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تالش جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی استان.
۲- فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطالعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان در زمینه 

مسائل راهبردی علم اقتصاد .
دانشجویان،  کارشناسان،  مدیران،  علمی  دانش  سطح  ارتقاء  جهت  پژوهشی  بسترسازی   -۳

صاحبنظران و پژوهشگران استان.
۴- ارتقای سطح مطالعات و پژوهش های کاربردی اقتصادی در زمینه موضوعات مورد نیاز استان.

 
شرایط پذیرش مقاله ها و نحوه ارسال آن

۱- در مقاله از آخرین آمارها و اطالعات که متناسب با عنوان مقاله باشد، استفاده شود.
۲- مقاله در سایر نشریات داخلی و خارجی چاپ نشده باشد.

۳- تعداد صفحات مقاالت ۱۵-۲۵ صفحه بیشتر نباشد.
۴- فرمول ها، جداول، نمودارها عکس نباشد همچنین فرمول ها در نرم افزار تایپ شود.

۵- مقاالت از طریق سایت فصلنامه به نشانی الکترونیکی www.iccima.ir و یا به ایمیل 
فصلنامه به آدرس info@iccima.ir ارسال گردد.

راهنمای تدوین مقاالت
۱- مقاالت حتی االمکان دارای بخشهای چکیده، مقدمه، پیشینه و ادبیات موضوع، روش تحقیق، 

تجزیه و تحلیل داده ها و یا برازش مدل، نتیجه گیری و پیشنهادات و در نهایت منابع و مآخذ باشد.
۲- در پانوشت اولین صفحه مقاله )صفحه عنوان و چکیده( تحصیالت، سمت علمی، دانشگاه محل 

تحصیل و آدرس ایمیل نگارندگان قید گردد.
۳- متن فارسی مقاله قلم Mitra فونت ۱۳ در برنامه word 2010 تایپ شود. معادالت و نماد 
متغیرها و زیرنویس های انگلیسی با قلم Times New Roman غیر ایتالیک و با فونت ۱۱ و زیر 

نویس های انگلیسی با قلم، Times new Roman و با فونت ۱۰ تایپ شود.
۴- تهیه چکیده با حداکثر ۳۰۰ کلمه به زبان فارسی و انگلیسی به همراه حداکثر ۵ واژه کلیدی.



تعیین طبقه بندی JEL پیش از کلید واژه فارسی و انگلیسی. 	
عنوان ها و زیر نویس ها کوتاه باشند و منابع در صفحه مستقل و در انتهای مقاله ذکر شوند. 	
مأخذ داده ها به طور دقیق بیان گردد و در صورت نیاز داوران یک نسخه از آن به دفتر مجله ارسال گردد. 	
فرمول ها و معادالت مقاله به صورت پیاپی در سمت راست به فارسی شماره گذاری شوند. 	
ذکر معادل انگلیسی واژه های تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صفحه ارائه شود. 	
ضرورت دارد فایل جداول و نمودارها به گونه ای ارائه شوند تا امکان اصالحات جزئی و تغییر اندازه  	
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هریک از آنها در باالی ستون مربوطه ذکر شود. عالوه بر این، عنوان نمودارها در زیر آنها قید شود 

و واحدها مشخص باشند.
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انقالب سوم :مطالعاتی در زمینه ضرورت تربیت نسلی اشنا با بازار و 
اقتصاد

 سید احمد قاسمی*، امید رجبی سنجدری

چکیده:
هدف: مطالعه مقایسه ای روش های آموزشی در کشورهای مختلف و موفق در حوزه اقتصادی و 
ارتباط آن با کارآفرینی می باشد. در این تحقیق ما بدنبال برنامه های آموزشی مناسب برای توانمندسازی 
دانش آموزان در مقاطع مختلف هستیم تا پس از تطبیق آن با برنامه ها و اسناد باالدستی کشور جهت 

بهبود مدل آموزشی مورد استفاده قرار دهیم.
روش: با استفاده از روش فرا مطالعه و خاصه استفاده از روش فراتحلیل و با مطالعه مقاالت مربوط 
به اجرای برنامه کارآفرینی و آموزشی در کشورهای مختلف و بازخورد ان در زمینه کارآفرینی و توسعه 

اقتصادی مدل پیشنهادی نظام آموزشی کشور ارائه خواهد شد.
یافته: در این مطالعات ضمن دستیابی به بیش از ۳۴ متغییر موثر در توانمندسازی منابع انسانی در 
حوزه تعلیم و تربیت که در بسیاری از کشورها از طریق نظام آموزش عمومی و عالی در دستور کار قرار 

دادند جداول ارتباط هر یک از متغییرها با ۴ عنصر توانمندسازی ارائه گردیده است.
نتیجه: توسعه آموزش ها براساس مدل توانمندسازی بومی می تواند بستر مناسبی برای توسعه و 
تحول اقتصادی در ایران بر مبنی تربیت نسلی کارافرین که قابلیت تحلیل درست از بازار و کسب و 

کار را دارد ایجاد نماید.

