سازی  بومی 

اعطای  در  دولتی  نهادهای  و  ها  سازمان  همکاری   ،2,93 ميانگين  با  روستا(  شورای  )مانند  محلی  توسعه 

مجوزهای الزم )مجوز کسب، مجوز آب و برق و غيره( برای اجرای طرح با ميانگين 2,72، حمایت دولت 

جایگاه  و  نقش   ،2,60 ميانگين  با  کربن  ترسيب  بومی سازی  فرایند  زمينه  در  نهاد  مردم  سازمان های  از 

بينی مشوق های قانونی برای اجرای  با ميانگين 2,46 و پيش  برنامه های ساالنه کشور  قانونی پروژه در 

پروژه ترسيب کربن با ميانگين 2,26.
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نقش شاخص های اقتصادی و زير ساختی در پروژه بومی سازی ترسیب کربن

5 نقش شاخص های اقتصادی و زیر ساختی در پروژه بومی سازی ترسيب کربن را نشان  جدول شماره 

ميانگين  با  کربن  ترسيب  پروژه  اجرای  از  نفعان  ذی  رضایت  مانند  هایی  مولفه  اساس  این  بر  دهد.  می 

3,60، مشوق های الزم برای روستایيان در دستيابی به وام و تسهيالت بانکی )به دليل نداشتن وثيقه و 

سند و روابط اندک( با ميانگين 3,27 و حمایت اقتصادی صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری از فعاليت 

بومی  پروژه  زیرساختی  و  اقتصادی  بعد  در  مهمترین شاخص   3,20 ميانگين  با  کربن  ترسيب  پروژه  های 

پروژه  خصوص  در  بانکی  تسهيالت  دریافت  مانند  عواملی  اینکه  ضمن  باشند.  می  کربن  ترسيب  سازی 

ارزيابی اثر بخشی بومی سازی پروژه های بین المللی توسعه محلی ...
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با  کربن  ترسيب  طرح  در  همکاری  جهت  مردم  برای  الزم  های  مشوق   ،3,13 ميانگين  با  کربن  ترسيب 

ميانگين 2,86، تامين زیرساخت های فنی و اجرایی مورد نياز جهت تسریع در فرایند بومی سازی پروژه 

بومی  فرایند  در  تسریع  جهت  دیده  آموزش  و  متخصص  نيروهای  جذب   ،2,80 ميانگين  با  کربن  ترسيب 

طرح  اجرای  برای  فيزیکی(  و  مالی  )زیرساخت  شده  اجرا  های  زیرساخت  و  کربن  ترسيب  پروزه  سازی 

ترسيب کربن با ميانگين 2,60 در رده های بعدی قرار دارند.

نقش شاخص های اجتماعی و فرهنگی در پروژه بومی سازی ترسیب کربن 

در جدول شماره 6 به بررسی نقش شاخص های اجتماعی و فرهنگی در پروژه بومی سازی ترسيب کربن 

پرداخته ایم. نتایج بررسی ها نشان می دهد مهمترین عوامل اجتماعی و فرهنگی در بومی سازی ترسيب 
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به  توجه  و  کربن  ترسيب  پروژه  سازی  بومی  در  مردم  های  خواسته  و  عالیق  به  توجه  از:  عبارتند  کربن 

عدالت  به  توجه   ،4 ميانگين  با  کربن  ترسيب  پروژه  سازی  بومی  در  مردم  و  روستایيان  نيازهای  تامين 

اجتماعی در طرح ترسيب کربن با ميانگين 3,93، شناسایی و استفاده از توانمندی های روستایيان در طرح 

ترسيب  طرح  ترویج  و  پذیرش  برای  ترویجی  های  فعاليت   ،3,86 ميانگين  با  کربن  ترسيب  سازی  بومی 

مردم  مشارکت   ،3,73 ميانگين  با  ترسيب  طرح  در  عمومی  استقبال  و  پذیرش   ،3,80 ميانگين  با  کربن 

ریزی،  برنامه  گيری،  تصميم  مساله،  تشخيص  مشارکت:  های  )گام  پروژه  در  نهاد  مردم  های  سازمان  و 

کارشناسان  و  ریزان  برنامه  اعتقاد   ،3,66 ميانگين  با  ارزشيابی(  و  نظارت  برداری،  بهره  اجرا،  سازماندهی، 

به ضرورت اجرای طرح ترسيب کربن با ميانگين 3,46، اعتقاد سازمان های مردم نهاد به ضرورت اجرای 

طرح ترسيب کربن و تربيت کارشناسان متخصص و خبره برای انجام این پروژه با ميانگين 3,33، آشنایی 

به پروژه ترسيب  اعتقاد سياستگذاران   ،3,20 با ميانگين  انجام کار در پروژه ترسيب کربن  با فرایند  مردم 

در  پروژه  فرهنگی  جایگاه  و   3,13 ميانگين  با  نهادها  و  ها  سازمان  در  پروژه  فرهنگی  جایگاه  و  کربن 

سازمان ها و نهادها با ميانگين 3.

ارزيابی اثر بخشی بومی سازی پروژه های بین المللی توسعه محلی ...

جدول شماره 6 : نقش شاخص های اجتماعی و فرهنگی در پروژه بومی سازی ترسیب کربن
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نقش شاخص های زيست محیطی در پروژه بومی سازی ترسیب کربن

در جدول شماره 7 به بررسی شاخص های زیست محيطی در پروژه بومی سازی ترسيب کربن پرداخته 

شاخص  مانند  هایی  مولفه  که  است  آن  از  حاکی  مذکور  جدول  در  مندرج  مطالب  از  حاصل  نتایج  ایم. 

بومی  دانش  شناسایی   ،4,20 ميانگين  با  کربن  ترسيب  سازی  بومی  پروژه  در  محيطی  زیست  های 

در  روستایيان  توانایی   ،3,86 ميانگين  با  کربن  ترسيب  پروژه  در  زیست  محيط  حفظ  برای  محلی  افراد 

با رعایت استانداردهای  انتقال و بومی سازی صنایع جدید در روستا  با نهادهای دولتی جهت  هماهنگی 

زیست محيطی با ميانگين 3 و همکاری سازمان ها و نهادهای دولتی در اعطای مجوزهای الزم )مجوز 

  2,26 ميانگين  با  کربن  ترسيب  نظير  هایی  پروژه  کردن  بومی  برای  غيره(  و  برق  و  آب  مجوز  کسب، 

دارند کربن  ترسيب  پروژه  سازی  بومی  در  محيطی  زیست  بعد  از  را  تاثير  بيشترین 
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موانع بومی سازی پروژه ترسیب کربن

مهمترین موانع در بومی سازی پروژه ترسيب کربن از نظر پاسخگویان )خبرگان( عبارتند از:

1- عدم وجود کادر تشکيالتی متخصص و بومی.

2- پایين بودن سطح سواد مردم.

میزان بومی شدن پروژه ترسیب کربن

اجتماعی،  )اقتصادی،  مختلف  های  جنبه  از  کربن  ترسيب  پروژه  شدن  بومی  ميزان   8 شماره  جدول  در 

از فرهنگ و زندگی  زیست محيطی( و به طور کلی چقدر این پروژه در منطقه شما بومی شده و جزئی 

پاسخگویان  از  درصد   13,3 که  ایم  شده  جویا  پاسخگویان  از  ليکرت  طيف  قالب  در  است،  درآمده  شما 

ميزان  پاسخگویان  از  40 درصد  26,7 درصد متوسط،  را کم و خيلی کم،  پروژه  این  بومی شدن  ميزان 

بومی شده است. زیادی  به ميزان  پرِوه  این  6,7 درصد معتقدند  زیاد و  را  بومی شدن ترسيب کربن 

ارزيابی اثر بخشی بومی سازی پروژه های بین المللی توسعه محلی ...
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3- مشکالت شدید اقتصادی که اجرای  پروزه را از نظر مردم فقط دسترسی به فرصت اشتغال  زمان اجرای 

پروژه می باشد.

4- عدم استفاده از توان دانشگاه ها و مراکز آموزش محلی در جهت اجرا و نظارت و مانيتورینگ پروژه.

5- ناچيز بودن منافع پروژه برای اکثریت مردم که توجه آنها را به مشارکت دائم و پایدار جذب نماید.

6- موازی کاری سایر ادارات و ارگان های دولتی: الزم است که مسائل مربوط به روستا توسط یک ارگان 

پيگيری نشود و سایر ادارات و ارگان ها نيز همکاری الزم را داشته باشند و مسائل روستا به صورت یکپارچه 

مطالعه شود تا از موازی کاری جلوگيری شود.

برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  راهکار:  منطقه.  بومی  مردم  اقتصادی  معيشت  وضعيت  و  درآمد  بودن  پایين   -7

روستایيان بصورت واقعی.

8- عدم بازاریابی برای فروش محصوالت توليدی توسط روستایيان. راهکار: کمک کليه دستگاه های دولتی 

در ایجاد بازار فروش محصوالت.

9- عدم بسته بندی مناسب و استاندارد محصوالت توليدی روستایيان. راهکار: استفاده از بسته بندی مناسب 

محصوالت و جلوگيری از فروش محصوالت به صورت فله.

10- عدم اعتماد مسئولين ادارات و کارشناسان به مشارکت جوامع محلی در توليد اشتغال به صورت عملی. 

راهکار: ارائه آموزش های الزم و همچنين معرفی الگوهای عملی در وهله نخست به مسئولين و کارشناسان.

11- عدم مطابقت عمليات ارائه شده توسط سازمان ها با شرح وظایف قانونی آن ادارات؛ بعنوان مثال در پروژه 

ترسيب کربن حسين آباد برخالف هدف اصلی پروژه که حفظ پوشش گياهی و بهبود شرایط پوششی منطقه بود، 

اداره کل منابع طبيعی نسبت به برنام ریزی انجام شده و اقدامات بعمل آمده در این قسمت پيشرفت محسوسی 

انجام نداده و ليکن در بعضی از قسمت ها که مرتبط با وظایف آن اداره نبوده )توانمند سازی و اشتغال( و جزء 

وظایف سایر ادارات و دستگاه های اجرایی می باشد موفق تر عمل کرده است.

نتیجه گیری

پروژه ی ترسيب کربن که به طور مشترک توسط دولت جمهوری اسالمی ایران و برنامه عمران سازمان ملل 

متحد )UNDP( و تسهيالت جهانی زیست محيطی )GEF( در منطقه حسين آباد غنياب شهرستان سربيشه در 
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استان خراسان جنوبی اجرا شده است، از جمله پروژه هایی است که یکی از اهداف آن مشارکت فعال روستایيان 

و توانمندسازی گروه های مختلف توسعه و بهبود وضعيت آنان در ابعاد مختلف بوده است. بر اساس نتایج بدست 

آمده از بررسی های ميدانی و تکميل پرسشنامه می توان گفت که عوامل متعددی در بومی سازی این پروژه 

نقش دارند که این عوامل در ابعاد مختلف نقش دارند که در بين این عوامل در بعد قانونی  نهادی مواردی مانند 

وجود راهکارهایی برای افزایش توانایی روستایيان در هماهنگی با نهادهای دولتی جهت انتقال و تسریع در روند 

بومی سازی با ميانگين 3,73، نفوذ طرح ترسيب بين سازمان های محلی با ميانگين 3,66، بيشترین تاثير را در 

بومی سازی این پروژه دارند. در بعد اقتصادی  زیرساختی نيز مولفه هایی مانند رضایت ذی نفعان از اجرای پروژه 

ترسيب کربن با ميانگين 3,60، مشوق های الزم  برای روستایيان در دستيابی به وام و تسهيالت بانکی )به 

دليل نداشتن وثيقه و سند و روابط اندک( با ميانگين 3,27 بيشترین تاثير را در بومی سازی پروژه ترسيب کربن 

دارند. در بعد اجتماعی- فرهنگی مهمترین عوامل شامل بومی سازی پروژه ترسيب کربن و توجه به تامين نيازها 

روستایيان و مردم در بومی سازی پروژه ترسيب کربن با ميانگين 4، توجه به عدالت اجتماعی در طرح ترسيب 

کربن با ميانگين 3,93، شناسایی و استفاده از توانمندی های روستایيان در طرح بومی سازی ترسيب کربن با 

ميانگين 3,86، می باشند و در نهایت در بعد زیست محيطی مولفه هایی مانند شاخص های زیست محيطی در 

پروژه بومی سازی ترسيب کربن با ميانگين 4,20، شناسایی دانش بومی افراد محلی برای حفظ محيط زیست 

در پروژه ترسيب کربن با ميانگين 3,86 بيشترین تاثير را در بومی سازی پروژه ترسيب کربن دارند.

نتایج حاصل از بررسی های نگارنده نشان می دهد که پروژه ترسيب کربن در منطقه مورد مطالعه تاحد زیادی 

بومی شده است و برای تداوم آن به همکاری ساکنان روستاهای زیرمجموعه طرح و حمایت مستمر ارگان های 

دولتی ذیربط در انجام این طرح و همچنين هماهنگی مستمر بين مردم و نهادهای دولتی در مورد این طرح 

وجود دارد تا ضمن موفقيت کامل در این طرح مناطق دارای شرایط همسان با این محدوده نيز بتوانند از مزایای 

و تجارب ناشی از بومی شدن این پروژه استفاده کنند.
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لزوم برندسازی و بهینه  سازی صادرات در استان خراسان جنوبی
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چکیده

این اصل هيچ گاه  بدون  و  داشت  بازارهای جهانی حضور  در  نمی توان  آن  بدون  اصلی می باشد که  برندسازی 

نمی توانيم در صادرات موفق باشيم. به علت عدم برندسازی در بازارهای داخلی محصوالت توليد داخل در رقابت 

با برندهای خارجی از محبوبيت کمتری برخوردارند. بهينه سازی صادرات زمانی محقق خواهد شد که محصوالت 

کشاورزی که محور اصلی این مقاله را تشکيل می دهند، بر خالف وضعيت کنونی که به صورت آزاد و فله صادر 

می شوند، تحت برند و با نام تجاری وارد بازارهای جهانی و داخلی شوند. در این مقاله تالش بر این است تا فواید 

صادرات تحت برند محصوالت داخلی مخصوصاً محصوالت کشاورزی استراتژیک ایران، که خراسان جنوبی قطب 

توليد این محصوالت می باشد و همچنين تاثير بهينه سازی صادرات در اقتصاد خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گيرد.

M41 ،H68 ،H61 :          طبقه بندی

کلمات کلیدی: لزوم برندسازی، بهينه سازی صادرات، برندسازی کشاورزی
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1- مقدمه

از  بيان نمودن ظرفيت هایی  در راستای هدف شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خراسان جنوبی و 

از  تا به بررسی یکی  اند این مقاله در نظر دارد  باید مورد توجه قرار نگرفته  استان که تاکنون آن طور که 

مشکالت اساسی صنعت کشاورزی که عدم بسته بندی و به اصطالح خام فروشی می باشد بپردازد، فروش 

محصوالت بدون برند تجاری مشکالت زیادی را بدنبال داشته و به ویژه در بحث صادرات مانع از کسب 

فروشی  کلی  قالب  در  تجارت  دیگر  جهان  یافته  توسعه  کشورهای  در  است،  گردیده  ممکنه  سود  بيشترین 

از دیگر  با خرید محصوالت کشاورزی  این کشورها  تا آن جایی که حتی  ندارد  برند تجاری معنایی  و فاقد 

کشورها و برند سازی و بسته بندی آن ها و روانه نمودن به بازارهای بين المللی صاحب سودهای کالنی 

می گردند]1[. بنابراین باید با برنامه ای مدون از خروج محصوالت کشاورزی فاقد بسته بندی و برند تجاری 

اطالعات  کنيم.  اجتناب  است  ملی  ای  سرمایه  خود  که  توليدملی  رفت  هدر  از  بتوانيم  تا  نمایيم،  جلوگيری 

و آمار بدست آمده از پایگاه های اینترنتی FAO و TCCIM  و بانک اطالعاتی جهاد کشاورزی کشور و 

بروز  تا حد مقدور  بوده است که اطالعات  برآن  دارایی خراسان جنوبی می باشد، سعی  اقتصاد  و  امور  اداره 

باشد و در مواردی که بصورت مستقيم آمارهای مورد نياز ذکر نشده اند به کمک محاسبات ساده ریاضی از 

اطالعات اوليه بدست آمده اند. نتایج حاصله، نظری بوده و مبتنی بر تجربيات، مستندات، پژوهش های گذشته 

و همچنين نمونه های موفق در این زمينه می باشد.

2- بررسی و اولويت بخش های اقتصادی استان

برای رسيدن به رشد اقتصادی و اقتصاد پویا، بررسی بخش های اقتصادی استان و نقص های موجود در این 

بخش ها از اهميت فراوانی برخوردار است. چرا که بررسی بخش های مختلف اقتصادی، این اطالعات را به 

ما می دهد که کدام بخش ها از پتانسيل توسعه ای برخوردارند. شناخت نقص های موجود باعث می شود تا به 

آناليز کامل بخش های  اول  اولویت  بنابراین  باشيم.  این بخش ها  بهينه سازی  بهبود و  برای  راهکاری  دنبال 

و  ها  نقص  رفع  درنهایت  و  استان  ای  توسعه  بخش های  بندی  اولویت  سپس  و  می باشد  استان  اقتصادی 

1-Food and Agriculture organization   
2-Tehran Chamber of Commerce Industries Mines and Agriculture   
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بهينه سازی بخش های توسعه ای استان. اولویت بندی بخش های اقتصادی استان بر اساس تحليل سلسله 

مراتبی )AHP( در جدول صفحه بعد نشان داده شده است.  