 واژه هاي کلیدی: اقتصاد، بازاریابی، تربیت نسل کارافرین، کارآفرینی، آموزش عمومی
 D82 , G22, C82 :طبقه بندي
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مقدمه: 
ضرورت تربیت نسلی آشنا به مفاهیم بازار و کارآفرینی و اقتصاد تکمیل کننده یکی از پله های مهم 
در زمینه توانمندسازی نسل های آینده برای اداره اقتصاد خود و کشورشان محسوب می شود. تدوین 
محتوی در چهار زمینه توانمندسازی منابع انسانی موضوعی است که همیشه مورد توجه دانشمندان 
علوم انسانی قرار داشته است. ترکیبی که همیشه باید برای همه دوره ها با هم و در کنار مورد توجه 
مدیران تعلیم و تربیت کشور و در همه مقاطع از ابتدایی تا باالترین مقاطع آموزشی قرار گیرد. ترکیب 
توانمندسازی منابع انسانی شامل مدلی است که چهار عنصر توانمندی یعنی دانش، بینش، مهارت و 

تجربه را با هم برای ایجاد نسلی کارامد هدف قرار می دهد. 
عنصر دانش که شامل آموزش در زمینه های نظری و تاریخی یا تئوریهای موجود اعم از قواعد . ۱

و قوانین و فورمول هایی که است که دانستن ان برای ورود به ۳ عرصه دیگر توانمندی بسیار 
ضروری و پیش نیاز محسوب می شود.

عنصر بینش که پیش نیاز دو بخش دیگر است به معنی درک درست از مفاهیم بازار و مشتری . ۲
و شناختن همه عوامل محیطی در محیط زندگی و محیط کسب است. اینکه یک فرد قبل ورود 
به عرصه مهارتی باید مهارت ارتباطی مناسب داشته باشد و درک درستی از روابط سازمانی و 
تولید و رقبا و اقتصاد داشته باشد و عناصر قیمت گذاری و برندسازی را بفهمد می تواند موفقیت 

قطعی را برای گامهای بعدی تضمین کند. 
عنصر مهارت برای گام اخر پیش نیاز است. یعنی بعد از دو گام قبلی نکته مهم اینست که فرد . ۳

توانایی استفاده از ابزارها و شناخت درست از کارکرد ابزارها مانند نرم افزار یا مکاتبات یا کار با 
یک خودرو تا کار با تجهیزات پیشرفته در محیط کار مانند تجهیزات بزرگ در صنایع پیشرفته 

یا تجهیزات پیشرفته در محیط بیمارستان ها و ... را داشته باشد.
عنصر آخر که پس از طی همه پیش نیازها بسیار مهم و ارزشمند و تکمیل کننده این حلقه . ۴

آموزشی است تا یک فرد توانمند را به جامعه تحویل دهد موضوع تجربه است که از طریق 
کارورزی یا کارآموزی یا کار در شرکت های کوچک و ... صورت می گیرد که فرد همه سه 

قسمت قبل را در یک محیط کوچک یا در کنار متخصصان توانمند تجربه می کند.
در این مقاله ما بر اساس مطالعات فراتحلیل به مطالعه تجربیات علمی در دنیا می پردازیم و همه 
این ۴ عنصر را بصورت تحلیلی مورد توجه قرار خواهیم داد و در انتها پیشنهاداتی را برای طراحی این 
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سیستم در نظام آموزشی کشور ارائه خواهیم نمود.

پیشینه پژوهش:
رینال و همکارانش در سال ۲۰۱۸ ]۷[طی تحقیقی بیان کردند: ایجاد شخصیت کارآفرینی برای 
آموزش در مؤسسه آموزشی تقریباً ضروری است. این حتی می تواند از سطح تحصیالت ابتدایی داده 
این پژوهش، تحلیل فرآیند استقرار شخصیت  یادگیری مادام العمر یک فرد است. هدف  شود زیرا 
کارآفرینی در دانش آموزان از طریق اجرای فعالیت های یادگیری بر اساس پروژه است. تحقیقات مبتنی 
بر پدیده های جالب، خالقیت، نوآوری و اعتماد به نفس در خطرپذیری دانش آموزان در فرآیند یادگیری 
کارآفرینانه است که مربوط به تولید محصول و کارآفرینی در مدارس از آموزش ابتدایی تا متوسطه 
است. نتایج نشان داد که فرآیند فعالیت های یادگیری بر اساس پروژه می تواند شخصیت کارآفرینی 
دانش آموزان را با توجه به سطح تحصیالت شکل دهد. شخصیت های دانش آموزان دبستانی مستقل، 

خالق، صادق و منظم بودند. ]۸[
مسئولیت پذیر، همکاری،  خودکفایی، خالق،  مانند:  کارآفرینی  اول شخصیت های  متوسطه  دوره 
سخت کوشی، ریسک پذیری و ارتباط برقرار کرد. در حالی که دانش آموزان دبیرستانی شخصیت هایی 
از خودکفایی، خالق، مسئولیت پذیر، همکاری، سخت کوشی، شجاع ریسک پذیری و ارتباط پذیر، رهبری 

و موفقیت گرا را تشکیل می دادند. ]۸[
بر اساس نتایج مشاهدات و مصاحبه ها، می توان از طریق اجرای یادگیری پروژه محور کارآفرینانه، 
شخصیت کارآفرینی را شکل داد. هر سطح دارای نتایج یادگیری متفاوتی است که متناسب با توانایی ها 
و برنامه درسی مدرسه تنظیم شده است. ولز، توالر و نعمتی اظهار داشتند که آموزش رسمی کارآفرینی 
منجر به شکل گیری مهارت ها، دانش و شخصیت دانش آموزان می شود. استراتژی های یادگیری را 
می توان برای هدف قرار دادن به سمت یادگیری کارآفرینی مبتنی بر پروژه که می تواند شخصیت 

کارآفرینی را شکل دهد، اولویت بندی کرد ]۴[ 
به گفته فیتسسیمون و ترنر؛ ]۳[ یادگیری پروژه menyatakan bahwa به عنوان یک یادگیری 
حرفه ای  تمرینات  در  دانش آموزان  آماده سازی  و  کارفرمایان  نیاز  مورد  مهارت های  توسعه  در  موثر 
شناخته شد. عالوه بر این، این یادگیری فرصتی را فراهم می کند تا دانش آموزان بتوانند بهره وری، 

ارتباط برقرار کنند و مشارکت فعالی داشته باشند. فرآیند یادگیری ]۴[.
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رابینسون، نیرگارد، تانگگارد و کروگر ]۴[ پیشنهاد کردند که آموزش کارآفرینی معلم محور باید 
دانش آموز محور باشد و بر روی تمرین یادگیری مادام العمر تجربی متمرکز شود. معلم باید بر روی 
شیوه های یادگیری مادام العمر تمرکز کند و فرصت هایی را برای دانش آموزان فراهم کند تا در فرآیند 
یادگیری خالق باشند. نتایج نشان داد که در اجرای یادگیری پروژه محور در هر مقطع تحصیلی در 

مراحل مختلف یادگیری شیوه متفاوتی داشت. 
توانایی سطح مدرسه ابتدایی با توانایی موجود در مدارس متوسطه، و همچنین در دبیرستان های 
بنیاد آموزش عالی مسیحی ساتیا واکانا، ساالتیگا، اندونزی متفاوت بود. آموزش کارآفرینی از سطح 
ابتدایی با هدف افزایش خالقیت، کمک به تعیین ریسک و برنامه ریزی انجام می شود در حالی که 
سطح متوسط با هدف افزایش آگاهی کارآفرینانی که موفق به ایجاد و حفظ شرکتی می شوند که شروع 

به کار کوچک کرده اند]۴[. 
اجرای آموزش کارآفرینی در سطوح مختلف آموزش، تالشی برای ادغام یک برنامه درسی است 
که بر شخصیت سازی و برخی از مهارت ها و دانش کارآفرینی تمرکز دارد. شکل گیری شخصیت های 
کارآفرینی از فرآیند فعالیت های یادگیری پروژه محور کارآفرینانه در هر سطح از آموزش شکل می گیرد. 

این می تواند مرجعی در اجرای بیشتر، به ویژه در فعالیت های درون برنامه ای باشد ]۴[. 
شخصیت هایی که در فرآیند یادگیری شکل می گیرند نه تنها توسط دانش آموزان حس می شوند، 

بلکه می توانند در ویژگی های شخصیت برجسته آن ها نیز دیده شوند ]۲[. 
فرآیند مورد نظر مراحل اجرای پروژه کارآفرینی است. مشاهده می شود که مراحل آموزش پروژه 
محور در مدارس ابتدایی در سه مرحله برنامه ریزی و تبیین نظری، پروژه کار و ارزیابی انجام شده 
است. این فرآیند برای دانش آموزان مهم است که تجربیات واقعی در تولید پروژه ها را از تئوری های 

به دست آمده قبلی کشف کنند تا دانش مربوط به ظاهر پروژه دانشجویی را افزایش دهند ]۳[. 
برخی از فعالیت های کارآفرینانه مبتنی بر نگرش های نوآورانه هستند که خالق هستند، می توانند 

مشکالت را از روی واقعیت حل کنند و یک مشکل را شناسایی کنند ]۱[.
واحد تولیدی در دبیرستان های حرفه ای محلی برای تربیت دانش آموزان با تمرین کارآفرینی است. 
معلمان از این واحد برای کمک به دانش آموزان در توسعه شایستگی در درس تولید استفاده می کنند. 
تحقیق از رویکرد کمی استفاده می کند. موضوع شامل ۴۰ معلم درس پارچه سازی در دبیرستان های 
حرفه ای جاوه شرقی می باشد. روش جمع آوری داده ها، اسنادی و پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت است 
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که شامل پنج پاسخ جایگزین است. تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها شامل آزمون تی و تحلیل عاملی 
توضیحی است. 

برخی یافته ها به دست آمده عبارتست از:
)۱( فعالیت مبتنی بر تمرین در واحد تولیدی در دبیرستان های حرفه ای مؤثرتر از فعالیت مشابه در 

صنعت معتدل است.
)۲( فعالیت مبتنی بر تمرین در واحد تولیدی در دبیرستان های حرفه ای بسیار مؤثر است، زیرا معلمان 
به شدت به سمت تمرین گرایش دارند، در آماده سازی فعالیت های یادگیری خالق تر هستند و در 

راهنمایی دانش آموزان در طول درس عملی صریح تر هستند.
)۳( مدارس، معلمان و کارکنان مدرسه از فعالیت مؤثر در واحد تولیدی سود می برند. 