رتبه اول در بخش اقتصاد استان کشاورزی با سهم 30,7 درصد می باشد. علی رغم اقليم نه چندان مناسب 

استان برای فعاليت های کشاورزی، وجود محصوالت استراتژیک مانند زرشک و زعفران دليل اهميت این 

ميزان  لحاظ  از  جمعًا  که  جنوبی  خراسان  استان  کشاورزی  چهار محصول  می باشد.  استان  اقتصادی   بخش 

از توليدات استان را به خود اختصاص داده اند پسته، زعفران، عناب و زرشک  و ارزش درصد قابل توجهی 

می باشند که طبق آمارهای بانک اطالعاتی اداره جهاد کشاورزی ميزان توليد و ارزش هرکدام از محصوالت 

به شرح جدول ذیل می باشد:

صنعت با سهم 21,1 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است که حاکی از وجود پتانسيل های مناسب 

در این استان می باشد که قابليت و زمينه  توسعه  واحدهای صنعتی را فراهم می کند. دو بخش کشاورزی و 

صنعت در مجموع می توانند بيش از نيمی از اهداف توسعه ای استان را محقق سازند. بخش بازرگانی با 19,2 

ارتباطی مهم  قرار گرفتن در محل تالقی شاهراه  های  است.  داده  اختصاص  به خود  را  رتبه  درصد سومين 

منطقه از مهم ترین عواملی هستند که می توانند در این بخش زمينه توسعه ی هرچه بيشتر استان را فراهم 
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نمایند. رتبه چهارم متعلق به بخش معدن با سهم 17,7 درصد می باشد. با وجود ذخایر غنی معدنی در استان، 

عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فرآوری زیرساخت مواد معدنی موجب شده است که این بخش نتواند 

به بازدهی مناسب خود دست یابد و درنهایت رتبه پنجم مربوط به بخش حمل و نقل با سهم 11,3 درصد 

بوده. این درحالی است که به علت قرارگرفتن استان در منطقه جغرافيایی خاص، زمينه های مناسبی برای 

فعاليت های ترانزیتی وجود دارد، از جمله جاده های مواصالتی استان که از نظر جابه جایی کاال و ترانزیت 

از اهميت زیادی برخوردار است. وجود زیرساخت های مناسب به منظور جابه جایی و ترانزیت کاال می تواند 

به پيشرفت هرچه بيشتر بخش های مختلف اقتصادی استان با فراهم آوردن شرایط بهتر برای این بخش ها، 

از این حيث دارای اهميت بسيار زیادی می باشد چرا که می توان آن را  کمک به سزایی کند. حمل و نقل 

زیرساخت تمام قسمت های اقتصادی دانست. این درحالی است که تسهيالت ارائه شده در این بخش تاکنون 

نتوانسته از این پتانسيل به طور بهينه و مناسب استفاده کند.

1-2- بخش کشاورزی

این مقاله  اقتصاد استان متعلق به بخش کشاورزی می باشد، در  اولویت در  همانطور که گفته شد بيشترین 

پایه چند محصول  بر  استان  این بخش شده است. کشاورزی  نقاط ضعف و قوت  برتوضيح و بررسی  سعی 

 95 توليدکننده  تنهایی  به  جنوبی  خراسان  که  است  زرشک  محصوالت  این  از  یکی  می باشد،  استراتژیک 

درصد زرشک جهان می باشد. محصول بعدی زعفران می باشد و خراسان بزرگ توليدکننده 80 درصد زعفران 

جهان است که 16 درصد آن مربوط به خراسان جنوبی می باشد]3[. صادرات این محصوالت که قطب توليد 

اما کمبودها و  ارزآوری نسبتًا خوبی برای کشور دارد.  ایران و در مرحله بعدی خراسان جنوبی می باشد  آن 

بازارهای جهانی وجود دارد، کمبودهایی  نقص های زیادی در راستای صادرات و عرضه این محصوالت به 

که باعث می شوند توليدات ایران بسيار ارزان تر از قيمت جهانی به فروش برسند. یکی از این کمبودها عدم 

وجود برندسازی در محصوالت کشاورزی می باشد. صادرات به صورت فله ای و بدون نام تجاری باعث افت 

قيمت محصوالت در بازارهای جهانی می شود. عالوه بر این، نام تجاری برتر به طور ناخودآگاه برای مشتری 

مقابل  در  دارد که  باور  معتبر  برند  با  با خرید یک محصول  است. مشتری  بهتر محصول  کيفيت  مفهوم  به 

پول خود محصول با ارزشی دریافت کرده است. در واقع نام تجاری در برندسازی، همانند سرمایه یا فناوری 
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بزرگ ترین مشکلی که عدم  است]7[.  برخودار  زیادی  اهميت  از  برای یک سازمان  افزوده  ارزش  ایجاد  در 

وجود برندسازی کاال برای ایران به وجود آورده  است این است که ایران با وجود اینکه بزرگ ترین توليدکننده 

بازارهای  در  ایرانی  زعفران  حتی  و  نمی باشد  آن  صادرکننده  بزرگ ترین  است  جهان  در  زرشک  و  زعفران 

جهانی شناخته شده نيست]1[.

3-برندسازی

در دنيای رقابتی امروز مفهوم برند از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که ارزش برخی از برندهای 

جهانی از ارزش دارایی های فيزیکی آن ها بيشتر است. برندها عالوه بر اینکه یک روش برای شناسایی و 

تمایز بين کاالها به شمار می روند می توانند مزایای استراتژیک بسياری را برای شرکت ها در پی داشته 

باشند ]4[. انجمن بازاریابی آمریکا  درباره ی توضيح برندینگ می گوید: برندینگ نام، واژه، سمبل، طرح یا 

ترکيبی از آن است که با هدف شناساندن محصول یا خدمات یک شرکت فروشنده یا گروهی از فروشندگان 

به مشتریان و همچنين تمایز محصوالت آن ها از سایر رقبا می باشد. یک برند به محصول یا خدمات، ابعادی 

را اضافه می کند تا آن محصول یا خدمت را از سایرین متمایز کند و این تمایز می تواند کارکردی منطقی یا 

ملموس و یا حتی غير ملموس داشته باشد]8[.

 باتوجه به تعریف ارایه شده از انجمن بازاریابی آمریکا وجود شرکت ها و فروشگاه های مختلف با محصوالت 

بازار  در  داشتن  حضور  برای  مختلف  شرکت های  می سازد.  ضروری  را  برندسازی  وجود  یکسان  خدمات  یا 

برخوردارند در  از محبوبيت  و  تثبيت شده اند  به خوبی  برند هایی که  بنابراین  رقابت می شوند  وارد  ناخودآگاه 

محيط بازار مزیت داشته و نظر مثبت مشتریان را جلب می کنند]7[ و در این رقابت شرکتی می تواند پيروز 

شود که از برند قوی  تر و محبوب تری برخودار باشد. برند مکانيسمی است که سازمان ها را در جهت رسيدن 

به مزیت های رقابتی یاری می نماید]5[. از این رو دالیل اصلی عدم حضور ایران در بازارهای جهانی نيز به 

همين نکته برمی گردد و آن عدم وجود یک برند قوی و محبوب در بازارهای جهانی می باشد. به دليل ضعف 

فروش  آن  دنبال  به  و  می باشند  ناشناخته  کاماًل  المللی  بين  بازارهای  در  ایرانی  برندهای  ایرانی،  برندهای 

ایرانی با مشکل جدی روبه رو شده است. محصوالت کشور به خصوص محصوالت  و صادرات محصوالت 

کشاورزی که محور اصلی این مقاله را تشکيل می دهند با ارزش افزوده بسيار ناچيز و بدون نام تجاری و 
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به صورت آزاد به کشورهای مختلف صادر می شوند و همان محصول ایرانی با نام تجاری آن کشور بعد از 

برندسازی وارد بازارهای جهانی می شود]1[.

از  ایرانی  و محصوالت  توليدات  نيز  داخلی  بازارهای  در  خارجی،  محبوب  و  قوی  برندهای  وجود  دليل  به   

محبوبيت کمتری برخوردار هستند تا حدی که برخی از شرکت های داخلی محصوالت خود را تحت ليسانس 

شرکت های بين المللی وارد بازار داخلی می کنند، اتفاقی که در محصوالت شوینده شاهد آن هستيم. عالوه 

بازار  را به صورت تقلبی تحت برندهای محبوب خارجی وارد  از مراکز توليدی، توليدات خود  این برخی  بر 

می کنند، اتفاقی که در صنعت پوشاک شاهد آن هستيم که تمامی این مشکالت وجه دیگری از عدم وجود 

برندینگ در کشور می باشند.

ملّی  توليدات  افزایش  و  بهبود  برای  بلکه  صادرات  بهبود  برای  تنها  نه  ضروری  امری  برندسازی  بنابراین 

و  ایرانی  برندهای  محبوبيت  افزایش  و  برندسازی  از  بعد  که  است  این  برندسازی  نتایج  دیگر  از  می باشد. 

استفاده از کاالهای توليد داخل، کاالهای خارجی وارداتی با شکست روبرو می شوند و بازارهای ایران را از 

دست خواهند داد و در پی آن ارز کمتری برای خرید کاالهای خارجی از کشور خارج می شوند، چرخه توليد 

ایجاد خواهد  بسيار خوبی  زایی  اشتغال  فعال می شوند،  کارخانه ها  و  کارگاه ها  و  آمد  در خواهد  به حرکت 

شد و گامی محکم و روبه جلو در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود و با سرعت بيشتری در راستای 

خودکفایی حرکت خواهد کرد که نتيجه ی آن اقتصادی پویا می باشد. پس در قدم اول الزم است تا پتانسيل 

های بالقوه موجود در هر استان که توانایی تبدیل کردن استان به یکی از قطب های اقتصادی کشور را دارد 

شناسایی شوند.

4-برندسازی در کشاورزی

از  توجهی  قابل  توسعه سهم  درحال  در کشورهای  دارد،  توسعه کشورها  در  بسزایی  نقش  بخش کشاورزی 

توليد ناخالص داخلی مربوط به بخش کشاورزی می گردد که ميليون ها کشاورز قسمتی یا تمام درآمد خود را 

از این راه کسب می کنند و اکثر این جمعيت متشکل از کشاورزانی هستند که در سطح خرد فعاليت دارند و 

افزایش ارزش کاالهای کشاورزی می تواند باعث بهبود زندگی آنان گردد. اما متاسفانه امروزه فرآیند تامين 

غذا باعث شده است که سود عمده حاصل از فروش محصوالت کشاورزی به خود کشاورزان نرسد]9[، این 



97

عدم وجود توازن بين درآمدها درمناطق شهری و روستایی باعث می گردد که رفته رفته روستانشين ها به 

اینکه  با توجه به  اما  ترک مناطق روستایی و زندگی در شهر با هدف کسب درآمد بيشتر، تمایل پيدا کنند 

نرخ رشد زندگی شهری در کشورهای درحال توسعه بيشتر از نرخ افزایش جمعيت است، ساالنه از جمعيت 

در  که  جمعيتی  این  که  است  این  سوال  اما  گردد  می  اضافه  شهرنشين  جمعيت  به  و  کاسته  روستانشين 

شهر زندگی می کنند چگونه باید غذای خود را تامين کنند هنگامی که روزبه روز تعداد کشاورزان کاهش 

می یابد؟]10[

طبق آمار بدست آمده از سازمان بين المللی غذا و کشاورزی )FAO( جمعيت ایران در سال 1990، متشکل 

از 32 ميليون شهرنشين و 25 ميليون روستا نشين بوده است که این آمار در سال 2015 بترتيب 58 و 21 

ميليون ميباشد یعنی افزایش 81 درصدی جمعيت شهر نشين و کاهش 19 درصدی جمعيت روستانشين که 

این خود هشداری بزرگ برای کشور در زمينه تامين غذا می باشد]11[.

برای مثال در کشور نيجریه پس از کشف نفت و ایجاد شدن موقعيت های شغلی جدید در مناطق شهری 

و کشور  نمودند  مهاجرت  مناطق شهری  به  بيشتر  درآمد  با هدف کسب  روستانشين  مردم  از  خيل عظيمی 

از  یکی  به  می شد  شناخته  جهان  در  کشاورزی  محصوالت  صادرکنندگان  از  این  از  قبل  تا  که  نيجریه 

واردکنندگان آن محصول تبدیل شد، پيش از افت قيمت نفت در بازارهای جهانی مشکلی در پرداخت بهای 

به  واردات محصوالت کشاورزی  بهای  قيمت،  افت  از  اما پس  نداشت  واردات محصوالت کشاورزی وجود 

یکی از مشکالت جدی کشور نيجریه تبدیل شد، که این مشکل براحتی با ایجاد توازن در درآمدهای شهری 

و روستایی قابل اجتناب بود ]10[.

ایران با وجود توليد 9 ميليون تن گندم در سال 2014 بالغ بر 4 ميليون تن واردات گندم داشته است این 

درحالی است که کشور توانایی توليد این مقدار گندم را دارد]11[، هدف از بيان این آمار صرفًا واضح تر شدن 

مشکل مذکور است که اگر از سال 1990 تا کنون شرایط بگونه ای فراهم می گشت که توازن درآمدی برقرار 

می بود با کاهش جمعيت روستانشين در مقابل افزایش شدید جمعيت شهری مواجه نمی شدیم و دیگر نيازی 

به خروج 1.5 ميليون دالری ارز برای خرید گندم و همين طور بسياری از محصوالت کشاورزی دیگر نبود.

 به کمک برندسازی محصوالت کشاورزی می توان از این امر جلوگيری نمود و با افزایش تقاضا به موجب 
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برندسازی در این حوزه می توان این عدم توازن را با ایجاد بستر مناسب برای فروش محصوالت کشاورزی 

از بين برد. بنابراین توجه به برندسازی و اقدام به این کار در مناطقی که کشاورزی سهم عمده ای در اقتصاد 

دارد حائز اهميت می باشد.

موضوع دیگر که در این زمينه اهميت فراوان دارد از بين بردن واسطه ها در طی چرخه فروش محصوالت 

غيرمنطقی  افزایش  می کند  ایجاد  فروش  چرخه  در  دالل   وجود  که  مضراتی  جمله  از  می باشد،  کشاورزی 

قيمت ها در بازارمی باشد، حباب های ایجاد شده به روی قيمت کاال که بيش از ارزش حقيقی کاال می باشد و 

مصرف کننده باید بهای آن را بپردازد]12[. درنهایت به عنوان عامل برهم زننده بازار باید از حضور دالل ها 

در بازارها جلوگيری نمود تا ازین طریق بتوان سود حقيقی توليدکنندگان را به ایشان رساند.

چرخه ی باال نشان دهنده فرآیند معمول تحویل کاال به مشتری پيش و پس از برندینگ می باشد، به کمک 

برندینگ توليدکننده می تواند بصورت مستقيم بر مشتری اثر بگذارد و دالالن و عمده خریدارها را پشت سر 

بگذارد. شاید در نگاه اول کلمه ی دالالن و عمده خریدارها ذهن را به دالالن داخلی معطوف سازد که البته 

این دسته از دالالن داخلی زیرمجموعه ای برای مجموعه ای گسترده تر در سطح جهانی هستند، کشاورزان 

به کشاورزان ختم  تنها  توليدکننده  اما مفهوم  دارند  را  توليدکننده محصوالت کشاورزی  نقش  در هر کشور 

نمی شود چرا که درسطح جهانی دیگر کشاورزها بطور مستقيم دخالتی ندارند و توليدکنندگان در واقع کشورها 

هستند و دالالن آن دسته از کشورهایی هستند که محصوالت کشاورزی را می خرند و سپس با برند خود به 

بازارها عرضه می نمایند، برای مثال اسپانيا کشوری است که با وجود توليد اندک زعفران در مقایسه با ایران، 

رتبه اول صادرات زعفران را داراست، پيش از تحریم های ایران، آمریکا یکی از متقاضيان زعفران ایران بوده 
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است و این محصول بصورت فله صادر می شده است که البته هم اکنون نيز زعفران ایران تحت برندهای 

ملی امارات به این کشور صادر می گردد، این دو کشور مثال های خوبی برای دالل در سطح جهانی می باشند 

و متاسفانه کشاورز قربانی در واقع کشور ایران است، با وجود اینکه هشتاد درصد توليدات زعفران جهان در 

ایران می باشد اما اثری از نام ایران در بازارهای جهانی نيست!

5- نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به وجود زیرساخت های مناسب در استان خراسان جنوبی از جمله وجود بازارچه های مرزی و راه های 

ارتباطی زمينی مناسب، امکان حمل و نقل هوایی بار، بازارهای مناسب و تقاضای جهانی برای محصوالت 

فرآیند  موجب  به  اشتغال  ایجاد  موجب  که  برندسازی  نتایج  گرفت  نظر  در  با  همچنين  و  استان  کشاورزی 

و  کاهش صدمات  سود،  افزایش  موجب  به  بيشتر  توليد  به  توليدکنندگان  تشویق  بندی،  بسته  و  برندسازی 

افزایش کيفيت نهایی محصوالت، جلوگيری از افزایش قيمت غيرمنطقی به دليل وجود واسطه های متعدد، 

صادرات محصوالت با قيمت جهانی و افزایش ارزآوری و جلوگيری از هدررفت سرمایه ملی، امکان فراهم 

آمدن شرایط برای کسب استانداردهای جهانی مانند برند حالل می توان نتيجه گرفت که برندسازی فرصت 

در عرصه جهانی  ایران  نام  باعث مطرح شدن  نيز  و  و کشور می باشد  استان  ترقی  و  پيشرفت  برای  خوبی 

می گردد، طبق آمار و اطالعات بدست آمده از اداره امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی با توجه به آمادگي 

چين در زمينه کشاورزي در توسعه مناسبات استاني، بایستي با بهره گيري از توان فني کارشناسي، استفاده از 

تکولوژي مناسب با بهره مندي از امکانات سرمایه گذاري جدید، بازاریابي، برندسازی و دستيابي به بازارهاي 

نمایشگاه هاي تخصصي  استقرار  استان و  از طریق آشنایي تجار حرفه اي در  هدف به خصوص کشور چين 

در چين  علمي- کشاورزي  برگزاري همایش هاي  و  رساني  اطالع  پایگاه هاي  محصوالت کشاورزي،  ایجاد 

بتوانيم زمينه شکوفایي بيش از پيش محصوالت کشاورزي را با ایجاد بازارهاي مناسب در جامعه هدف فراهم 

نمایيم، شایان ذکر است که در سال 2013 ميزان صادرات زعفران ایران به کشور چين 7615 کيلوگرم به 

ارزش 11.5 ميليون دالر بوده است که یعنی هرکيلو زعفران به قيمت 1500 دالر به فروشی رسيده است 

این درحالی است که زعفران های تحت برند کشورهای دیگر تا 4500 دالر بفروش می رسند]6[. از این رو با 

هدف رسيدن به نتایج مطلوب در زمينه محصوالت کشاورزی که بخش اقتصادی اولویت دار استان می باشد 
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انتظار می رود با ایجاد بستر مناسب توسط دولت و سرمایه گذاران به این مهم دست یابيم.
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واکاوی و رتبه بندی عوامل فضايی موثر بر نوع سرمايه گذاری در

 استان خراسان جنوبی

آزاده رضائی نسب 
                       تاریخ دریافت: 1395/04/12         تاریخ پذیرش: 1396/06/15

چکیده

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری، دامنه بسيار وسيعی از عوامل را مدنظر قرار می دهند. اما تا 
به حال، تحقيقات محدودی درباره روش انتخاب از بين سرمایه گذاری های مختلف انجام شده است. تصميم 
گيری های سرمایه گذاران روز به روز پيچيده تر و دارای ریسک باال تر می شود و نتایج این سرمایه گذاری 
باشد. اطالعات کمی در مورد عوامل موثر بر تصميم  با اهميتی بر زندگی مردم داشته  تاثيرات  ها می تواند 
گيری سرمایه گذاران وجود دارد. در این تحقيق عوامل موثر برانتخاب نوع سرمایه گذاری شهروندان خراسان 
اساس  بر  پژوهش  این  در  تحقيق  روش  است.  شده  بررسی  اقتصادی  فضایی،  اجتماعی،  بعد  سه  در  جنوبی 
ماهيت، توصيفی و تحليلی و ازلحاظ دستيابی به داده ها از نوع تحقيقات توصيفی-پيمایشی و از لحاظ هدف 
کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقيق شامل شهروندان استان خراسان جنوبی می باشند. حجم نمونه به طور 
تصادفی 330 شهروند تعيين و با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی ساده نمونه ها انتخاب شدند. تجزیه 
و تحليل اطالعات با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آماری T تک نمونه ای در دو بخش آمار توصيفی و 
استنباطی انجام شد. براساس نتایج، بعد عوامل اجتماعی بر تصميم گيری به سرمایه گذاری در خراسان جنوبی 
با ميانگين 2,75، تاثير متوسطی داشته است. عوامل فضایی در اولویت دوم و با ميانگين 2,74 تاثير متوسطی 
بر تصميم گيری به سرمایه گذاری در بين شهرندان داشته است. و در پایان عوامل اقتصادی با ميانگين 2,71، 
تاثير متوسطی بر تصميم گيری به سرمایه گذاری در خراسان جنوبی در بين شهروندان داشته است. در راستای 
سرمایه  راستای  در  ای  رسانه  تبليغات  افزایش  گذاری،  سرمایه  به  جنوبی  خراسان  تمایل شهروندان  افزایش 
گذاری در استان، افزایش آگاهی و اطالعات شهروندان از موقعيت تجاری استان با کشور افغانستان، افزایش 

بخش ساخت و ساز در حيطه زمين و مسکن و غيره مطرح گشت

E22 ،D92 ،D71 :       طبقه بندی

کلمات کلیدی:  تصميم گيری، سرمایه گذار، عوامل فضایی، خراسان جنوبی

JEL

azade.rezaeenasab@gmail.com         ،1- دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند  
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1-مقدمه:

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری، دامنه بسيار وسيعی دارند، اما تا به حال، تحقيقات محدودی 

از بين سرمایه گذاری های مختلف انجام شده است. تصميمات مالی مردم روز به روز  انتخاب  درباره روش 

پيچيده تر و پر مخاطره تر می شود در حاليکه نتایج این تصميمات بر شيوه زندگی مردم بسيار موثر است )آقایی 

و مختاریان، 1383:4(.

برنامه ریزی منطقه ای صحيح  اقتصاددانان براساس نظریه رشد متوازن در مناطق مختلف، ضرورت  امروزه 

را برای رسيدن به توسعه متوازن مطرح می کنند و معتقدند توسعه متعادل منطقه ای بر آن است که بهترین 

شرایط و امکانات را برای توسعه جامع همه مناطق فراهم آورد تا تفاوت های کيفی زندگی بين منطقه ای و 

درون منطقه ای را به حداقل برساند و نهایتًا از بين ببرد )فالحتی و احمدیان، 1390(.

بيشتر تحقيقات اخير در مورد روانشناسی مالی بيان کرده است که تصميمات سرمایه گذاران ممکن است تحت 

فاکتورهای رفتاری داخلی از قبيل خودشناسی و فاکتورهای رفتاری خارجی مانند نحوه انتخاب یک سرمایه 

گذاری قرار گيرد )شليفر، 2000(.

وارنرد در سال 2001 جزیيات تئوری های مالی و روانشناسی را بررسی کرد تا بتواند به درک بهتری در مورد 

تصميم گيری مالی سرمایه گذاران و ارتباط آن با بازارهای مالی برسد. به هر حال او مشاهده کرد که تحقيقات، 

انواع مختلف  بيشتر در مورد انتخاب دارایی های غيرمالی انجام شده است و در مورد رفتار سرمایه گذاران و 

بر  به عبارت دیگر تحقيقات کمی در مورد عوامل موثر  سرمایه گذاران تحقيقات کمی صورت گرفته است. 

انتخاب سبد سهام صورت گرفته است. ارتباط بسيار روشن و واضحی ميان انتخاب سرمایه گذارای های مالی 

و رفتار مشتریان) مصرف کننده ها( در انتخاب محصوالت وجود دارد )وارنرد، 2001(.

با افزایش روز افزون سرمایه گذاران، افراد  با گزینه های متفاوتی برای سرمایه گذاری مواجه می شوند که کار 

را برای اخذ تصميمات سرمایه گذاری مناسب و پيچيده است. به همين دليل لزوم بررسی این روشهای رفتاری 

در ميان سرمایه گذاران در خراسان جنوبی احساس می گردد. این تحقيق به بررسی و تبيين مقایسه ای عوامل 

مختلف فضایی در سرمایه گذاری خراسان جنوبی می پردازد. هدف شناسایی عوامل تاثير گذار بر تصميم گيری 
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و تمایل شهروندان خراسان جنوبی بر سرمایه گذاری می باشد. سه سوال اصلی در پژوهش، این گونه مطرح 

می شود:

1-  ابعاد اجتماعی تا چه اندازه بر تصميم گيری و تمایل شهروندان بر سرمایه گذاری تاثيرگذار است؟

2-  عوامل فضایی و جغرافيایی تا چه ميزان بر تصميم گيری و تمایل شهروندان بر سرمایه گذاری تاثيرگذار 

است؟

3-  ابعاد اقتصادی تا چه اندازه بر تصميم گيری و تمایل شهروندان بر سرمایه گذاری تاثيرگذار است؟

2-پیشینه تحقیق:

تحقيق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تصميم گيری به سرمایه گذاری در خراسان جنوبی می باشد مرور ادبيات 

تحقيق  بيشتر در مورد تحقيقات انجام گرفته را بيان می کنيم:

یکی از اولين مطالعاتی که به بررسی انگيزه سرمایه گذاران آماتور پرداخت، توسط گرین )1969( انجام گرفت. 

نمونه او از ميان دانشجویان به جای سرمایه گذاران واقعی انتخاب شده بود. موضوع تحقيق او، بررسی ویژگی های 

احساسی پاسخ دهنده ها و بازده اشاره داشت.

بالم و دوستانش برای تحقيق در مورد ویژگی های مالی و تمایالت سرمایه گذاران، به مقدار زیادی به تحقيقات 

بورس سهام نيویورک و تحقيقات قبلی در سال 1970 تکيه کردند، که تاکيد ویژه آن ها روی ریسک بود. نوسانات 

قيمت و نوسانات سود، به طور اوليه ریسک مورد نظر سرمایه گذاران را نشان می داد. هم چنين مشخص شد که 

خيلی از سرمایه گذاران به ميزان کمی سبدهای مختلف سهام نگهداری می کنند.

اخيراً توسط سولومان )1999( نشان داده شده که عوامل زیادی روی انتخاب یک محصول توسط مشتریان، موثر 

است و بازارهای مالی محيط کاملی برای بررسی رفتار مشتریان است. به رغم این موضوع تحقيقات بسيار کمی 

در مورد کاربرد رفتار مشاریان و تکنيک های آن در مسائل مالی انجام شده است.

احتمااًل بزرگترین مجموعه اطالعات گردآوری شده برای تجزیه و تحليل تمایالت و ترجيحات سرمایه گذاران، 

توسط ليز و ليولن )1978( از موسسه کارگزاری نيویورک جمع آوری شده است. مجموعه اطالعاتی آن ها در دو زمينه 

فعاليت های تجاری )گرفته شده از شرکت ها( و اطالعات شخصی )گرفته شده از پرسش نامه ها( است. آن ها عملکرد 

سرمایه گذاران انفرادی را با عملکرد اداره کنندگان حرفه ای منابع مالی و معامله گران چيره دست مقایسه کردند.

 واکاوی و رتبه بندی عوامل فضايی موثر بر نوع سرمايه گذاری ...
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مطالعه چن و کارینک )2010( درچين نشان می دهد که اثر اصالحات بازار اقتصادی در نيم قرن اخير، در اثر 

توسعه اقتصادی و برگشت سرمایه از شهر به روستا و سرمایه گذاری ناشی از انتقال بخشی درآمدهای افراد به 

مناطق روستایی و به تبع آن توسعه فعاليت های کارآفرینی کشاورزی و غيرکشاورزی فرصت های متعددی در 

زمينه تنوع بخشی به توليد روستایی و افزایش سطح رفاه و کاهش مهاجرت به وجود آمده است.

سعدی و قلی پور )1389( در مقاله ای با عنوان »بررسی اثرات شخصيت سرمایه گذاران و خطاهای ادراکی 

در سرمایه گذاری  آنها در بورس  اوراق« دریافتند بين گشودگی و خطاهای پس بينی و بيش اطمينان رابطه 

این رو سرمایه  از  دارد.  رابطه معنادار معکوس وجود  بين گشودگی و خطای دسترسی  دارد،  مستقيمی وجود 

گذاران خالق و کنجکاو و انعطاف پذیر بيشتر با این خطای پس بينی که خود تشدید کننده بيش اطمينانی است، 

مواجه هستند و امکان بروز خطای دسترسی در این قبيل افراد کمتر است.

نيکومرام، رهنمای  پشتی  هيبتی  یزدانی )1391( در مقاله ای با عنوان »تاثير سوگيری  سرمایه گذاران بورس  

اوراق بهادار تهران بر ارزشيابی سهام » دریافتند که تاثير سوگيری هایی نظير سوگيری اطمينان بيش از اندازه، 

سوگيری نمایندگی، لنگر اندازی، توجه و دسترسی به عنوان مفهومی کليدی در تصميمات شهودی بر ارزشيابی  

سهام می باشد.

3-معرفی منطقه مورد مطالعه:

بيرجند مرکز استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان بيرجند در شرق ایران است. این شهر در سال 1390، 

تعداد 184647 نفر جمعيت داشته است. این شهرستان از شمال به شهرستان قاینات، از شرق به شهرستان های 

درميان و سربيشه، از جنوب به شهرستان نهبندان و استان کرمان و از غرب به شهرستان های سرایان و طبس 

محدود است. در حال حاضر این شهرستان دارای یک بخش، 6 دهستان و 1 نقطه شهری است. وسعت این 

شهرستان 6888 کيلومترمربع که در 59 درجه و 13 دقيقه طول جغرافيایی و 32 درجه و 53 دقيقه عرض 

جغرافيایی ودر ارتفاع 1470 متری از سطح دریا قرار گرفته است. فاصله شهر بيرجند تا مرکز استان خراسان 

رضوی 481 کيلومتر، تا مرکز استان سيستان و بلوچستان 458 کيلومتر و تا مرکز استان کرمان 586 کيلومتر 

می باشد.
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4-روش پژوهش:

 330 تحقيق  این  در  می باشد.  جنوبی  خراسان  از شهروندان  تصادفی  نمونه  یک  شده  آوری  جمع  های  داده 
شهروند مورد پرسشگری قرارگرفتند. انتخاب نمونه های تحقيق در جامعه مورد مطالعه به طور تصادفی صورت 
گرفته است. روش تحقيق در این پژوهش بر اساس ماهيت، توصيفی و تحليلی و از لحاظ دستيابی به حقایق از 
نوع تحقيقات توصيفی-پيمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. شاخص های کلی تحقيق شامل اجتماعی، 
فضایی و اقتصادی درمنطقه مورد مطالعه است. متغيرها با طيف 5تایی ليکرت در پرسشنامه قرار گرفته اند.  
افزار آماری spss و آزمون t تک نمونه ای مورد تجزیه و تحليل و  داده های جمع آوری شده به کمک نرم 

استنتاج نهایی قرار گرفته است. داده ها با خطای 5 درصد و اطمينان 95 درصد مورد تحليل قرار گرفته اند.

 واکاوی و رتبه بندی عوامل فضايی موثر بر نوع سرمايه گذاری ...
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-بحث :

الف( داده های توصيفی: ویژگی هاي جمعيت شناختی پاسخ گویان پژوهش به صورت زیر می باشد:

64 درصد پاسخ دهندگان مرد و 36 درصد پاسخ دهندگان زن می باشند. 60 درصد پاسخ دهندگان متاهل و 

40 درصد آن ها مجرد می باشند.

ب( تحلیل داده های استنباطی:

در پژوهش حاضر با استفاده از تکنيک آماری آزمون   تک نمونه ای به تحليل داده ها پرداخته شده است. 

پرسش اصلی دراین مطالعه بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب نوع سرمایه گذاری شهروندان 

خراسان جنوبی است که در 3 بعد اجتماعی، فضایی و اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است.

1-  فرضيه اول: عوامل اجتماعی بر تصميم گيری شهرندان خراسان جنوبی بر سرمایه گذاری در استان تاثير 

زیادی دارد.

با توجه به نتایج جدول شماره )2(، ميزان تمایل به سرمایه گذاری در حيطه نيازهای نسل جدید با ميانگين 

3,42، در شرایط متوسطی قرار دارد. ميزان تمایل مهاجرت شهروندان از استان با ميانگين 3,39 در حد متوسط 
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بوده است. تمایل به تغيير شغل و نارضایتی از شغل کنونی در بين شهروندان با ميانگين 3,30 در حد متوسط 

می باشد. نقش مذهبی بعضی از نقاط استان بر تصميم گيری به سرمایه گذاری در بين شهروندان با ميانگين 

3,21 تاثير متوسطی دارد.

ميزان تبليغ رسانه های استان برای سرمایه گذاری و تشویق مردم به سرمایه گذاری با ميانگين 1,78 دارای 

تاثير کمی بر تصميم گيری شهروندان داشته است. ميزان اعتماد مردم به برنامه های کنونی توسعه استان با 

ميانگين 1,90 در حد کم می باشد.

2-  فرضيه دوم: عوامل فضایی و جغرافيایی بر تصميم گيری شهرندان خراسان جنوبی بر سرمایه گذاری در 

استان تاثير زیادی دارد.

 واکاوی و رتبه بندی عوامل فضايی موثر بر نوع سرمايه گذاری ...
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3-  فرضيه سوم: عوامل اقتصادی بر تصميم گيری شهرندان خراسان جنوبی بر سرمایه گذاری در استان تاثير 
زیادی دارد.

باتوجه به نتایج جدول شماره )4(، تمایل شهروندان خراسان جنوبی به سرمایه گذاری در عرصه زمين و مسکن 

با ميانگين 3,57 متوسط روبه باال می باشد. در زمينه طال  و ارز با ميانگين 3,24 شهروندان تمایل به سرمایه گذاری 

در حد متوسطی دارند. تمایل شهروندان به خرید مسکن در سایر مراکز عمده شهری مانند مشهد و تهران با 

ميانگين 3,12 در حد متوسطی می باشد.

در عرصه معدن با ميانگين 2 شاهد کمترین رغبت به سرمایه گذاری در بين شهروندان می باشيم. ميزان اميد 
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به  تمایل شهروندان  ميزان  باشد.  در حد کمی می  ميانگين 2,09  با  استان  اقتصادی  به تحوالت  شهروندان 

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با ميانگين 2,12 در حد کمی بوده است.

تاثير  با ميانگين 2,75،  نتایج جدول)5(، عوامل اجتماعی بر تصميم گيری به سرمایه گذاری در استان  طبق 

تاثير متوسطی بر تصميم گيری به  با ميانگين 2,74  اولویت دوم و  متوسطی داشته است. عوامل فضایی در 

سرمایه گذاری در بين شهروندان داشته است. و در پایان عوامل اقتصادی با ميانگين 2,71، تاثير متوسطی بر 

تصميم گيری به سرمایه گذاری در استان خراسان جنوبی در بين شهروندان داشته است.

6-نتیجه گیری:

گذاری  سرمایه  گيری  تصميم  و  تمایل  بر  اقتصادی  فضایی،  اجتماعی،  اثرات  تا  شد  سعی  پژوهش  این  در 

فضایی،  اجتماعی،  ابعاد  تاثير  گيرد.  قرار  تحليل  و  تجزیه  مورد  سيستمی  دید  با  جنوبی  خراسان  شهروندان 

اقتصادی بر سرمایه گذاری و تمایل به آن را موجب شده که برخی جنبه مثبت و برخی جنبه منفی داشته اند. 