می بخشد.  بهبود  تولیدی  یادگیری  فعالیت  در طراحی  را  معلمان  توانایی  کارآفرینی  آموزش   )۴(
پژوهش با هدف اندازه گیری اثربخشی اجرای آموزش کارآفرینی، برآورد اثربخشی معلمان در ارائه 
راهنمایی های مبتنی بر عمل در واحد تولیدی و درک مزایای فعالیت مبتنی بر تمرین در واحد 

تولیدی است که می تواند توسط معلمان، دانش آموزان و کارکنان مدرسه به دست آید.]۴[ 
با در نظر گرفتن مسائل پژوهشی تدوین شده، اهداف تحقیق و همچنین نتایج تجزیه و تحلیل و 
بحث آن، می توان نتیجه گرفت که اجرای آموزش کارآفرینی و تولید و بازاریابی، در دبیرستان های 
حرفه ای جاوای شرقی قباًل مؤثر بوده است. )همانطور که قباًل توسط برنامه مهارتی یکپارچه انجام 

شده است.( شرح این نتیجه گیری عبارتست از:
• فعالیت مبتنی بر تمرین در واحد تولید آتلیه )ساخت سفارشی( در دبیرستان های حرفه ای موثرتر 
از فعالیت مشابه در صنایع متوسط   است. آموزش کارآفرینی از درجه اثربخشی بسیار باالیی برخوردار 
است زیرا این فعالیت با موفقیت باعث می شود معلمان به سمت تمرین گرایش باالیی داشته باشند، 
یادگیری  ارائه موارد  برای  اقدام(  )یا  باشند، در کار  یادگیری خالق تر  فعالیت های  آماده سازی  در 

شجاع تر باشند و همچنین در راهنمایی دانش آموزان در طول درس عملی صریح تر باشند.
• اثربخشی فعالیت انجام شده در واحد تولیدی آتلیه )ساخت سفارشی( در دبیرستان های حرفه ای، 
مزایایی را برای دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدرسه به ارمغان می آورد و مسیر آنها را در طراحی 

پارچه های سفارشی تسهیل می کند.]۴[
برنامه در مدرسه با موضوع کارآفرینی در هر زمینه کاری با توجه به توسعه فناوری امروزه مورد نیاز 
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است. بنابراین، آموزش کارآفرینی باید در هر مقطع تحصیلی به کار گرفته شود، زیرا نقش مهمی در 
آماده سازی فارغ التحصیالن ماهر و خالق دارد. این مطالعه بر روی پدیده های جالب توانمندسازی 
نوجوانان و با هدف تالش مدرسه در ادغام کارآفرینی با موضوعات دیگر و همچنین کاربرد کارآفرینی، 
در دبیرستان های سالتیگا مسیحی نوجوانان و دبیرستان های ساتیا واکانا متمرکز بود. این پژوهش 
با رویکرد کیفی و با روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. داده ها از طریق مشاهدات، مصاحبه 
و مستندسازی شرکت کنندگانی که اطالعات و پدیده های مرکزی را درک می کنند، به دست آمد. 
داده های تحقیق با تجزیه و تحلیل دامنه از حاصل شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش کارآفرینی 
نقش مهمی در ارتقای دانش و مهارت های کارآفرینی دارد. آموزش یکپارچه، چه در فرآیند یادگیری 
و چه در برنامه آموزش کارآفرینی مدرسه، درک، منش و رفتار کارآفرینی را افزایش داد. این مطالعه 
مهم است زیرا به مدارس و دانش آموزان کمک می کند تا اهمیت آموزش کارآفرینی را درک کنند. ]۸[

هدف این پژوهش شناخت نقش مهم برنامه آموزش کارآفرینی در نهاد مدرسه است. نتایج پژوهش 
نشان داد که آموزش کارآفرینی نقش مهمی در ارتقای دانش و مهارت های کارآفرینی دارد. آموزش 
رفتار  و  مدرسه، درک، منش  کارآفرینی  آموزش  برنامه  در  و چه  یادگیری  فرآیند  در  یکپارچه، چه 
کارآفرینی را افزایش داد . محققان دریافتند که تداوم برنامه در یک پایه بررسی روش های آموزش و 
برخی از اشکال دیگر خودسازی است. این فرآیند آموزشی هدف اصلی مدرسه توسعه یادگیری دانش 
آموز محور و همچنین نقش معلمان در القای شخصیت و طرز فکر کارآفرینانه است. تجربه کارآفرینی 
بر مهارت های خود دانش آموزان نیز تأثیر می گذارد. آنها یک راه موثر برای مقابله با مشکالت در زمین 
پیدا می کنند و به طور ناخواسته شکل گیری شخصیت می تواند در آنجا رخ دهد. مشارکت دانش آموزان 
در فعالیت های مختلف سازمانی اجرای برنامه آموزشی یکپارچه و جامع را حمایت می کند. آموزش 
کارآفرینی می تواند دانش آموزانی را تربیت کند که خود را به سمت خالقیت سوق دهند. سخت کوشی 
در اجرای هر طرح کسب و کار باعث می شود آنها جرات انجام آن را داشته باشند. دانش آموزان از طریق 
روحیه کارآفرینی که از هر فعالیت کارآفرینی در مقطع راهنمایی کسب کرده اند، می توانند مهارت های 
سخت و مهارت های نرم خود را برای تحقق صالحیت مورد نیاز در زمینه کاری فعلی توسعه دهند. 
فارغ التحصیالنی که دارای روحیه کارآفرینی هستند، آماده رقابت خواهند بود، زیرا زمانی که هنوز در 
مقطع راهنمایی بودند، به دانش، مهارت، بینش و تجربه مجهز شده بودند. این مطالعه مهم است زیرا 
به مدارس و دانش آموزان کمک می کند تا اهمیت آموزش کارآفرینی را درک کنند. با این حال، این 
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مطالعه محدود به مقطع راهنمایی است. بنابراین مطالعه بعدی ممکن است در سایر مقاطع تحصیلی 
انجام شود. پژوهش آتی را می توان با روش های مختلف پژوهشی انجام داد تا تأثیر آموزش کارآفرینی 
بر پیشرفت یا شخصیت دانش آموز و سایر متغیرها و نیز آموزش کارآفرینی از نظر تحصیالت باالتر 

مشخص شود. ]۸[
پروژه خوشه نوآوری برای آموزش کارآفرینی (ICEE) در ژانویه ۲۰۱۵ آغاز شد و تا ژانویه ۲۰۱۸ 
ادامه داشت. این پروژه توسط کمیسیون اروپا از طریق برنامه Erasmus+ حمایت مالی شد. شریک 
پیشرو در کنسرسیوم، با مسئولیت اجرای، )Junior Achievement Europe (JA Europe بود. 
مؤسسه تحقیقاتی نروژ شرقی (ENRI) این تحقیق را رهبری می کرد. ۱۴ سازمان در ICEE شرکت 

کردند:
وزارتخانه های آموزش و پرورش در استونی، فنالند، ایتالیا و لتونی به عالوه نوآوری و کارآفرینی  	

فالندر )Enterprise Flanders، وزارت اقتصاد، بلژیک(.
سه مؤسسه تحقیقاتی )موسسه تحقیقاتی نروژ شرقی، بنیاد کارآفرینی - شرکت جوان دانمارک،  	

.)Osijek، J.J. Strossmayer دانشکده اقتصاد در دانشگاه
پنج سازمان ملی JA )در بلژیک، فنالند، ایتالیا، استونی و لتونی(. پروژه ICEE یک آزمایش  	

سیاست بود. برای حرکت به سمت هدف اروپایی که هر جوان باید قبل از ترک مدرسه یک 
تجربه کارآفرینی عملی داشته باشد، کنسرسیوم آزمایش کرد که اگر ۵۰ درصد دانش آموزان 

بین ۱۵ تا ۲۰ سال چنین تجربه ای داشته باشند، سناریو چگونه خواهد بود
۲۰ مدرسه متوسطه در بلژیک، استونی، فنالند، ایتالیا و لتونی در یک آزمایش میدانی ۲۷ ماهه با 
استفاده از شرکت های کوچک به عنوان تجربه کارآفرینی عملی شرکت کردند. این مدارس با وضعیت 
پنج مدرسه شاهد مقایسه شدند. تحقیق در ICEE بر اساس ترکیبی از روش های کمی و کیفی انجام 
افراد  و  والدین  معلمان،  )دانش آموزان،  دهنده  پاسخ  از ۱۲۰۰۰  قبل/پس  نظرسنجی  داده های  شد. 
تجاری( جمع آوری شد. در مجموع ۱۵۰ نفر به صورت فردی یا گروهی مصاحبه شدند. عالوه بر 
تحقیقات، همه شرکای ICEE در چهار "منطقه خوشه ای" برای شناسایی شیوه های خوب در موارد 

زیر با هم کار کردند:
استراتژی های ملی. محتوا و ابزار؛ آموزش معلمان؛ و ارزیابی این گزارش تحقیقاتی برخی از نتایج 
حاصل از تحقیق از جمله یافته های موجود در خوشه های ICEE را که برای تحقیق مرتبط است، 
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خالصه می کند. شریک پیشرو در این تحقیق، موسسه تحقیقاتی نروژ شرقی با پروفسور وگارد یوهانسن 
به عنوان محقق بود مسئول شرکای مشارکت کننده بنیاد کارآفرینی – شرکت جوان دانمارک، دانشگاه 

جوسیپ ژوراج استروس مایر و JA Europe بودند. 
هدف اصلی شرکت های کوچک این است که دانش آموزان را قادر سازند تا شرکت واقعی خود 
را تأسیس کنند و از طریق دست اول نحوه عملکرد یک شرکت را کشف کنند. به نظر می رسد که 
شرکت های کوچک برای اکثر دانش آموزان تجربه مثبتی هستند، در حالی که برای برخی از آنها 
کمتر است. در زمینه مدرسه، مهم است که جنبه های متعدد و متنوع مشارکت شرکت های کوچک در 
نظر گرفته شود. با توجه به تأثیرات مثبت بالقوه فراوان مشارکت در شرکت های کوچک، مهم ترین 

درس های حاصل از این آزمایش های سیاست آموزشی عبارتند از 
مدارس باید زمان »کافی« را برای کار در شرکت کوچک اختصاص دهند و خود دانش آموزان  	

باید مایل باشند که بعد از مدرسه تالش بیشتری انجام دهند 
شیرجه عمیق بسیار بهتر از لمس سبک است. ۱۰۰ ساعت یا بیشتر آموزش در شرکت های  	

کوچک نتایج بهتری به همراه دارد. ]۴[ 
اولیفانت،  مدرسه  در  کارآفرینی  آموزش  برنامه  مورد  در  جامع  اطالعات  شناسایی  تحقیق  جهت 
یوگیاکارتا، مورد مطالعاتی کشور اندونزی بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع کیفی بود. 
روش نمونه گیری مورد استفاده هدفمند بود. گردآوری داده ها با استفاده از مشاهده، مصاحبه عمیق و 
اسناد و مدارک انجام شده است. اعتبار سنجی داده ها با استفاده از مثلث های منابع تحقیق انجام شد و 
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از یک مدل تعاملی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدیر مدرسه 
برنامه آموزش کارآفرینی را از طریق برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان، پذیرش دانش آموزان با 
نیازهای ویژه، اصالح برنامه درسی و فراهم کردن زیرساخت های مدرسه متناسب با نیاز دانش آموزان 
اجرا کرده است. محدودیت های برنامه های آموزش کارآفرینی شامل تعداد محدود معلمان ویژه و پاسخ 
والدین بود. نتیجه فرآیند یادگیری را می توان از خالقیت، استقالل و خوش بینی دانش آموزان که در 