در ادامه این بحث مهم ترین اثرات این ابعاد بر سرمایه گذاری و تمایل شهروندان به سرمایه گذاری در حوزه 

های مورد مطالعه به شرح ذیل بيان می شود:

بعد اجتماعی:

با توجه به نتایج جدول شماره )2(، ميزان تمایل به سرمایه گذاری در حيطه نيازهای نسل جدید با ميانگين 

3,42، در شرایط متوسطی قرار دارد. ميزان تمایل مهاجرت شهروندان از استان با ميانگين 3,39 در حد متوسط 

بوده است. تمایل به تغيير شغل و نارضایتی از شغل کنونی در بين شهروندان با ميانگين 3,30 در حد متوسط 

می باشد. نقش مذهبی بعضی از نقاط استان بر تصميم گيری به سرمایه گذاری در بين شهروندان با ميانگين 

3,21 تاثير متوسطی دارد. ميزان تبليغ رسانه های استان برای سرمایه گذاری و تشویق مردم به سرمایه گذاری 

با ميانگين 1,78 دارای تاثير کمی بر تصميم گيری شهروندان داشته است. ميزان اعتماد مردم به برنامه های 

 واکاوی و رتبه بندی عوامل فضايی موثر بر نوع سرمايه گذاری ...
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کنونی توسعه استان با ميانگين 1,90 در حد کم می باشد.

ميزان تمایل شهروندان به مهاجرت و نارضایتی آنان به شغل کنونی و درآمدشان و تمایل به تغيير شغل می تواند 

تاثير منفی بر سرمایه گذاری در استان داشته باشد.

با تبليغات خيلی کمی که دارند تاثير سویی بر سرمایه گذاری و مشارکت مردم می توانند  رسانه های استان 

داشته باشند. با شناخت نيازهای نسل جدید و معرفی آن نيازها به جامعه می توان عرصه مناسبی برای سرمایه 

گذاری در استان ایجاد نمود.

بعد فضايی و جغرافیايی:

باتوجه به نتایج جدول )3(، نوع اقليم منطقه بيشترین تاثير را دربين سایر عوامل بر تصميم گيری به سرمایه گذاری 

داشته است. پتانسيل های جغرافيایی منطقه با ميانگين 2,90 بر تصميم گيری به سرمایه گذاری تاثير کم و رو 

به متوسطی داشته است. شهروندان از موقعيت های تجارت با افغانستان با ميانگين 2,33 در حد کمی اطالع و 

آگاهی دارند.

خراسان جنوبی به دليل دوری از مسير بادهای باران آور، عدم وجود ارتفاعات مهمی که بتواند در تعدیل آب و 

هوا و جذب نزوالت جوی مؤثر واقع شود و مجاورت با کویر لوت در خشک ترین تقسيم بندی اقليمی خراسان 

قرار دارد. ميانگين درجه حرارت در همه نقاط شهرستان به یک اندازه نيست.

این اقليم نامناسب و بارش کم و خشکی منطقه تاثير منفی فراوانی بر سرمایه گذاری در منطقه دارد. در زمينه 

کشاورزی باید به سمت الگوی کشت کم آب رفت. با آگاهی سازی مردم از موقعيت های تجارت با افغانستان 

می توان به ارز آوری کشور کمک کرد.

بعد اقتصادی:

باتوجه به نتایج جدول شماره )4(، تمایل شهروندان استان به سرمایه گذاری در عرصه زمين و مسکن با ميانگين 

3,57 متوسط روبه باال می باشد. در زمينه طال و ارز با ميانگين 3,24 شهروندان تمایل به سرمایه گذاری در حد 

متوسطی دارند. تمایل شهروندان به خرید مسکن در سایر مراکز عمده شهری مانند مشهد و تهران با ميانگين 

3,12 در حد متوسطی می باشد.

در عرصه معدن با ميانگين 2 شاهد کمترین رغبت به سرمایه گذاری در بين شهروندان می باشيم. ميزان اميد 
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به  تمایل شهروندان  ميزان  باشد.  در حد کمی می  ميانگين 2,09  با  استان  اقتصادی  به تحوالت  شهروندان 

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با ميانگين 2,12 در حد کمی بوده است.

تمایال بيشتر شهروندان به سرمایه گذاری در حيطه مسکن و زمين می باشد و می شود با تقویت این بخش به 

درآمدزایی و اشتغال از طریق ساخت و ساز اقدام نمود. باید شهروندان را از مزیت های سرمایه گذاری در بخش 

معدن و اوراق بهادار آگاه کرد.

7-پیشنهادات:

1-  افزایش تبليغات رسانه ای در راستای سرمایه گذاری در استان

2-  افزایش آگاهی و اطالعات شهروندان از موقعيت تجاری استان با کشور افغانستان

3-  افزایش بخش ساخت و ساز در حيطه زمين و مسکن 

4-  افزایش اشتغال در بخش خدمات و حمل و نقل 

5-  افزایش سرمایه گذاری در بخش های زود بازده

6-  افزایش حمایت دولتی و اعطای خدمات بانکی در جهت سرمایه گذاری

8-منابع:
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مطالعه و بررسی تأثیر حسابرسی زيست محیطی بر حسابرسی رعايت

 )شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان(

چکیده

با استفاده از پایگاه داده های منحصربه فرد ميشيگان، تاثير حسابرسی زیست محيطی را بر تطابق طوالنی مدت 

مقررات )حسابرسی رعایت( در کارخانجات توليدی با پسماندهای خطرناک ایاالت متحده مورد بررسی قرار می 

انجام حسابرسی زیست  پيرامون  دهيم. همچنين به بررسی عواملی می پردازیم که برتصميمات کارخانجات 

محيطی تاثير می گذارند و اینکه آیا حسابرسی به نوبه خود بر احتمال بازرسی های نظارتی تاثير می گذارد. در 

می یابيم کارخانجات بزرگتر و آنهایی که تابع مقررات سخت تری می باشند، به احتمال بيشتری مورد حسابرسی 

قرار می گيرند؛ کارخانجات ضعيف به احتمال کمتری مورد حسابرسی قرار می گيرند. با این حال، ما هيچ تاثير 

طوالنی مدت خاصی از حسابرسی را در احتمال یک بازرسی یا انطباق نظارتی در ميان این کارخانجات توليدی 

ميشيگان پيدا نمی کنيم.

L41 ،Q58 ،Q53  :           طبقه بندی

کلمات کلیدی:  حسابرسی زیست محيطی، پسماندهای خطرناک، حسابرسی رعایت، اجراء قانون

 1- دکتری تخصصی حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

Morteza.Zakerean@gmail.com :2-  دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد، ایمیل

JEL
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مقدمه

از اواسط دهه 1980 آژانس حفاظت از محيط زیست آمریکا )EPA(، برای انجام حسابرسی های زیست محيطی 

به عنوان روشی برای بهبود کارایی زیست محيطی، نهادهای نظارتي را تشویق کرده است . یک حسابرسی 

زیست محيطی »... بازبينی سيستماتيک، مستدل، متناوب و هدفمندی برای برآوردن نيازهای زیست محيطی 

می باشد«.  خصوصًا، EPA ، حسابرسی ها را به عنوان روشی برای افزایش پيروی از مقررات زیست محيطی 

شناخته است. بيش از دو دهه، EPA رسمًا حسابرسی زیست محيطی را در انطباق و سياست اجرای آن به 

ثبت رسانده است. در سال EPA 1995 یک سياست حسابرسی جامعی را تصویب کرده که نهادهای نظارتي 

را تشویق می کند تا از طریق کاهش خسارات مرتبط با هر تخلفی که در طول یک دوره حسابرسی کشف می 

شود، آن را مورد حسابرسی قرار دهند . EPA در سال 2008، به منظور ارائه مشوق های اضافی برای نهادهای 

نظارتي، سياست حسابرسی را گسترش داد تا این نهادها زمانيکه امکانات مشمول به مقررات زیست محيطی را 

ارائه دهند، متعهد به انجام حسابرسی های زیست محيطی شوند . در سال EPA 1997، رسمًا حسابرسی زیست 

.)1997 EPA( .محيطی را در طرح استراتژیک خود برای افزایش سازگاري زیست محيطی، گنجاند

به نظر می رسد از دهه 1990، تایيد EPA از حسابرسی زیست محيطی به عنوان یک ابزار سياسی، ریشه های 

خود را در بررسی و شواهد بی اساس در تاثير حسابرسی در کارایی زیست محيطی داشته است. با توجه به 

 1-“هدایت دوره ای در قطعنامه سیاست حسابرسی زیست محیطی“، 50 اف آر 46504 )8 نوامبر،1985(

 FR 46504 50  -2، بخش ای II.، ادبیات دانشگاهی برای مقررات زیست محیطی و انطباق) بخوبی آن در انطباق کلی تر( گاهی از واژه حسابرسی بطور کلی تر 

برای معنی کردن هر گونه بازبینی یا بازرسی دوره ای از یک موقعیت انطباقی نهاد استفاده می کند. برای تشخیص بازدیدهایی که به واسطه  تنظیم گرهایی اجرا شده اند از 

آنهایی که توسط نهادهای تنظیم شده اجرا شد و برای اینکه با اصطالحات EPA سازگار باشد، ما واژه “حسابرسی” را برای اشاره کردن به  بازدیدهای داوطلبانه انجام 

شده توسط نهادهای تنظیم شده و هرگونه”بازرسی” بکار می بریم تا اشاره ای داشته باشیم به بازدیدهایی که توسط تنظیم گرها انجام شده اند)و بنابراین اجباری از 

دیدگاه حذب کنترل شده(.

3-  سیاست حسابرسی در “انگیزه هایی برای کنترل شخصی : اکتشاف، افشاء، اصالح، و جلوگیری از تخلفات- بیانیه نهایی سیاست،” 65 اف آر 66706)22 دسامبر، 

1995( و بازبینی های کوچکتر نسبت به سیاست ، تحت “ انگیزه هایی برای کنترل شخصی:  اکتشاف، افشاء، اصالح، و جلوگیری از تخلفات- بیانیه نهایی سیاست،“ 

65 اف آر 19618 )11 آپریل،2000( منتشر شد.

4-  “روش دوره ای برای اعمال سیاست حسابرسی به صاحبان جدید” در 73 اف آر 44991 منتشر شد)1 آگوست ،2008(.

  GAO  آمریکا  )1995، صفحه 3(

1

2

3

4
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گزارشی در سال 1995 توسط اداره حسابرسی کل آمریکا )GAO( پيرامون حسابرسی زیست محيطی، »سازمان 

های خصوصی و دولتی که حسابرسی زیست محيطی اثربخشی دارند ...رعایت بهينه، کاهش قرار گرفتن در 

معرض مسئوليت مدنی و کيفری، صرفه جویی درهزینه ها از طریق کارایی عملياتی و اجتناب از پاکسازی ها 

و کاهش خطرات زیست محيطی را گزارش داده اند. » واکنش ها به تحقيقی که متفقًا توسط آژانس حفاظت 

را  نتيجه  این  انجام شد به طور مشابه  آمریکا  توليدکنندگان مواد شيميایی  انجمن  آمریکا و  از محيط زیست 

دربرداشت که حسابرسی زیست محيطی می تواند اثرات مثبت معناداري بر کارآیی زیست محيطی داشته باشد 

)EPA، 1999(. با اینحال، شواهد تجربی کمی وجود دارد که نشان دهد حسابرسی زیست محيطی بطور قابل 

توجهی پيروی از مقررات زیست محيطی را افزایش می دهد.

تجزیه و تحليل های تجربی نشان داده است که یک ابتکار داوطلبانه مرتبط، یعنی اتخاذ یک سيستم مدیریت 

باشد )داستگوپتا  از مقررات زیست محيطی داشته  تاثير مثبتی در پيروی  تواند  )EMS(، می  زیست محيطی 

محيطی  زیست  های  سيستم  اتخاذ  آنجائيکه  از   .)2010 سام  2005؛  پراکاش  و  پوتوسکی  2000؛  ودیگران 

)EMS( اغلب شامل حسابرسی زیست محيطی به عنوان جزئی از یک برنامه جامع می باشد، هرکسی ممکن 

است انتظار داشته باشد که  حسابرسی های زیست محيطی یک نتيجه مشابه داشته باشد. با اینحال، تاثير خاص 

حسابرسی زیست محيطی بر رعایت نکات ذکر شده مورد توجه چندانی  قرار نگرفته است. 

یک تحليل مستقل از حسابرسی زیست محيطی حداقل به دو دليل مهم می باشد. اواًل، با توجه به ماهيت 

جامع و هزینه سيستم های زیست محيطی )EMS(، نهادهای مربوطه که آنها را قبول می کنند ممکن است با 

نهادهایی که تنها حسابرسی زیست محيطی را متقبل می شوند بسيار تفاوت داشته باشند.

دومًا، سياستهای EPA، توجه فوق الذکر را بر ارزیابی زیست محيطی شناسایی کرده، نه بر EMS ها، و بنابراین 

هرگونه ارزیابی از کارآیی این سياستها باید تاثيرات انطباق ارزیابی را مجزا کند.

دو  ما هر   ،)DEQ( ميشيگان  زیست محيطی  کيفيت  اداره  از  فرد  به  منحصر  داده های  پایگاه  از  استفاده  با 

عاملی را مورد بررسی قرار می دهيم که مشوق کارخانجات در قبول تعهد حسابرسی های زیست محيطی و 

نتایج حسابرسی برای انطباق کارخانجات توليدی با مقررات پسماندهای خطرناک آمریکا تحت قانون حفاظت 

و بازیافت منابع )RCRA( می باشند. همچنين به طور واضح، احتمال تاثير حسابرسی زیست محيطی را بر 
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احتمال بازرسی های نظارتی در نظر می گيریم. در حاليکه نتایج به ما در تفکيک کردن ویژگي هاي کارخانجات 

در حسابرسی کمک کند، هيچگونه تاثير طوالنی مدت مشخصی را از حسابرسی زیست محيطی بر بازرسی ها 

یا بر RCRA پيدا نمی کنيم. ادامه این مقاله به این ترتيب مرتب شده است: بخش 2 در مورد فواید احتمالی 

بازرسی زیست محيطی به بحث و بررسی می پردازد؛ بخش های 3 و 4 به تشریح آثار و ادبيات مربوطه و روش 

ما در شناسایی شرکت هایی که حسابرسی های زیست محيطی را انجام می دهند می پردازد؛ بخش های 5 و 

6 شيوه تجربی ما و داده های مورد استفاده در تحليل ها را ارائه می دهند؛ بخش 7 نتایج رگرسيون را تشریح 

می کند و بخش 8 این مقاله با بحثی از یافته های ما به پایان می رسد.

فوايد موجود در حسابرسی زيست محیطی

حسابرسی زیست محيطی می تواند برای تمرکز بر بسياری از جنبه های متفاوت کارایی زیست محيطی یک 

نهاد نظارتي، طراحی شود. به عنوان مثال، یک حسابرسی می تواند بر تصدیق نيازهای زیست محيطی، ارزیابی 

پيشاپيش کارایی سيستم-های زیست محيطی )EMS( در محل، تعيين فرصت هایی برای احيا منابع یا حداقل 

سازی مواد زائد، یا برآورد خطرات ناشی از مواد و کنترل نامنظم آن، تاکيد کند. بطور مشابه، انگيزه های مختلف 

می توانند زمينه ساز تصميم کارخانه برای انجام یک حسابرسی باشد. یک کارخانه ممکن است بخواهد تا درک 

بهتری از تعهدات زیست محيطی خود، یافتن راهی برای افزایش انطباق جامع یا عملکرد زیست محيطی، یا 

کسب یک تایيدیه زیست محيطی ویژه داشته باشد.

عليرغم طيف گسترده دالیل انجام حسابرسی، اکثر مدل های نظری حسابرسی زیست محيطی بر جنبه های 

اطالعاتی حسابرسی تمرکز دارند )به عنوان مثال به نوشته های ميشرا و دیگران 1997؛ فاف و سانچيریکو 

2000؛ فریزن 2006 مراجعه کنيد(. به طور کلی، مدل های نظری چنين می پندارند که عملکرد زیست محيطی 

یا انطباق با مقررات زیست محيطی، دربرگيرنده یک اصل اتفاقی می باشد. در نتيجه، نهادهای نظارتي نمی 

توانند به طور کامل سطوح انتشار یا انطباق وضعيت پيش از وقوع را مالحظه کنند. ازطریق انجام یک حسابرسی 

تواند  از سطح واقعی عملکرد زیست محيطی مطلع شده و می  تواند،  زیست محيطی، یک نهاد نظارتي می 

متعهد شود درجایی که چنين عملکردی زیر سطح مطلوب نهاد باشد، کارهای اصالحی را انجام دهد. به عنوان 

مثال، فاف و سانچيریکو)2000( یک مدل نظری را پيشنهاد کردند که در آن یک حسابرسی، ميزان و ماهيت 
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خطر زیست محيطی مربوط به فعاليت های موجود در آن سازمان را آشکار می کند. بنابراین، حسابرسی براي 

سازمان، فرصت اصالح و بهبود هر گونه آسيب و خطر را فراهم می آورد. مطابق این مدل ها، نهاد نظارتي دارای 

انگيزه ای برای حمایت از حسابرسی می باشد، زیرا انجام این کار نهایتًا به سطوح باالتر انطباق با استانداردها 

و عالج سریعتر خسارت زیست محيطی منجر می شود. نهادهایی که امر حسابرسی را متقبل می شوند ممکن 

است همچنين درباره روش های بهتر برای دستيابی به سطوح مطلوب عملکرد زیست محيطی خود آگاهی پيدا 

کنند. خانا و وایدیاواتی)2011( استدالل می کنند که حسابرسی ها ممکن است به نهادهاي نظارتي اجازه دهد 

تا پروتوکل های داخلی را برای ممانعت از تخلف های آینده مقرر دارند. بنابراین، حسابرسی ها می توانند تاثير 

مثبت طوالنی مدتی بر انطباق داشته باشد.

ادبیات مربوطه

بررسی ما از عواملی که نهادهای نظارتي را برای انجام حسابرسی های زیست محيطی برمی انگيزد و تاثيری 

 )VEI( که حسابرسی در رعایت مقررات زیست محيطی دارد، بطور نزدیکی به نهادهای زیست محيطی داوطلب

مرتبط می باشد. VEI، برنامه های داوطلبانه ای هستند که نه تنها تحت ضمانت آژانس های نظارتي می باشند 

ابتکارات ویژه شرکتی را نيز شامل می شود.  بلکه حمایت شرکت های صنعتی، برنامه های شخص ثالث و 

بررسی خانا و بروهل)2008( از این ادبيات، گزارشگر شواهد مخلوطی از تاثيرات نهادهای داوطلبانه در عملکرد 

زیست محيطی، هم در سراسر برنامه ها و هم برای برنامه های فردی می باشد. به عنوان مثال، تحقيقات 

بيشماری به بررسی دراین مورد می پردازند که آیا شرکت در برنامه های »EPA »33/50  یک برنامه داوطلبانه 

جلوگيری از آلودگی- بر ميزان انتشار مواد سمی تاثير می گذارد یا خير. خانا و دامون )1999( در ميان شرکت 

های شيميایی تجاری دولتی که در برنامه 33/50  شرکت کردند، انتشار مواد سمی کمی را مشاهده کردند در 

حاليکه ویدوویچ و خانا )2007( دریافتند که همان برنامه بر انتشار مواد سمی برای یک نمونه از شرکت هایی 

که از ميان 19 بخش صنعتی مختلف انتخاب شده بود، هيچ تاثير ویژه آماری نداشت.

شماری از تحقيقات، عواملی که بر اقتباس سيستم مدیریت زیست محيطی)EMS( تاثير گذاشته )به عنوان مثال 

نوشته های خانا و آنتون 2002؛ آچيدا و فرارو 2007 را مشاهده کنيد( یا  تاثير اقتباس EMS بر کل عملکرد 

زیست محيطی را نظر می گيرند )بطور مثال، مقاله آنتون و دیگران 2004؛ سام و دیگران 2009 را مالحظه 

مطالعه و بررسی تأثیر حسابرسی زيست محیطی بر حسابرسی رعايت ....
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فرمائيد(. درحاليکه چنين مطالعاتی قادر نيستند بطور مستقل، نقش حسابرسی زیست محيطی را نسبت به دیگر 

جنبه های EMS ارزیابی کنند، یافته های آنها متناسب با تحليل های ما باقی می مانند. دو مورد که بيشترین 

ارتباط را دارند، یعنی پوتوسکی و پراکاش )2005( و سام )2010(، تاثير اقتباس EMS را بنا بر مقررات زیست 

محيطی آمریکا ارزیابی می کنند. 

پوتوسکی و پراکاش )2005( شرکت در ایزو 14001 را تحليل می کند، که یک برنامه گواهی شخص ثالث 

است که، در ميان بقيه موارد، نيازمند اقتباس یک سيستم مدیریت زیست محيطی )EMS( می باشد. درحاليکه 

حسابرسی متناوب زیست محيطی برای گواهی ایزو 14001 الزم نمی باشد، »یک کارخانه، باید بازبينی جامع 

اوليه کارها و سيستم های زیست محيطی خود را به عهده گيرد«)صفحه 237(. بنابراین، کارخانجات تایيد شده 

احتمااًل باید دارای حداقل یک حسابرسی زیست محيطی اوليه باشد. با استفاده از یک مدل اثرات درمان)بهبود(، 

برای کنترل دروني از مشارکت ایزو 14001، پوتوسکی و پراکاش عواملی را که مشارکت ایزو 14001 را در ميان 

کارخانجات آمریکا ایجاد می کند و اثرات مشارکت را در انطباق با مقررات قانون هوای پاک )CAA( را مورد 

تجزیه و تحليل قرار می دهند. نتایج آنها نشان دهنده رشد نظارتی انطباق با CAA درميان کارخانه هایی می 

باشد که ایزو 14001 را قبول می کنند. با اینحال، به دليل اینکه نویسندگان به روشنی، نتيجه بازرسی را طراحی 

نمی کنند، مشخص نيست که آیا کارخانجات تابع ایزو 14001 موجود در تحقيقات آنها، براستی عملکرد زیست 

محيطی خود را بهبود بخشيده اند یا صرفًا به صورت تکراري، متفاوت از سایر کارخانجات بازرسی شده اند. 

سام )2010( تاثيرات فعاليت های مختلف جلوگيری از آلودگی را، ازجمله اقتباس EMS، بر انطباق کلی زیست 

محيطی، با استفاده از نمونه ای از تقریبًا 1400  کارخانه توليدی 500S&P بررسی می کند. او در می یابد 

که اقتباس ازیک EMS طی اوایل دهه 1990، انطباق با استانداردها را طی دوره تحقيقاتی 1991 تا 2004 

افزایش می دهد. 

1-   داسگوپتا و دیگران )2000( تاثیرات EMS ها را بر انطباق با مقررات زیست محیطی در مکزیک بررسی می کند. با این حال، به جای توجه کردن به تصمیم منقصل برای 

تطبیق یک EMS، آنها یک “امتیاز اقتباس” ایجاد کردند تا وسعتی را که در آن کارخانجات مکزیکی کارهای EMS را ثبت کرده اند، اندازه گیری می کند. نویسندگان متوجه 

نشدند که هر چه امتیاز اقتباس باالتر باشد، وضعیت انطباق کارخانه ای که خود گزارش می کند باالتر می رود.

 EMS تنها تمرکز بر تحلیل و بررسی نمی باشد، این طرح بر این باور است که تصمیم برای اقتباس یک EMS 2-  برخالف پوتوسکی و پراکاش)2005(، بدلیل اینکه اقتباس  

درون زادی است. نتایج باید با درنظر گرفتن این مسئله درذهن تفسیر شود.

2
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1-  انگیزه ها برای حسابرسی و تبعیت از مقررات زیست محیطی ممکن است درمیان تصمیم گیرندگان در سطح شرکت با آنان که در سطح کارخانه می باشند متفاوت باشد. 

تحقيقات اندکی در ادبيات VEI، به روشنی بر حسابرسی زیست محيطی تمرکز می کنند. استفورد)2005( اثر 

سياست های ایالتی را در تشویق حسابرسی زیست محيطی در انطباق کلی با مقررات پسماندهای خطرناک 

بررسی می کند و تاثير مثبتی را پيدا می کند. خصوصًا، او انطباق باالتری را ميان کارخانجات در ایاالتی پيدا 

می کند که به نتایج حسابرسی های زیست محيطی امتياز داده یا جرائم مربوط به تخلفات کشف شده در طول 

حسابرسی های زیست محيطی را محدود می کند. متاسفانه، درآن تحقيق سعی نشد تا کارخانجاتی که کار 

حسابرسی را متقبل شدند، شناسایی کند، بنابراین هيچ بينشی را نسبت به تاثير ارزیابی در عملکرد یا انطباق 

آینده ارائه نمی دهد. با دانش ما، تنها تحقيق به جز تحقيق ما که مستقيمًا تاثير حسابرسی زیست محيطی را 

بر انطباق نشان می دهد، تحقيق خانا و ویدیاواتی)2011( می باشد، که از اینجا به بعد به کی دبليو خالصه 

می شود. کی دبليو، برآورد اثر برنامه های حسابرسی زیست محيطی گسترده شرکتی را در انطباق معاصر با 

مقررات قانون هوای پاک )CAA( و با استفاده از نمونه ای از شرکتهای S&P500 که پاسخگوی برآورد مرکز 

تحقيقاتی سرمایه گذاری )آی آر آر سی( پيرامون شيوه های مدیریت زیست محيطی می باشند، ارزیابی می 

کنند. یافته های آنها اشاره دارد بر اینکه کارخانجاتی که شرکت مادر آنها یک حسابرسی زیست محيطی را 

گزارش داده است عمدتًا به احتمال بيشتری در انطباق با مقررات قانون هوای پاک)CAA( می باشند. چندین 

اختالف مهم بين تجزیه و تحليل کی دبليو و تجزیه و تحليل حاضر در این مقاله وجود دارد. اواًل، تحليل آنها 

بر تاثير فوری حسابرسی بر انطباق متمرکز است درحاليکه سود اوليه ما در پتانسيل برای تاثيرات طوالنی مدت 

حسابرسی قرار دارد. دومًا، ما تصميم برای حسابرسی و تاثيرات حسابرسی را بجای اینکه در سطح شرکت تحليل 

کنيم، آنرا در سطح ممکن مورد بررسی قرار می دهيم.  سومًا، کی دبليو تنها کارخانجات S&P500 را در نظر 

می گيرد در حاليکه تحليل ما شامل تمامی کارخانجات توليدی، بزرگ و کوچک، که تحت نظر قانون حفاظت و 

 )CAA(تنظيم شده اند، می باشد. درآخر، کی دبليو انطباق با مقررات قانون هوای پاک )RCRA( بازیافت منابع

را بررسی می کند در حاليکه تحليل ما به انطباق با مقررات قانون حفاظت و بازیافت منابع )RCRA( نظر دارد. 
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سياست آژانس حفاظت از محيط زیست آمریکا )EPA( بطور گسترده ای تمامی کارخانجات را برای تقبل کار 

حسابرسی تشویق می کند. به این معنا که، سياست بازرسی آژانس حفاظت از محيط زیست)EPA( نسبت به 

امکانات خاص، هدفمند نيست، به عنوان مثال کسانی که در یک صنعت خاص هستند یا آنهایی که درکاری 

با یک اندازه مشخص می باشند. مشابه آن نيز در مورد سياست هایی در سطح ایالتی که مشوق هایی برای 

حسابرسی زیست محيطی ارائه می دهند، درست است. با توجه به ماهيت فراگير این سياست ها، ما معتقدیم 

تالش هایی برای ارزیابی تاثير بخشی سياست نياز به درک کاملتری از اثرات حسابرسی بر انطباق دارد. اینکه 

ارزیابی نقش مناسب برای حسابرسی زیست محيطی  آیا حسابرسی دارای تاثير ماندگاری بر انطباق دارد در 

در استراتژی اجرای آژانس حفاظت از محيط زیست )EPA( مهم است. اگر حسابرسی تاثير طوالنی مدتی بر 

انطباق داشته باشد، بنابراین تشویق کارخانجات برای حسابرسی ممکن است روشی مقرون به صرفه از افزایش 

انطباق باشد. با اینحال، اگر حسابرسی تنها یک تاثير کوتاه مدت بر انطباق داشته باشد، مقرون به صرفه بودن 

حسابرسی به عنوان شيوه ای از افزایش انطباق کمتر مشخص می شود. همچنين، مهم است که بدانيم آیا اثر 

حسابرسی محدود به شرکت های بزرگ است، مانند آنهایی که در نمونه کی دبليو می باشند، یا  اینکه مورد 

استفاده شرکت های کوچک نيز می باشد. با بررسی مفاهيم حسابرسی زیست محيطی در ميان نمونه وسيعی از 

کارخانجات توليدی، نتایج این تحقيق به قدری تاثير گذار خواهد بود که بازرسی زیست محيطی می تواند بخش 

موثری از یک استراتژی اجرایی ملی باشد.

شناسايی حسابرسی ها 

که  است  کارخانجاتی  شناسایی  محيطی،  زیست  حسابرسی  نتایج  بررسی  برای  ها  چالش  بزرگترین  از  یکی 

به  نه   )EPA( زیست  از محيط  آژانس حفاظت  های  دهند. سياست  انجام می  را  زیست محيطی  حسابرسی 

نهادهای منظم برای نشان دادن حضور برنامه های حسابرسی نياز دارد و نه اینکه آژانس حفاظت از محيط 

است.   داده  انجام  منظم  جوامع  در  محيطی  زیست  حسابرسی  از  استفاده  پيرامون  تحليلی  یا  بررسی  زیست، 

  1- کارخانجاتی که تصمیم می گیرند تخلفی را تحت سیاست حسابرسی فاش کنند باید نشان دهند که تخلفات در طی دوره حسابرسی زیست محیطی کشف شده تا بتواند از قانون 

تخفیف مجازات بطور کامل استفاده کند. بنابراین، ممکن است کارخانجات براساس سیاست حسابرسی فدرال تخلفات خود را فاش کنند حتی اگر یک حسابرسی زیست محیطی 

را نیز انجام نداده باشند. بنابریان لیست کارخانجاتی که براساس سیاست حسابرسی داوطلبانه تخلفات خود را فاش کرده اند نیز هم بسیاری از کارخانجاتی را که حسابرسی های 

زیست محیطی را انجام داده اند و تخلفات خود را فاش نکرده اند و هم کارخانجاتی که افشاءگری کرده اند اما حسابرسی های زیست محیطی را انجام نداده اند را حذف می کنند.  

1
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مفاد  براساس  دارند.  را  خود  محيطی  زیست  حسابرسی  های  برنامه  ميشيگان،  جمله  از  ایاالتی،  خوشبختانه 

سياست حسابرسی ميشيگان، که در سال 1997 آغاز شد، تنها اگر یک نهاد نظارتي اطالع دهد که قصد انجام 

حسابرسی را دارد، با افشاء داوطلبانه برای بخشودگی از جرایم می تواند واجد شرایط شود. به بيان دقيق تر، 

کارخانه توليدی باید یک برگه اعالن »قصد انجام حسابرسی« را در پرونده قرار دهد. برگه قصد انجام حسابرسی 

شامل چهار جزء  می باشد: 1( اعالن حسابرسی برنامه ریزی شده، 2( مشخصات کارخانه )یا بخشی از کارخانه( 

کلی  چهارچوب  4( شرح  برای حسابرسی،  زمانی  چهارچوب  برنامه   )3 باشد،  گرفته  قرار  مورد حسابرسی  که 

حسابرسی. یک برگه اعالن قصد انجام حسابرسی، می تواند اداره کيفيت محيط زیست ميشيگان )DEQ( را از 

یک حسابرسی طراحی شده از بخشی از کارخانه، مثاًل از یک ابزار )به عنوان مثال، کيفيت هوا( درون کارخانه، 

یا از یک حسابرسی چندبعدي، کل کارخانه، آگاه سازد )اداره کيفيت محيط زیست ميشيگان، 2006(. حسابرسی 

باید ظرف مدت 6 ماه از زمان تفویض اعالن انجام شود تا برای بخشودگی، واجد شرایط باشد.  

یک   )DEQ( ميشيگان  زیست  محيط  کيفيت  اداره  کردن  آگاه  بدون  ای  کارخانه  است  ممکن  که  آنجا  از 

انجام حسابرسی«  »قصد  که  ميشيگان  توليدی  کارخانجات  ليست  دهد،  انجام  را  محيطی  زیست  حسابرسی 

را کرده اند، هم شامل کارخانه هایی می شود که سرانجام تخلفات زیست محيطی آنها فاش می شود و هم 

کارخانه هایی که این تخلفاتشان فاش نمی شود. در نتيجه تحليل و بررسی ما، ليستی از کارخانه هایی بدست 

آوردیم که بين سال های 1998 تا 2003 قصد انجام حسابرسی را اعالم کردند. داده ها شامل نام شرکت و 

کارخانه، آدرس پستی، و تاریخی که درآن اعالن فایل شده می باشد. با استفاده از این اطالعات، ما هر کارخانه 

را با سيستم ثبت کارخانه )اف آر اس( آژانس حفاظت از محيط زیست آمریکا )EPA( تطبيق دادیم تا شماره 

فدرال شناسایی کارخانه را تشخيص دهد. نهایتًا ما قادر شدیم 257 واحد کارخانه در ميشيگان را شناسایی کنيم 

که بين سالهای 1998 و 2003 ، در 547 پرونده براي انجام حسابرسی  اعالم آمادگي کرده اند.

مطالعه و بررسی تأثیر حسابرسی زيست محیطی بر حسابرسی رعايت ....
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آیا حسابرسی زیست محيطی انطباق با استانداردها و قوانين و مقررات را در طوالنی مدت را بهبود می بخشد؟

مطابق FRS، در حال حاضر 51381 نهاد وجود دارد که توسط EPA در ميشيگان اداره می شوند. بنابراین کمتر 
از نيمی از 1% ازکل کارخانجات توليدی FRSدر ميشيگان طی دوره بررسی، یک حسابرسی زیست محيطی را 
به DEQ گزارش داد.  با این حال، FRS شامل بسياری ازکارخانه های توليدی است که افشاگری محدودی 
نسبت به مقررات زیست محيطی دارند. برای ارزیابی بهتر نرخ واقعی حسابرسی درکارخانجات »عماًل« منظم، 
ما زیرگروههایی از کارخانجات FRS را براساس برنامه های نظارتی گوناگون شناسایی کردیم. جدول شماره 
1 تعداد کارخانجات واقع در ميشيگان را که تحت کنترل و اداره برنامه های اوليه رسانه ای EPA می باشند 
و همچنين تعداد و درصد کارخانجات در هر برنامه ای که اعالن های قصد انجام حسابرسی را فایل کرده اند 
نشان می دهد. نرخ های حسابرسی برای این برنامه ها از درصدی باال یعنی 6,7% برای کارخانجاتی که باید 
گزارش های فهرست مواد سمی آزاد شده )TRI( را تسليم کنند تا درصدی پایين یعنی زیر 1% برای کارخانجات 

تابع RCRA در نوسان می باشند.
با وجود اینکه ما براین باوریم که کارخانجات واقع در ميشيگان انگيزه های قوی برای ثبت کردن اعالن های 
قصد انجام حسابرسی دارند زیرا یک منفعت عمده از حسابرسی، امکان تخفيف در جریمه ها می باشد و این 
منفعت تنها برای حسابرسی کارخانجاتی فراهم است که اعالن قصد انجام حسابرسی ضروری را تسليم کنند، 

برخی از کارخانجات ممکن است از این ضرورت بی اطالع باشند.