مهارت کارآفرینی ذکر شد، مشاهده کرد. ]۵[
شلی و همکارانش هم این موضوع را مورد مطالعه قرار دادند . این مطالعه به بررسی مهارت ها و 
دانش مفهومی می پردازد که کارفرمایان برای موقعیت های بازاریابی در سطوح مختلف از مشاغل سطح 
ابتدایی یا پایین تر گرفته تا موقعیت های سطح متوسط و ارشد نیاز دارند. داده های این تحقیق بر اساس 
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تجزیه و تحلیل محتوای ۵۰۰ شغل بازاریابی ارسال شده در Monster.com برای آتالنتا، شیکاگو، 
لس آنجلس، شهر نیویورک و سیاتل است. تفاوت های قابل توجهی بین مهارت ها و دانش مفهومی 
نظر می رسد  به  باالتر وجود داشت.  و  متوسط  تر،  پایین  بازاریابی ورودی،  برای مشاغل  نیاز  مورد 
مهارت های فنی در همه سطوح بسیار مهم تر از آنچه در تحقیقات قبلی مستند شده است، باشد. این 
مطالعه پیامدهای این یافته های تحقیق را برای مدل آموزشی آموزش بازاریابی حرفه ای مدرسه مورد 

بحث قرار می دهد. ]۶[

روش شناسی:
روش تحقیق فرامطالعه و البته فراتحلیل است که با مطالعه بیش از ۲۰ مقاله در زمینه مدلهای 
آموزش کارآفرینی در مدارس کشورهای مختلف و بررسی اثرات ان بر رشد و توسعه اقتصادی ضمن 

تعیین متغییرهای تحقیق اولویتهای آموزش کارآفرینی مشخص و مورد تحلیل قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل:
این مطالعه از طریق فراتحلیل صورت گرفته و با استفاده از بیش از ۲۰ مقاله و کدگذاری متغییرهای 
بدست امد و تهیه جداول اولویتها بعنوان مدل پیشنهادی به عوامل مهم در زمینه نحوه مدیریت 

آموزشی و تربیتی دوره های کارآفرینی و بازاریابی در کشورهای مختلف پرداخته است.
 

یافته های تحقیق:
در این مطالعات متغییرهای مرتبط با محتوی و مدلهای آموزشی کارآفرینی استخراج شده است که 
در این مرله از مطالعات فقط به بخش ارتباط متغییرها پرداخته شده است که در صورت درخواست 
امکان توسعه این مطالعات در حوزه های مختلف و حتی تعداد مقاالت پردازش شده برای این تحقیق 

وجود دارد.

جدول شماره یک: متغییرهای بدست امده از فراتحلیل
داده های مطالعات فراتحلیل طرح توانمندسازی دانش آموزان

متغییرهای اصلی و فرعی دانش بینش مهارت تجربه
ارزیابی بازار ۱۲ ۲۰ ۳۰ ۲۴
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نیاز بازار ۲۹ ۲۴ ۲۹ ۲۹
خواسته بازار ۲۳ ۲۳ ۲۸ ۲۶
تقاضای بازار ۲۵ ۲۵ ۲۴ ۲۰

ایجاد شرکتهای کوچک ۳۰ ۲۲ ۲۹ ۲۹
روش زندگی ۲۹ ۲۶ ۲۵ ۲۲

شرکت استارت اپی ۱۵ ۲۴ ۲۲ ۲۵
مشتری مداری ۲۱ ۲۳ ۲۴ ۲۴
توانمندسازی ۲۵ ۲۶ ۲۵ ۲۹
اشنایی با بازار ۳۰ ۲۷ ۲۵ ۲۶

اشنایی با محیط ۱۸ ۱۹ ۱۸ ۲۷
اشنایی با اقتصاد ۲۰ ۲۹ ۲۲ ۲۴

مهارت مالی ۲۲ ۳۰ ۲۶ ۲۶
مهارت فروش ۲۶ ۳۰ ۲۹ ۲۳
مهارت ارتباطی ۲۷ ۳۰ ۲۶ ۲۷
درک ارزش بازار ۲۳ ۲۱ ۲۷ ۳۰

شناخت رقبا ۲۶ ۲۲ ۲۶ ۱۷
کارورزی ۲۹ ۲۴ ۲۷ ۱۶
علوم روز ۱۹ ۲۳ ۲۲ ۲۹

توسعه رشته ۱۹ ۲۴ ۲۶ ۲۶
بین رشته ای ۱۶ ۲۵ ۲۴ ۲۲

بازنگری مستمر محتوی ۲۸ ۲۲ ۲۶ ۲۶
بازنگری مستمر دوره ها ۲۵ ۲۲ ۲۴ ۲۳

اشنایی با قوانین ۲۴ ۲۶ ۲۳ ۲۲
آموزش مستمر معلمان ۲۲ ۱۶ ۲۲ ۲۱

پارک فناوری دانش اموزی ۲۱ ۱۶ ۲۷ ۲۱
مهارت تولید ۲۵ ۲۹ ۲۵ ۲۵

مهارت فروش ۲۵ ۲۵ ۲۱ ۲۷
مهارت صادرات ۲۶ ۱۵ ۲۰ ۲۲

مهارت قیمت گذاری ۲۳ ۲۳ ۲۴ ۲۳
ابتدایی ۳۰ ۳۰ ۲۴ ۲۵
متوسطه ۲۸ ۲۵ ۲۵ ۲۹

 ۱۳ ۲۴ ۲۴ ۷
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 نمودار شماره یک: متغییرهای بدست امده از فراتحلیل