 1-  این برآورد تقریباً  280 آمار در لیست میشیگان را که نتوانستند با کارخانجات پایگاه داده های FRS تطبیق داده شوند را نادیده می گیرد.  
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با وجود اینکه ما براین باوریم که کارخانجات واقع در ميشيگان انگيزه های قوی برای ثبت کردن اعالن های 
قصد انجام حسابرسی دارند زیرا یک منفعت عمده از حسابرسی، امکان تخفيف در جریمه ها می باشد و این 
منفعت تنها برای حسابرسی کارخانجاتی فراهم است که اعالن قصد انجام حسابرسی ضروری را تسليم کنند، 

برخی از کارخانجات ممکن است از این ضرورت بی اطالع باشند.
بعالوه، امکان دارد کارخانجاتی باشند که حسابرسی زیست محيطی را انجام دهند اما مایل نباشند برگه اعالن 
انجام این کار را پيشاپيش به DEQ ارائه دهند. از زمان آغاز سياست حسابرسی EPA، نگرانی هایی از جانب 
جامعه کنترل شده وجود داشته که اسناد حسابرسی می توانند به طرقی عليه نهادهای نظارتي بکار برده شوند. 
مواقعی  معدود  در  تنها  که  است  عنوان کرده  بيشماری  رهنمودهای سياسی  و  اسناد  در   EPA اینکه  به  نظر 
امتياز  اعطاء  از  به طور صریح و روشن  نهاد همچنين  این  بود،  ارائه گزارش های حسابرسی خواهد  خواستار 
حسابرسی نظارتی یا قانونی امتناع می کند.  با اینحال، این مسئله در مدل ما ممکن است کمتر مسئله ساز 
باشد، زیرا ميشيگان الیحه ای را پيرامون اعطاء امتياز به تمام اسناد حسابرسی زیست محيطی در سال 1996 

.)2006 ،DEQ تصویب کرد )ميشيگان
به علت کمبود داده ها در حسابرسی زیست محيطی، معيارهای واقعی که در آن ما بتوانيم نرخ های حسابرسی 
به  )مثاًلشرکتهای S&P500 که  آنها  به ماهيت خاص مدل  با توجه  ندارد.  را مقایسه کنيم وجود  ميشيگان 
تحقيق IRRC پاسخگو بودند(، تحليل KW مقایسه خوبی برای نمونه ما از تمامی توليدکنندگان تحت نظارت 
RCRA در ميشيگان ارائه نمی دهد.  با اینحال، نرخ های حسابرسی برای نمونه ما با ارزیابی هایی از مشارکت 

 CAA های دیگر جور در می آیند. به عنوان مثال، در تحليلی از کارخانجات »عمده« تحت نظارتVEI در
پوتوسکی و پراکاش )2005(، تقریبًا 4% )151 از 3709( از ماه دسامبر 2001 مورد تایيد ایزو 14001 بودند. در 
در تحليل گمپر-رابيندران )2006(، تقریبًا 12% از کارخانجات توليدی واجد شرایط برای برنامه 33/50، شرکت 

داشتند. تحليل از برنامه حمایت مسئوالنه صنایع شيميایی از نرخ مشارکتی پيرامون 8%  خبر می دهد. 
 راهبرد تجربی)غيرعلمی(

EPA، هوا، آب، مواد سمی، و پسماندهای خطرناک را از طریق برنامه های مختلفی کنترل می کند، که هر کدام 

بطور جداگانه ای اجرایی و عملی می باشند. در نتيجه، در سراسر برنامه های رسانه ای، داده های ناقص وجود 
دارد و تحليل و بررسی غيرعلمی از انطباق و اجرا عمومًا به یک برنامه رسانه ای خاصی محدود می شود. ما 

1

2

I.F 1- “ انگیزه ها برای برقرای نظم توسط خود: کشف، افشاء، اصالح و ممانعت از تخلفات”، بیانیه سیاست نهایی، 65 اف آر 19617، 14 آپریل 2000، بخش 

 2-  تنها 225 واحد از شرکتهای S&P 500 به طور منظم تحقیق آی آر آر سی را عودت می دهند. بااینحال، در یک بررسی از مشارکت شرکت در برنامه های زیست محیطی 

داوطلبانه با استفاده از همان داده ها، ویدراس و آلبرینی )2000( مدرکی از یک غرض ورزی منتخب پیاد نمی کنند.

مطالعه و بررسی تأثیر حسابرسی زيست محیطی بر حسابرسی رعايت ....
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انطباق با برنامه های پسماندهای خطرناک EPA، یعنی RCRA را بررسی می کنيم. برای تمرکز بيشتر بر روی 
این تحليل، ما بررسی و تحليل خود را به کارخانجات توليدی ميشيگان که به عنوان توليدکنندگان پسماندهای 
خطرناک تحت نظارت آر سی آر پی اداره می شوند، محدود می کنيم.  چهار درصد از این کارخانجات )131 از 

3395 کارخانه( متعهد شدند یک حسابرسی زیست محيطی طی دوران بررسی و تحليل انجام دهد.
مطابق مدل های نظری از حسابرسی زیست محيطی ذکر شده در بخش 3، اینکه یک کارخانه تصميم بگيرد 
یک حسابرسی زیست محيطی انجام دهد ممکن است هم به وضع انطباق اصولی کارخانه و هم به احتمال 
یک بازرسی، بستگی داشته باشد. یک چالش دیگر برای ارزیابی، از ماهيت اجرا تحت نظارت RCRA ناشی 
می شود، جایی که انطباق مقدمتًا از طریق بازرسی کارخانه اجرا می شود. به دليل اینکه وضعيت انطباق تنها 
برای کارخانجات بازرسی شده رعایت می شود، ما داده ها را تنها در انطباق برای یک زیرمجموعه کارخانجات 
در تحليل خود داریم. به عبارت دیگر، داده ها در انطباق توسط تصميم گيری های بازرسی مسئولين انتظامات 

»سانسور« شده اند و مدل تجربی ما باید همچنين این سانسور کردن نتيجه انطباق را کنترل کند.
 p*i ،سود خالص از انجام یک حسابرسی در دوره حاضر i ، نشان دهنده کارخانه a*i  بيایيد درنظر بگيریم
نشانه سود خالص تنظيم گر از بازرسی کارخانه در یک دوره زمانی آینده، و q*i نشانگر  سود خالص تنظيم گر 
در نتيجه پيروی از مقررات در یک دوره در آینده باشد. هر کدام از این متغيرهای نهفته دارای یک متغير جفتي 
قابل مشاهده مشابه می باشند اگرچه متغير وضعيت انطباق، qi، تنها برای آن کارخانجاتی قابل مشاهده می 

باشند که بازرسی شده باشند. )بدین معنی که  qi سانسور شده است(.

1

 1- نمونه کامل از تمام تنظیم گرهای آی سی آر ای شامل مشاغل خدمات محوری، آژانسهای دولتی، میان دیگر کارخانجات می باشند. به دلیل اینکه ما تنها به تعدادی از 

مشخصات ویژه کارخانه دسترسی داریم،توانایی ما برای کنترل اختالفات در سراسر این مجموعه بزرگ از کارخانجات ناهمگون، محدود است. در نتیجه، ما نمونه را به یک 

سری از مجموعه کارخانجات همگون تر ،محدود می کنیم. بااینحال، تمام نتایج اولیه ما نگاه داشته می شوند تا زمانیکه تحلیل خود را برای تمام تنظیم گرهای RCRA در 

میشیگان انجام دهیم. در صورت درخواست این نتایج از سوی نویسندگان قابل دسترسی می باشند. 
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در معادله 1،      ، نشان دهنده یک بردار از کواریانس های ویژه کارخانه است که بر تصميم گيری کارخانه i در 
انجام یک حسابرسی تاثير می گذارد و     بردار پارامتر متقابلی برای ازریابی می باشد. در معادله 2،       ، نشان 
دهنده یک بردار از کواریانس هایی است که بر سود خالص تنظيم گرهای کارخانه ارزیابی شده i با     بردار 

وابسته پارامترها اثر می گذارد. 
برعکس برای معادله 3،       و     تعيين کننده معادله انطباق می باشند. پارامترهای     و     تاثير متغير 
حسابرسی باینری درون زادی بالقوه را به ترتيب بر نتایج بازرسی و انطباق اندازه گيری می کند. ما بر این 

باوریم که شرایط خطا در معادالت باال بدنبال یک تقسيم عادی سه متغيره می آید:

اینجا Σ به معنای ماتریکس ضریب تغير واریانس می باشد. توجه داشته باشيد که برای شناسایی، ما ضریب 
تغيرها را از     ,      و      به یکی بـودن منحصـر کرده ایم. شناسایـی این مدل نيـز حداقـل به یک متغيـر 

در     نيازمند است که انتظار نمی رود بر     یا     تاثير گذارد. 
ما مدل را با استفاده از تکنيک های بيشترین احتماالت اطالعات کامل، ارزیابی می کنيم. اواًل، ما از احتماالت 
مشتـرک مربوطـه ای که معمـواًل اشتـراک ها را مـی سـازد بـه تابـع احتمالـی لگاریتـم مشتق مـی گيریـم. 

زمانيکه    =      ،نادیده گرفته می شود. بنابراین،

جایيکه 0(2(Φ  به معنای تابع دومتغيره تقسيم مرکب استاندارد )سی دی اف( است و        نشاندهنده تصحيح 
بين      و      می باشد.

اگر کارخانه ای بازرسی شود و انطباق مشاهده شود )یعنی pi=1(، اشتراک ها به تابع احتمال شامل انتگرال 
های معمولی سه متغيره می شود. بنابراین،

مطالعه و بررسی تأثیر حسابرسی زيست محیطی بر حسابرسی رعايت ....
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جائيکه Φ)0(3 نشان دهنده سی دی اف نرمال استاندارد سه متغيره است،      نشان دهنده تصحيح بين           

و      است، و      نشان دهنده تصحيح بين      و      می باشد.

اصطالحات )10-5( ترکيب می شوند تا تابع احتمال لگاریتم برای مدل شرح داده شده در معادالت 4-1 ایجاد 

شود. ما سی دی اف سه متغيره را با استفاده از شبيه ساز جاوک-هاجيواسيليو  کين )جی اچ کی( شبيه سازی 

می کنيم .  به دنبال کپالری و جنکينز )2006(، ما از برداشت های خود با استفاده از  توالی های)تسلسل های( 

هالتون، برای بهبود پوشش دامنه تابع انتگرال گيری)تراکم(، و برای بدست آمدن یک ارتباط منفی بين برداشت 

ها از مشاهدات مختلف، مشتق می گيریم.  سی دی اف دو متغيره به شبيه سازی نياز ندارد )استرن 1997(.  

ماکسيمم سازی تابع احتمال لگاریتم، دستاورد برآوردها پارامترهایی از حسابرسی، بازرسی و معادالت انطباق و 

همچنين برآوردهای از     ،       و        می باشد.

داده های آماری

از آنجاکه عوامل متعددی وجود دارند که ممکن است بر تصميم یک کارخانه برای حسابرسی تاثير داشته باشد، 

هر گونه تجزیه و تحليلی از علل حسابرسی زیست محيطی نياز دارد که شامل متغيرهای توضيحی باشد که 

1-  شبیه ساز GHK از طرح هایی ازتقسیمات مختصر شده عادی استاندارد فوقانی استفاده می کند و بطور برگشت پذیر احتماالت سه متغیره را با استفاده از فاکتورگیری چولسکی 
از ماتریکس کواریانس محاسبه می کنیم. ترین )2003،صفحات 126-137 ( را برای بحث مفصل تر از شبیه ساز GHK ببینید.

2-  ما  طرحهای هالتون را در استاتا ایجاد می کنیم با استفاده از طرحهای ام ،برنامه های ادو نوشته کپالری و جنکینز.
3-  با اینحال، ما همچنین یک مدل کامل شبی سازی شده را ارزیابی می کنیم. نتایج مدل کاماًل شبیه سازی شده شامل نتایجی برگرفته از مدل نسبتاً شبیه سازی شده برحسب عالمت، 

اهمیت)معنی(، و اندازه ضرایب تخمین زده می باشند. نتایج کاماًل شبیه سازی شده مطابق درخواست از جانب نوسیندگان قابل دسترسی می باشند.

1

23
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ماهيت مقررات زیست محيطی را به کارخانه مورد بحث، سطح قرار گرفتن کارخانه در معرض محيط زیست، 

اندازه آن، ماهيت عملکرد آن و تاریخچه اجرا و انطباق آن جذب کند. همانطور که در بخش چهار  مطرح شد، 

برای تجزیه و تحليل ما جامعه آماری شامل 3395 کارخانجات توليدی )یعنی، کارخانجاتی که دارای کد دورقمی 

اس آی سی بين 20 و 39 می باشند( در ميشيگان است که تحت نظارت RCRA قرار گرفتند زیرا پسماندهای 

خطرناک توليد می کنند. ما داده ها را از بایگاني مشخصات و بازرسی و انطباق هر  کارخانه از پایگاه داده های 

 RCRA جمع آوری کردیم. ما اطالعات )EPA( آژانس حفاظت از محيط زیست آمریکا RCRA اطالعاتی

را به پایگاه داده های FRS حفاظت از محيط زیست آمریکا )EPA( متصل کردیم تا اطالعات مازادی پيرامون 

برنامه های دیگر رسانه که کارخانه تحت نظارت آنها می باشد، جمع آوری کند.  جدول شماره 2 توصيفاتی 

برای متغيرهای موجود در تحليل ها به عالوه خالصه آماری توسط وضعيت حسابرسی ارائه می دهد. داده ها 

از پایگاه داده های اطالعات RCRA گرفته می شدند، مگر اینکه خالف آن مشخص شود. حسابرسی دومتغيره 

باینری برابر با یک است اگر حداقل یک اعالن قصد انجام حسابرسی با DEQ بين سالهای 1998 و 2003 فایل 

شده باشد. تفاوت آزمایشات منابع، نشان دهنده تفاوت های مهمی ميان آن کارخانجاتی است که اعالن های قصد 

انجام حسابرسی را ثبت کرده اند و آنهایی که این کار را برای تمام متغيرهای ليست شده در جدول انجام نداده 

اند به غير از سه مورد: SQG، درآمد شهرستان و کميسيون نگهداری جنگل ها و شيالت و منابع طبيعی دیگر 

شهرستان. متغير بازرسی شده 06-04 نشان دهنده این است که آیا کارخانه حداقل یکبار بين سال های 2004 و 

2006 بازرسی شده است یا خير. 31 درصد از کارخانجات حسابرسی شده حداقل یکبار طی این دوره بازرسی شده 

بودند درحاليکه تنها 13% از کارخانجاتی که حسابرسی نشده اند تحت بازرسی قرار گرفتند. بنابراین، بدون کنترل 

عواملی که ممکن است تؤاماً بر تصميم حسابرسی و احتمال بازرسی اثر گذارند، یک مقایسه ساده از روش ها شدت 

بازرسی بيشتری را در آینده ميان کارخانجات حسابرسی پيشنهاد می کند. متغير تابع 06-04 با یک برابر است اگر 

معلوم شود کارخانه ای با هر بازرسی انتظامی که بين سالهای 2004 و 2006 رخ می دهد، در انطباق باشد. اگر 

معلوم شود کارخانه ای طی حداقل یک بازرسی، تخلفی داشته باشد، تابع 06-04 معادل صفر است. اگر کارخانه ای 

 1- برای بعضی از کارخانجات FRS بیش از یک کارخانه دارای زباله های خطرناک وجود دارد که در پایگاه داده های اطالعات آر سی آر ای معین شده است. به دلیل اینکه داده 
های اطالعاتی آر سی آر ای را نمی توان به راحتی از تمامی مشاهدات جمع آوری کرد، ما خواستیم تا مشاهدات اطالعاتی آر سی آر ای را به عنوان مشاهدات اولیه انتخاب کنیم.

1
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طی دوره 2006-2004 هرگز  بازرسی نشده باشد، تابع 06-04 حذف می شود )به یاد آورید که شيوه تجربی ما 

برای متغير غایب محاسبه می شود( و بنابراین آمار گزارش شده در جدول شماره 2 برای این متغير تنها کارخانجات 

بازرسی شده را نشان می دهد. توجه داشته باشيد که ازآنجائيکه وسيله و استاندارد انحراف برای این متغير نسبتًا 

مشابه است، چنين مقایسه ای نمی تواند به حساب عواملی که ممکن است بطور مشترک بر تصميم حسابرسی، 

احتمال بازرسی و تصميم گيری مطابق با مقررات تاثير گذارد، رسيدگی کند.
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تنها تسهيالتی که بازرسی شده اند برای محاسبه خالصه آمار بکار می روند.

مقدار مواد زائد توليدی و وضعيت توليد، قاطعيت مقرراتی را تعيين می کند که تسهيالت باید از آن تبعيت کند، 

با افزایش قاطعيتی که در توليد مواد زائد دیده می شود. وقتی تسهيالتی که مقادیر عمده مواد زائد توليد می 

کند تمایل به بزرگتر شدن دارد، وضعيت توليد کننده نيز نشان دهنده اندازه تسهيالت خواهد بود. ما وضعيت 

توليد RCRA را با متغيرهای SQC، LQC کنترل می کنيم )CEG دسته حذف شده است( و جای تعجبی 

نيست که ما حسابرسی بيشتری را در LQG می بينيم. 

دو متغير بعدی Generated 99 )ایجاد شده( و Managed 99 )تحت کنترل99( کميت مواد زائد ایجاد 

نماینده  بنابراین  و  آورد  می  در  کنترل  تحت  و  کند  می  گيری  اندازه  را  تسهيالت  در  کنترل  تحت  و  شده 

زائدی محاسبه می شود که در سيستم  از کميت مواد  )ایجاد شده(   Generated99 محيط زیست است. 

دهند.  می  گزارش   BRS به  که  است  گزارش شده  تسهيالتی  برای   )BRS(  1999 Biennial گزارش 

برای تسهيالتی که مورد نياز برای گزارش به BRS نيستند )CEG ,SQG( ما از ثبت مقادیر ماکزیمم و 

ممکن مواد زائد استفاده می کنيم که تسهيالت آن را ایجاد می کند. عالوه بر ایجاد مواد زائد خطرناک، برخی 

تسهيالت در تجزیه و تحليل مواد زائد خطرناک را تحت کنترل دارند. عمومًا این تسهيالت توليد کننده های 

بزرگ مواد زائد هستند که کنترل مواد زائد مختص به خود و مواد زائد دیگر تسهيالت را در شرکت خود به 

صرفه می دانند. به علت آنکه تسهيالتی که مواد زائد خطرناک را اداره می کنند باید به BRS گزارش دهند، 

Managed05( 99 Managed( مستقيمًا از BRS 1999 )2005( گرفته می شود. 

Inspection 94-98 وviolation 94 -98 از پایگاه داده RCRA info برای نمایش اجرا و تاریخچه 

سازگاری در تسهيالت قبل از تصميم گيری در مورد پرونده سازی در آگهی تمایل به حسابرسی اقتباس می شود 

و Inspection 1-03 و Violation 01-03 به طریق مشابه ساخته می شود و جدیدترین اجرا تسهيالت 

و تاریخچه و سازگاری را در بر دارد. متغير Violation other 04-06 )تخلفات دیگر( نشان دهنده این 

از RCRA در طول دوره  است که آیا این تسهيالت مرتکب تخلف عمده در برنامه محيط زیست به غير 

مطالعه و بررسی تأثیر حسابرسی زيست محیطی بر حسابرسی رعايت ....

1

1- برای تسهیالتی که مواد زائد خطرناکی را تولید یا اداره نمی کنند و ما ثبت 0/0001 تن را داریم.
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 )ECHO( . گرفته می شود EPA 2006- 2004 شده است یا خير و از پایگاه داده آنالین سازگاری و اجرای

چهار متغير بعدی که همه از پایگاه داده PA›sFRS گرفته شده است دیگر برنامه های محيط زیستی را 

نشان می دهد که با آن تسهيالت تنظيم می شود. GAA  برابر با یک است اگر تسهيالت با CAA تنظيم 

شود. NPDES برابر با یک است اگر تسهيالت به منبعی اشاره کند که طبق الیحه آب پاک تنظيم می شوند 

و دارای مجوز سيستم حذف تخليه آلودگی فنی هستند. TRI برابر با یک است اگر تسهيالت به نيازمندی 

گزارش TRI مربوط باشد و NEPT برابر با یک است اگر تسهيالت عضوی از اقدامات داوطلبانه پيگيری 

عملکرد محيط زیست ملی EPA باشد . چهار متغير پایانی، ویژگی های بخش هایی را اندازه گيری می کند 

 RCRA بازرسی بخش( کل تعداد بازرسی های( County Inspection .که تسهيالت در آن قرار دارد

را در یک بخش بين سالهای 2006 و 2006 اندازه می گيرد که با کل تعداد تسهيالت در RCRA در بخش 

عادی سازی می شود تا یک شاخص کلی از شدت مقررات در سطح بخش ارائه دهد. مطابق با منابع اجرایی، ما 

مقرراتی را برای آب و هوای سياسی و اقتصادی بخش هایی بکار بسته ایم که تسهيالت در آن واقع شده اند. 

جمهوری خواهان بخش، درصد آراء را در انتخابات ریاست جمهوری نشان داده اند و به کاندیدای جمهوری خواه 

جورج دبليو بوش رای داده اند . درآمد بخش نشان دهنده عایدی سرانه بخش در 1999 است . سرانجام ما یک 

متغير را برای اندازه گيری اندازه ثبات محيط زیست در هر بخش بکار می بریم. حفاظت منابع طبيعی بخش، 

تعداد اعضای حفاظت منابع طبيعی را در 1000 نفر ساکن بخش اندازه گيری می کند . همانطور که Innes و 

Sam )2008( گفته اند ثبات محيط زیستی بيشتر، درجه باالتری ازآگاهی از عملکرد محيط زیست تسهيالت 

و پوشش موفق تری از دولت محلی را با گروه های ذینفع محيط زیستی ارائه می دهند.

1

2
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1- برای بررسی نگرانیهای نهفته ای که این متغیر ممکن است درون زاد باشد و ما این مدل را بدون other violations )دیگر تخلفات( اجرا می کنیم. این نتایج مدل این 
متغیر را دربرنمی گیرد. 04-06 از نظر کیفی همانند نتایجی است که در آن دیده می شود.

EPA-3 پیگیری عملکرد محیط زیست ملی را در ماه می 2004 متوقف ساخته است.

2- این داده ها از دپارتمان وب سایت دولتی میشیگان گرفته شده است.
3-  این داده ها از آمار احصائیه 2000 گرفته شده است.

4- داده های سطح بخش عضویت سازمان محیط زیست در دسترس نیست. از ماری توماس و دونالد زیلستر، از حفاظت محیط زیست ملی اداره زمین های میشیگان به 
خاطر ارائه این داده ها متشکریم.
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نتايج رگرسیون

نتایج تحقيق در جدول 3 دیده می شود . جدول 4، اثرات همراه حاشيه ای است که به صورت تغيير در احتمال 

پيش بينی شده )در نقاط درصد( محاسبه می شود و تسهيالت نماینده، آگهی تمایل به حسابرسی را از 2004 تا 

2006 برای انواع تغييرات در متغيرهای توصيفی ارائه می دهند و یا با انواع تغييرات در متغيرهای توصيفی بين 

2004 تا 2006 سازگار است. تسهيالت نماینده دارای ارزش ميانگين همه متغيرهای توصيفی پایدار و مقادیر 

ميانه متغيرهای توصيفی انتزاعی است که نشان دهنده احتمال حسابرسی معيار 0/44 درصد، احتمال بازرسی 

معيار 5 درصد و احتمال سازگاری معيار 84 درصد است. در بحث و بررسی در مورد جداول 3 و4 در ابتدا بر روی 

نتایج معادله حسابرسی برای رسيدن به درک بهتر از عواملی متمرکز می شویم که تسهيالت اجرای حسابرسی 

محيط زیستی تشویق می کند. همانطور که در بخش فوقانی جدول دیده می شود، LQC بيشتر شبيه به 

حسابرسی است تا CEQ و اثر حاشيه ای تخمينی نشان دهنده آن است که وضعيت LQC احتمال پيش بينی 

 LQC .شماره حسابرسی را 1/31 درصد بيشتر از 1/75 افزایش می دهد که این افزایش می تواند سه برابر باشد

با سطوح مقررات مواجه است و این نتایج نشان می دهد شدت مقررات با تصميم حسابرسی رابطه بيشتر دارد. در 

نتيجه سازگار با تسهيالت بزرگتری است که باید حسابرسی را اجرا کند. ما هيچ تفاوت عمده ای را در احتمال 

حسابرسی در بين SQGS ها نسبت به CEQ ها مشاهده نکرده ایم. به طور مشابه همانطور که ضرایب 

مثبت و معنی دار در Generated 99 نشان داده اند هر چه مقدار مواد زائد ایجاد شده بيشتر باشد احتمال 

حسابرسی تسهيالت بيشتر است. از سوی دیگر، ضرایب منفی و معنادار در Managed 99 نشان دهنده آن 

است که هر چه مقدار مواد زائد تحت کنترل بيشتر باشد تسهيالت کمتر حسابرسی می شود. این تسهيالت که 

درگير در مدیریت مواد زائد در مکان است دانش کاربرد مقررات مواد زائد خطرناک و چگونگی افزایش عملکرد 

محيط زیستی را دارد، زیرا مدیریت مواد زائد خطرناک بخش مهمی از عمليات تسهيالت است. اگر این مورد 

مهم باشد، آنها مزایای کمتر از حسابرسی خواهند داشت.

1

1- احتماالت سه متغیری شبیه سازی شده بر پایه 1500 طرح Hallon با تسریع آنتی تزی است. ما خطاهای استاندارد را گزارش می دهیم. عالوه بر رگرسیون گزارش شده ما مدل را برای 

چهار بار با انواع توالی طراحی 500 هالتون تخمین زده ایم. نتایج هر رگرسیون با نتایج گزارش شده در اینجا بر حسب عالمت، اسمیت و بزرگی ضرایب و گزارش سازگار است. ما مدل خود را با 

طرح های 950 و 800 هالتون تخمین زده ایم و نتایجی را بدست آورده ایم که با گزارش در مورد عالمت، اهمیت و بزرگی ضرایب سازگار است. 
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a. توزیع سه متغيری شبيه سازی شده با شبيه ساز GHR، طرح 500 هالتون با شتاب آنتی تز تعداد مشاهدات 

3395 و مقدار P برای تست نسبت احتمال که ضرایب در آن همه صفر است 0/00 است.

که  تسهيالتی  که  است  آن  دهنده  نشان  و  است  معنادار  و  مثبت  )بازرسی(   Inspection  94 در  ضرایب 

موشکافی اجرایی باالتری در سال های گذشته داشته اند احتمال حسابرسی باالتری دارند. ضرایب معنادار واقعی 

در violation 94-98 )تخلف( نشان دهنده آن است که تسهيالت با ثبت کمتري سازگاری ضعيف، آگهی 

تمایل به حسابرسی را ارائه می دهند، نسبت به تسهيالتی که اسناد بهتری دارند. تسهيالت نمی توانند تخفيف 

جریمه را برای تخلفات آشکار شده دریافت کنند که در تسهيالت در گذشته شناسایی شده است. و این انگيزه 

حسابرسی تسهيالتی را از بين می برد که دارای اسناد سازگاری ضعيف است. عالوه بر آن تحصيالتی که اسناد 

سازگاری ضعيف دارند بيشتر نگران آن هستند که اسناد حسابرسی توسط شخص ثالث بکار رود. به جای آنکه 

مطالعه و بررسی تأثیر حسابرسی زيست محیطی بر حسابرسی رعايت ....
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تسهيالت با مسائل سازگاری کمتر در گذشته از آنها استفاده کنند .

TRI نشان دهنده آن است که  CAA و  از سه دسته متغيرها  ضرایب مثبت و معنادار در دو دسته متغير 

 NEPT تسهيالت دارای چند مقررات محيط زیستی، حسابرسی محيط زیستی را انجام می دهند. متغير بعدی

نشان می دهد آیا تسهيالت به طور داوطلبانه به عملکرد محيط زیست ملی EDA ملحق شده است. تسهيالت 

NEPT اهداف قابل اندازه گيری را برای فراتر رفتن از سازگاری در مبادالت برای شناخت عمومی موفقيت 

های آنان تعيين کرده است. همانطور که انتظار می رود، تسهيالت به NEPT ملحق می شوند و به طور 

داوطلبانه حسابرسی محيط زیست را انجام می دهند. اثر حاشيه ای تخمينی نشان می دهد شرکت کنندگان 

در NEPT دارای بيشترین اثر 11/36 درصد در احتمال پيش بينی حسابرسی هستند. سرانجام توجه کنيد دو 

مورد از سه متغير سطح بخش ها در معادالت حسابرسی بسيار مهم هستند. جمهوری خواهان بخش ضریب 

منفی دارند که نشان می دهد هرچه درصد آراء جمهوری خواهان در بخش بيشتر باشد احتمال حسابرسی محيط 

زیستی کمتر است. تسهيالت واضح در بخش ها با درصد باالتر جمهوری خواهان با فشار کمتر جامعه برای 

انجام اقدامات داوطلبانه مواجه است تا عملکرد محيط زیستی را افزایش دهد. عایدی سرانه، ضریب مثبتی دارد 

که نشان می دهد هرچه عایدی سرانه در بخش بيشتر باشد، احتمال حسابرسی محيط زیستی هم بيشتر است. 

تسهيالت در بخش ها با عایدی بيشتر با فشار بيشتر جامعه برای انجام اقدامات داوطلبانه مواجه است که بر 

عملکرد محيط زیستی می افزاید.

برای  )تخلف(   violation متغير 94-98  که  باشيد  داشته  توجه  دیگر،  معادله  دو  نتایج  به  برگشت  از  قبل 

شناسایی مدل بکار می رود. ما انتظار هر دو بازرسی و تعداد تخلفات در تحصيالت را بين 1994 و 1998 داریم 

تا اثر عمده ای را روی این احتمال داشته باشد که حسابرسی تسهيالت بين سالهای 1998 و 2003 انجام می 

شود. به هر حال، دوره زمانی مورد نظر بازرسی و بازده سازگاری 2006- 2004، 6 تا 12 سال بعد از دوره ای 

است که violation 94-98 را دربرمی گيرد. ما انتظار نداریم که این تخلفات تقریبًا یک دهه قبل از تاثير 

بر روی بازرسی ها و سازگاری و معادالت سازگاری رخ دهد. عالوه بر آن وقتی violation 94-98 در مدل 

1

1- به بحث و بررسی در موارد )Feeley Colorado- coors (1995 مراجعه کنید که دپارتمان بهداشت عمومی و محیط زیست کلرادو بعد از افشای تخلفات کشف شده در طول حسابرسی 
محیط زیست داوطلبانه با جریمه 21 میلیون در نظر گرفته شده است.
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بازرسی دو متغيری سانسور شده بازرسی ها و سازگاری با دوره 2006 2004 وجود دارد، هيچ یک از ضرایب در 

violation 94-98 معنادار نيست .

سپس به نتایج معادله بازرسی که در بخش دوم جدول آمده است توجه کنيد. نخست آنکه توجه کنيد که برای 

تسهيالتی که آگهی های تمایل به حسابرسی را بایگانی کرده اند احتمال اینکه با بازرسی های آینده مواجه 

شوند بسيار کم است، نسبت به تسهيالتی که آگهی نداده اند و با یافته های Stafford در تناقض است که 

نشان می دهد تسهيالتی که تخلفات خود آشکار ساز تحت سياست حسابرسی دارند کمتر در آینده بررسی می 

شوند. ما دو توضيح ممکن برای این نتایج متفاوت داریم. نخست آنکه قانون گذاران ممکن است تنها به افرادی 

که خود افشاء کننده هستند پاداشی اعطا کنند نه حسابرسی محيط زیستی و دوم آنکه ميزان تسهيم اطالعات 

 EPA ميشيگان و DEQ ميشيگان آشکار نيست. اگر تسهيم اطالعات بين DEW و EPA بين بازرسان

عملکردی باشد، بازرسان EPA از وضعيت حسابرسی تسهيالت آگاهی ندارند. نتایج بجا مانده برای معادله 

بازرسی سازگار با دیگر تجزیه و تحليل های بازرسی RCRA است )Stafford، 2006(. توليد کنندگان مواد 

زائد با خطرات بيشتر نسبت به تسهيالت کوچکتر بيشتر بازرسی می شوند.

عالوه بر آن وقتی یک سازمان، مواد زائد بيشتری را  کنترل کند، احتمال بازرسی آن بيشتر است که ضرایب 

مثبت  در Managed آن را نشان می دهد، ضرایب مثبت و منفی violation 01-03 غيرمترقبه است، 

دهد  نشان می  اجرایی  کتاب های  در  مربوط  تجربی  آثار  و   )1988( هرینگتون  مثل  مدل های هدف  وقتی 

تسهيالت با اسناد سازگاری ضعيف با احتمال بيشتر از تسهيالت با اسناد سازگاری خوب بازرسی می شوند. ما 

توصيفی را از این نتيجه مطرح می کنيم تسهيالت با تعداد زیاد تخلف در سال های گذشته )مقدار زیاد تخلف 

با قانونگذاران در مورد صورتحساب، جریمه ها، پروژه های محيط زیستی  03-01( به دوره طوالنی مذاکره 

مکمل وارد شده است. تسهيالت در این مذاکرات کمتر با بازرسی اجرایی و سنتی مواجه است.

1

1- ما inspection 94 - 98 را در بازرسی و معادالت سازگاری به کار می بریم زیرا در مدل بازرسی دو متغیری سانسور شده بازرسی و سازگاری دوره 2006 - 2004 این متغیر در معادله بازرسی 
معنادار نیست. به هر حال نتایج متغیر کیفی ندارند اگر inspection را از دو معادله بگیریم. نتایج کامل مشخصات اضافی با تقاضا از نویسندگان قابل دسترسی است.

2- ما متغیر اندازه گیری کمیت مواد زائدی که یک سازمان در سال 2005 تولید کرده است را از مشخصات نهایی خود کنار گذاشته ایم ما مشخصاتی را تخمین زده ایم که شامل متغیر بازرسی 
و معادالت سازگاری می شود. به هر حال این متغیر در هر دو معادله مهم است که نشان می دهد تولید کننده تنوع را دربرمیگیرد که متغیر اندازه گیری مقدار واقعی مواد زائد تولیدی آن را 

نشان می دهد.

مطالعه و بررسی تأثیر حسابرسی زيست محیطی بر حسابرسی رعايت ....
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مقررات برنامه های متنوع محيط زیستی تنها نقش محدودی در توضيح بازرسی ها دارد. همانطور که انتظار می 

رود هرچه شدت بازرسی در بخش بيشتر باشد، احتمال بازرسی در تسهيالت باالتر است. عایدی بيشتر سرانه 

سطح بخش از احتمال بازرسی بخش می کاهد. روی هم رفته این نتایج نشان می دهد در سطح شدت بازرسی، 

تحصيالت  با  که  کمتری  )تسهيالت  است  ویژه  توليد  تسهيالت  بر  متمرکز  ثروتمند  های  بخش  در  بازرسی 

بازرسی شده بازرسی می شوند( و یا هدف آنها تسهيالت خارج از بخش توليد است.