 
گذاری شده و از طریق تحلیل تم امکان بررسی میزان اثر گذاری ان بر کل مدل قابل مطالعه می  این متغییرها در این مطالعات کد  

 باشد. 
  

 توصیف کمی متغییرها 
بر اساس متغییرهای بدست امده از این حجم از مقاالت می توان گفت که ما در هر چهار بخش مرتبط با موضوع توانمند سازی  

شده برای کشورهای دیگر را داریم. این موضوع بیانگر گستردگی مطالعات در این زمینه و توجه به اشارات جدی در مطالعات انجام  
ساله دارد. در مجموع موضوع   12موضوع توانمند ساز ی دانش اموزان در حوزه های اقتصادی و تولید و بازار بر اساس یک برنامه  

متغییر را به خود اختصاص   7متغییر و موضوعات تجربی    24هارتی  متغییر و موضوعات م  24متغییر و موضوعات بینشی    13ی  دانش
پایه مهم و مورد توجه در کشورهای مختلف در زمینه های    4داد . شاید مهمترین نتیجه گیری در این تحقیق اثبات نظریه محقق در  

ه مطالعات می شود متغییرهای  متغییر استخراج شده است که در صورت ادام  33توانمند سازی باشد. در مجموع در این تحقیق  
 بیشتری را در تولید محتوی و مدل اموزش کارافرینی در نظام اموزشی کشور ارائه نمود. 

 

0 20 40 60 80 100 120
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ایجاد شرکتهای کوچک

شرکت استارت اپی
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دانش بینش مهارت تجربه

نمودار شماره یک: متغییرهای بدست امده از فراتحلیل

این متغییرها در این مطالعات کد گذاری شده و از طریق تحلیل تم امکان بررسی میزان اثر گذاری 
ان بر کل مدل قابل مطالعه می باشد.

 
توصیف کمی متغییرها

 بر اساس متغییرهای بدست امده از این حجم از مقاالت می توان گفت که ما در هر چهار بخش 
مرتبط با موضوع توانمند سازی اشارات جدی در مطالعات انجام شده برای کشورهای دیگر را داریم. 
این موضوع بیانگر گستردگی مطالعات در این زمینه و توجه به موضوع توانمند ساز ی دانش اموزان در 
حوزه های اقتصادی و تولید و بازار بر اساس یک برنامه ۱۲ ساله دارد. در مجموع موضوع دانشی ۱۳ 
متغییر و موضوعات بینشی ۲۴ متغییر و موضوعات مهارتی ۲۴ متغییر و موضوعات تجربی ۷ متغییر را 
به خود اختصاص داد . شاید مهمترین نتیجه گیری در این تحقیق اثبات نظریه محقق در ۴ پایه مهم 
و مورد توجه در کشورهای مختلف در زمینه های توانمند سازی باشد. در مجموع در این تحقیق ۳۳ 
متغییر استخراج شده است که در صورت ادامه مطالعات می شود متغییرهای بیشتری را در تولید محتوی 

و مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزشی کشور ارائه نمود.
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 بحث و نتیجه:
با توجه مطالعات انجام شده تجربیات جهانی، ضمن تایید ۴ عنصر توانمندسازی نیروی انسانی 
امکان پیاده سازی این مدل در ایران وجود دارد. مطالعات قابل توجهی برای هریک از این پایه های 
توانمندی در کشورهای مختلف در طی سال های اخیر شاهد هستیم. این مطالعات اثر بخشی این 
مدل را برای تربیت نسلی توانمند در حوزه اقتصاد و اشغال و اینده رشد و توسعه کشورها را بوضوح 
نشان می دهد. در ایران هم با همه تاخیری که در این زمینه داریم باید سریعا این مطالعات بصورت 
علمی در سطح کشور اجرایی شود. ارزیابی مستمر طرح و اصالح دائم ان تا رسیدن به نقطه اوج ارزش 
افرینی قطعات بخش از فرایند مطالعاتی خواهد بود. در این تحقیق تم ها و متغییرهای مورد استفاده 
در تحقیقات دانشمندان در سایر کشورهای برای کشور مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت 
توانمندسازی دانش آموزان برای ورود به بازار و ایجاد کسب و کارهای پایدار متناسب با نیازهای بازار 
این موضوع باید در دستور کار فوری حاکمیت قرار گیرد. این مطالعات نشان می دهد تا توجه دقیقی 
به موضوع توانمندسازی در دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه قرار نگیرد نمی توان به اقتصادی 
پایدار و کارآفرینی بین المللی فکر کنیم. سالها عقب ماندگی پس از انقالب در این زمینه عامل مهم 

ناکارامدی مدیران در عرصه اقتصاد و تولید و بازار هستند که نیاز مند جبران فوری می باشد.
 