بدون  اما  مثبت  حسابرسی  متغير  ضرایب  است.  سازگاری  معادله  نتایج  دهنده  نشان   3 جدول  نهایی  بخش 

معناست که نشان می دهد تسهيالتی که آگهی تمایل به حسابرسی را داده اند برحسب سازگاری طوالنی مدت 

نتایج kw ما هيچ شواهدی نداریم که  از  بنابراین متفاوت  اند متفاوتند.  از تسهيالتی که این آگهی را نداده 

حسابرسی در بين توليد کنندگان ميشيگان در نمونه ما رو به رشد است. 

سپس توجه داشته باشيد که ضرایب در LQG ، SQG نشان دهنده سازگاری بسيار عمده بين توليد کنندگان 

مواد زائد خطرناک است. همانطور که در جدول 4 دیده شد در مقایسه با CEG که احتمال پيش بينی شده 

سازگاری آن 84 درصد است، احتمال پيش بينی SQG نماینده سازگاری کمتر از 67 درصد خواهد بود. در 

حاليکه احتمال پيش بينی LQG نماینده تقریبًا 53% است. ما به طور روزافزون هيچ تاثير عمده ای از مقررات 

با برنامه های محيط زیستی سازگاری RCRA نيافته ایم و تسهيالتی را در بخش هایی دیده ایم که درصد 

آراء جمهوری خواهان در آن بيشتر بوده است یا عایدی سرانه کمتری دارند. نتایج عایدی سرانه با یافته های 

کتاب های قضاوت در مورد محيط زیست سازگار است و نشان می دهد عایدی نماینده اثرات دیگری است که 

نشان دهنده تفاوت در بين تحصيالت روستایی و شهری است. این یافته ها که تحصيالت در بخش ها با تعداد 

بيشتر اعضای حفاظت محيط زیست طبيعی سازگاری بيشتری دارند نسبت به تسهيالتی که در بخش هایی 

واقع شده اند که فعاليت کمتری دارند و با این مفهوم سازگارند که گروه های شهروند فعال می توانند قانون 

گذاران را بر آن دارند که اقدامات اجرایی را افزایش دهند. سرانجام ما این فرضيه را که سه ضریب همبستگی 

صفر هستند رد می کنيم )مقدارP =0/00( تنها همبستگی بين معادله بازرسی و سازگاری به تنهایی معنادار 

است. این حقيقت که هيچ یک از دیگر ضرایب همبستگی معنادار نيست نشان می دهد که تصميم حسابداری 

در حقيقت برای بازرسی آینده یا بازده سازگاری آینده درون زاد نيست ما تعدادی مدل دیگر برای ارزیابی شدت 
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یافته های ما با توجه به حسابرسی و سازگاری طوالنی مدت  دارا هستيم. نخست آنکه ما بازرسی سه متغيری 

سانسور شده رادر نمونه ایجاد کننده RCRA تخمين می زنيم که تنها تسهيالت توليدی نيستند که این تحليل 

را به بيش از 16000 سازمان بسط می دهد و بر تعداد حسابرسی تا 191 می افزاید اگر چه درصد تسهيالتی که 

حسابداری را انجام می دهند بيشتر از یک درصد است. نتایج توليد کنندگان RCRA از نظر کيفی کاماًل شبيه 

به نتایج تسهيالت توليدی است. مهم تر آنکه ضرایب متغير حسابرسی در معادله سازگاری دارای معنا نيست. 

اگرچه این بازرسی نيز منفی است. سپس با عدم اهميت ضرایب همبستگی بين معادله حسابرسی دو معادله دیگر 

ما بازرسی دو متغيری سانسور شده را در دو نمونه فرعی تسهيالت توليدی و نمونه توليد کننده RCRA دارا 

هستيم. )که نشان می دهد تصميم حسابرسی برون زاد است( در رگرسيون ضریب متغير حسابرسی در معنادار 

سازگاری دارای اهميت نيست .

 بحث و بررسی نتايج

هدف از این مقاله، بررسی این مسئله است که آیا حسابرسی محيط زیستی دارای تاثير پایداری بر سازگاری 

با مقررات محيط زیستی است. ما از مجموعه داده DEQ ميشيگان در این مسئله استفاده می کنيم که آیا 

اندازه گيری ممکن است  این  یا خير. در حاليکه  به حسابرسی است  تمایل  دارای زمينه در آگهی  تسهيالت 

گزارش شود، در نتيجه غلظت یا عدم توانایی عمدی برای ارائه این آگهی، این تنها داده در سطح تسهيالت 

در خصوص حسابرسی محيطی است که از آن آگاهيم. مزیت آشکار داده های ميشيگان، پوشش انواع گسترده 

 EDA تسهيالت آن است. این ویژگی کمک می کند تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا تشویق بدون هدف

حسابرسی محيطی بخش مهمی از استراتژی اجرایی و سازگاری است یا خير.

ما تجزیه و تحليل خود را متمرکز بر تسهيالت توليدی می کنيم که با RCRA قانون گزاری می شود. در 

بررسی دالیل حسابرسی محيطی، ما در می یابيم که تسهيالت بزرگتر و تسهيالت با مقررات سخت تر بيشتر 

حسابرسی می شوند. این داده ها نشان می دهند تسهيالتی که با برنامه های محيط زیست چندگانه قانون 

1

2

مطالعه و بررسی تأثیر حسابرسی زيست محیطی بر حسابرسی رعايت ....

1- نتایج تجزیه و تحلیل ها بنابر تقاضای نویسندگان در دسترس است.
2- ما چند مدل نامشخص را به عنوان کنترل اضافی شدت آن اجرا کرده ایم برای مثال ما متغیر سازگاری را متغیر پایدار می دانیم و رگرسیون خطی را با تصحیح 
برای هر دو نمونه اجرا کرده ایم. همچنین مسئله سانسور را نادیده گرفته ایم و بازرسی معادله سازگاری را برای هر دو نمونه ای داده ایم. در هیچیک از این مدلها ما 

ضریب معنادار متغیر حسابرسی را در معادله سازگاری ندیده ایم.
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گذاری می شوند بيشتر تمایل به حسابرسی دارند وقتی تسهيالتی اند که داوطلبانه در اجرای عملکرد محيط 

زیست ملی EPA شرکت می کنند.

تجزیه و تحليل ما هيچ تفاوت پایداری بين تسهيالتی که آگهی تمایل به حسابرسی داده اند و تسهيالتی که 

این کار را نکرده-اند خواه به روشی که قانون گذاران تسهيالت را در آینده یا در رفتار سازگار آینده تسهيالت 

بازرسی می کنند. زیرا تنها تعدادی از تسهيالت در مجموعه داده ما وجود دارد که آگهی تمایل به حسابرسی 

می دهند و تعدادی از مشخصات را برای حصول اطمينان از این مسئله بررسی کرده ایم که یافته های ما بسيار 

کامل است. هيچ یک از مدل های دیگر هيچ مدرکی ارائه نداده اند که حسابرسی بر روی سازگاری طوالنی 

مدت در تسهيالت در نمونه هيچ اثری ندارد.

داشته باشند می توان انتظار داشت تحصيالت بيشتری برای اجرای آنها موجود باشد و این نشان می دهد که 

حسابرسی محيطی، جزء به صرفه اجرای کلی EPA و استراتژی سازگاری است. به هر حال چند دليل وجود 

دارد که چرا حسابرسی محيطی بخش موثری از استراتژی مدیریت محيط زیست است. نخست آنکه حسابرسی 

باید آنها را  اثرات مهم و کوتاه مدت بر روی سازگاری است. تسهيالتی که حسابرسی  محيط زیستی دارای 

شناسایی کند و تخلفات محيط زیستی را جبران کند و وقتی حسابرسی انجام شد منتظر بازرسی و شناسایی 

این تخلفات نباشد. بنابراین حسابرس باید سازگاری را در کوتاه مدت بيشتر کند اگرچه اثر آن روی تخلفاتی که 

گزارش شده است به این مسئله بستگی دارد که آیا تسهيالت حسابداری، تخلفاتی را که در طول حسابرسی 

شناسایی کرده است آشکار می کند یا خير. به هر حال، اگر حسابرسی کنترل سازگاری درونی تسهيالت را کاماًل 

دستخوش تغيير قرار ندهد، ما نمی توانيم انتظار داشته باشيم سازگاری تحت تاثير حسابداری باشد. دوم آنکه 

حسابرسی محيط زیستی بر روی عملکرد محيط زیستی در کوتاه و بلندمدت اثرات مثبتی دارد و بدون اینکه 

موثر بر سازگاری بلندمدت باشد. برای مثال حسابرسی محيطی به روش های شناسایی تسهيالت و کاهش 

ایجاد اوليه مواد زائد خطرناک کمک می کند. این کاهش از بدهی محيط زیست می کاهد و هزینه سازگاری 

کلی تسهيالت را نيز در کوتاه مدت کم می کند. اما بعيد به نظر می رسد که وضعيت سازگاری آن را عوض کند 

زیرا هيچ محدودیت قانونی برای مقدار مواد زائد خطرناکی وجود ندارد که تسهيالت توليد می کنند. اثربخشی 

حسابرسی محيطی در تسهيالت مختلف بسيار متفاوت است. تسهيالتی وجود دارد که حسابرسی محيط زیست 
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آن بویژه موثر است. اگر این مورد درست باشد EPA رشد حسابرسی محيط زیستی را دربخش های ویژه جهان 

به صرفه می بيند به جای آنکه آن رادر مرزها تشویق کند.

سرانجام ترکيب این نتایج که حسابرسی محيط زیست به تنهایی تاثير طوالنی مدت روی سازگاری با یافته های 

Sam )2010( ندارد نشان می دهد EMS بر روی سازگاری اثر بلندمدت دارد. تجزیه و تحليل اضافی و ایده 

آل به زمينه هایی می پردازد که در آن حسابرسی بسيار موثر است. اگرچه هيچ تغيير رسمی در سياست های 

EPA دیده نمی شود که موثر بر حسابرسی محيط زیستی است و برنامه استراتژیک جریان EPA، حسابرسی 
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 Evaluation and Evaluation of the Efficiency of Selected Economic Firms in South

Khorasan Province Industry Using Data Envelopment Analysis

Ahmad Reza Rezaei

Hassan Sohrabi Fard

Abs tract : 

 Determining the efficiency of any industrial activity in the province can be considered as a

 useful tool for indus trial development in relation to the volume of inves tments in different

 indus tries. In a way, by identifying efficient and inefficient indus trial activities, it is possible

 to plan appropriately for industries, inves tments, and employment in the province This article

 evaluates their efficiency in terms of inputs and outputs selected in the 15 main industrial

 activities of the South Khorasan province. To this end, the efficiency of South Khorasan

 province’s industry by mathematical method of data envelopment analysis was calculated

 by two models of CCR (return to fixed scale) and BCC (Return to Variable Scale). In CCR,

 the results show that 5 indus trial activities are efficient and the res t are inefficient. According

 to the results of this method, the manufacturing indus try of the unclassified machinery and

 equipment is the most inefficient industrial activity and, according to the BCC method, the

 production of rubber and plastic products is the mos t inefficient industrial activity. According

to both methods, the production of basic metals is considered to be the most efficient industri-

 al activity in the province. In the following, by ranking the effective units, the analysis of the

 results and how to increase the efficiency of inefficient industries by the reference industries

has been s tudied

classification JEL :C81, D61, O12

Key words: Efficiency, Data Envelopment Analysis, Indus try, South Khorasan Province
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Reviewing (Investigating) the Barriers and Challenges of the Operational

Budgeting Sys tem 

Jafari Give, Issa

Sadaf Tabar, Mahnaz

Mokhtari Mesinaei, Maryam

Abs tract :

 The experience of deploying operational budgeting sys tems in developed and developing

 countries has shown savings from 3% to 20%. The most important advantages of this method

 of budgeting than other methods are to increase the transparency and effectiveness of the

budget and its impact on improving the performance of organizations and executive organs

 Studies and researches show that due to the fact that although operational budgeting has

 been carried out in the country, similar to the similar countries, the expected results of the

 implementation of the operational budgeting sys tem have not been realized. Therefore, in

 order to achieve the expected goals and outcomes, the operational budgeting sys tem should

 be effectively implemented. In this research, while introducing the operational budgeting

 sys tem, its functions, its advantages and disadvantages, we examine the mos t important

 obstacles and challenges of operational budgeting and provide sugges tions and solutions for

its effective implementation in the country

classification JEL: H61, H68, M41

Keywords: Budget, Operational Budgeting, Accrual Accounting, Challenges and   Adminis-

trative Barriers

.
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Inves tigating the Application of Data Mining Techniques and Business Intelligence

in Increasing the Functioning of Trade Exchanges in Border Markets 

 Sedaghati Mokhtari, Mahmoud Reza

 Fakhr, Mohammad Reza

Behroozi, Mohammad

Abs tract :

 advantage. Data mining techniques and business intelligence have been developed to analyze

 and discover the hidden knowledge and patterns within the data. Data mining is known as

 one of the best tools for discovering value-generating patterns in the business world. In

 this s tudy, the application of data mining techniques and business intelligence to enhance

 the performance of trade exchanges in border markets has been evaluated and ultimately a

 comprehensive solution has been presented to operate these techniques for the analysis of

 export markets. The main objective of this research is to examine how to operate of data

 mining and business intelligence in order to engineer, manage, organize and analyze the

various data sources available in relation to border markets

Classification JEL : F19, L81, P45

Keywords: Business Intelligence, Data Mining, Trade Exchanges, Border Market, Export

 tions and businesses are important funds that should be optimally used to their bes t

In today’s world, data is the heartbreaking processes of business. Data sources in organiza

.
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 Considering the Localization Process of Carbon seques tration Project in

Dasht-e-Hossein Abad, Sarbisheh County

Batool Bahadorani

Mahmoud Fall Suleiman

Abs tract :

This s tudy aims to consider the localization process of carbon sequestration in Dasht-e-

 Hossein Abad in Sarbisheh County. Methodology of this s tudy is descriptive-analytical and

the required data has been collected by documentary method and field s tudy (ques tionnaire).

 Documentary information was collected using reference books, articles, … and following that

 field s tudy was done using a specialized questionnaire that includes three different parts such

 as institutional, economic, social and environmental ques tions.Then we asked some ques tions

 about localization of carbon seques tration in different dimensions to learn about respondents’

 (experts’) point of view. The results show that in legal-institutional dimension, there are some

 approaches that increase the abilities of villagers to coordinate with governmental institutions

-in order to transfer and increase the process of localization; in economic

 infrastructural dimension, satisfaction of beneficiaries after implementing carbon seques

 tration project and  using necessary incentives for villagers to obtain loan and band facilities

 (regarding the lack of bails and bank securities and also inconsiderable relationships) are of

 great importance; in social-cultural dimension, focusing on meeting the needs of villagers

 and people and paying attention to social justification in carbon sequestration project and in

 environmental dimension, observing the effective environmental indicators have the mos t

   effects on localization of carbon sequestration project

JEL classification: F64, P48, Q51

 Keywords: Localization, Carbon sequestration, Hossein Abad

.
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The necessity of branding and export optimization in south Khorasan

Hamed Torkamani

Amir Mohammad Parhizkar

Abs tract :

 Branding is the principle without which we cannot be present on world marketsand can never

 succeed in exporting. Due to lack of branding in domes tic markets, domes tic products are

 less popular than foreign brands. Optimization of export will be realized when agricultural

 products (which makes the main axis of this article, contrary to the current s tate which  are

 exported free and bulk)enter the global and domestic markets. This paper tries to examine the

 benefits of export under the brand of domestic products, in particular the strategic agricultural

 products of Iran, which South Khorasan is the hub for the making of these products, as well

as the impact of export optimization on the economy of South Khorasan

classification JEL : H61, H68, M41

Key words: Branding necessity, export optimization, agricultural branding
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Spatial Analysis and ranking of factors affecting the choice of inves tment decisions

citizens of Birjand 

 Azade rezaeenasab

Abs tract :

 Today, inves tors choose inves tments for a wide range of factors are considered. But so far,

limited research on how to choose among different inves tments have been made. Day-

 to-day decision making inves tors more complex and more risky and the results of these

 investments can have an important affect on people’s lives. Little information about the

 factors influencing inves tors’ decisions there. . In this s tudy, risk factors for choosing Solaris

 investments Birjand citizens in social, spatial, economic reviewed. The research method

 based on the nature of the analysis and description of the facts in terms of type and purpose of

 applied research is descriptive-survey. The s tudy consis ted of citizens of Birjand city are. A

 citizens randomly determined and samples were selected using simple random 33 sample of

 sampling. Data analysis using spss software and single-sample T-tes t was conducted in two

 parts: descriptive and inferential s tatis tics. Based on the results, then social factors on the

 had a moderate impact. Space factors in ,2.75 decision to invest in Birjand with an average of

 days citizen moderate impact on decisions to invest 2.74 second priority, with an average of

 Mtv.s ty ,2.71 in between visits. And at the end of the economic agents with an average of

impact on decisions to invest in Birjand have been among citizens

classification JEL : D71، D92، E22

Key words: decision-making, investor, spatial factors, Birjand
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 Do environmental audits improve long-term compliance? Evidence from

manufacturing facilities in Michigan

Writing and Translation:

Habib Allah Nakhaei 

Morteza Zakerian

Abs tract : 

 Using a unique facility-level dataset from Michigan, we examine the effect of environmental 

 auditing on manufacturing facilities’ long-term compliance with U.S. hazardous waste regulations.

 We also investigate the factors that affect facilities’ decisions to conduct environmental audits

 and whether auditing in turn affects the probability of regulatory inspections. We account for

 the potential endogeneity of our audit measure and the censoring of our compliance measure

 using a censored trivariate probit, which we es timate using simulated maximum likelihood. We

 find that larger facilities and those subject to more stringent regulations are more likely to audit;

 facilities with poor compliance records are less likely to audit. However, we find no significant

 long-run impact of auditing on the probability of a regulatory inspection or compliance among

 these Michigan manufacturing facilities

Classification JEL : Q53, Q58, L51

Keywords:  Environmental auditing, Hazardous was te, Compliance, Enforcement
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