ارائه پیشنهادات کاربردی
ثبت مدل توانمندسازی چهار وجهی )دانشی، بینشی، مهارتی و تجربی( بنام اینجانب که برای . ۱

اولین بار در سال ۱۳۸۷ با نام طرح ها توانمندسازی منابع انسانی در کمیته امداد و نهاد ریاست 
جمهوری ارائه شده است و ۱۴ عنوان کتاب توانمندسازی برای ان ارائه شده است و ۴ پایه 

توانمندسازی را بصورت ترکیبی ارائه نمودم در نظام آموزش و پرورش
بومی مناسب در زمینه محتوی و روش های . ۲ به یک مدل  تا دسترسی  این مطالعات  ادامه 

آموزشی بر اساس چهار شاخص توانمندسازی جهت تمامی مقاطع آموزش و پرورش
آموزش معلمان و مدیران مدارس در زمینه روش های نوین توانمند سازی منابع انسانی و انتقال . ۳

این دانش به همه مدارس و وزه های پژوهشی وزارت
استقرار . ۴ برای  بزرگ  شهرهای  و  استانها  همه  در  معلمان  مخصوص  فناوری  پارک  ایجاد 

شرکت های دانش بنیان آموزش و پرورش و ایجاد شرکت های دانش بنیان دانش آموزی



13

14
01

ـار 
  به

ر / 
 کا

ب و
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

توسعه شرکت های کوچک مقیاس بدون شرایط شرکت ها معمول و بر اساس قوانین داخلی . ۵
با ثبت داخلی توسط پارک های فناوری دانش آموزی بدون بیمه و مالیات برای ورود به عرصه 

مهارت آموزی و تجربی دانش آموزان طی دوره های تحصیلی
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The Third Revolution: The Necessity of Educating a Generation Familiar 
with the Market and the Economy

Seyed Ahmad Ghasemi *,omid rajabi sanjdari

Abstract
Objective: A comparative study of educational methods in different and suc-
cessful countries in the field of economics and its relationship with entrepre-
neurship. In this research, we are looking for educational programs that they use 
to empower students at different stages, so that after adapting it to the programs 
and upstream documents of the country, we can use it to improve the education-
al model. 
Method: The proposed model will be presented using the meta-study method 
and especially the meta-analysis method and by studying the articles related to 
the implementation of the training program in different countries and its feed-
back in the field of entrepreneurship and economic development. 
Results: In these studies, while achieving more than 34 variables effective in 
human resource empowerment in the field of education, which in many coun-
tries through the public and higher education system on the agenda, tables of 
the relationship between each variable with 4 elements of empowerment are 
presented. Has been. 
Conclusion: The development of education based on the model of local em-
powerment can create a suitable platform for economic development and trans-
formation in Iran based on training a generation of entrepreneurs who have the 
ability to properly analyze the market and business.

Key words: Economics, marketing, entrepreneurial generation training, entre-
preneurship, public education

JEL Classification: D82, G22, C82 
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بررسی نقش حراست ها در ایجاد و تحقق اقتصاد مقاومتی و 
کارآفرینی

ایمان تخم پاش مقدم*

چکیده
به اعتقاد متفکران انقالبی و اقتصاددانان ارزش محور و با تاسی به منویات استراتژیک رهبر خردمند 
و معظم انقالب، اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، ترمیم ساختارها و نهادهای 
فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های 
عقالیی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی، مبتنی بر کاهش وابستگی ها 
و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تالش برای خوداتکای ملی است. امروزه امنیت ملی در ابعاد 
مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی قابل طرح است. هرگاه سخن از امنیت ملی 
به میان می آید ابتدا باید برای تهدیدها چاره ای اندیشید، تاکیدهای مکرر و صیانت های ویژه مقامات 
و سیاستگذاران ارشد نظام به ویژه تاکیدها و روشنگری های مقام معظم رهبری و توصیه های حکیمانه 
ایشان در خصوص توسعه، امنیت و.... و ضرورت در پیشگیری سیاست ها و مواضع آگاهانه و پیشگیرانه در 
این خصوص، ضرورت پرداختن به چنین اولویت ها و مباحثی را دو چندان می نماید. بحران سازی هایی 
که در برابر ابرقدرت ارزشگرا و انقالب محور جمهوری اسالمی در دهه های گذشته صورت گرفته، تمامی 
ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را شامل می شود. دشمنان زورگوی سرمایه محور، وقتی از 
چالش سازی های سیاسی ناکام ماندند بحران های اقتصادی و تحریم های دست و پاگیر متعدد را نسخه 
پیچیدند که شاید پایه های نظام و انقالب را نشانه روند. ما تجربه دفاع از کیان ایران را در سالهایی داشتیم 
که فشار اقتصادی بیش از امروز بود. عزت ملی، اراده خدای متعال و رهبری جسورانه و دانشورانه مقام 
معظم رهبری این چالش وسیع و طوالنی اقتصادی را فرصتی برای خود مدیریتی ملی و طرح اقتصاد 
مقاومتی نمود که فصلی جدید از تاریخ مقاومت و بیداری ایران اسالمی به حساب می آید. در این پژوهش 

نقش حراست در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود.

کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، حراست و نگهبانی، رهبری، تحریم، جنگ اقتصادی
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1. مقدمه
رهبر معظم انقالب در جمع کارگزاران نظام با اشاره به اینکهدملت ایران در طول این ۳۳ سال 
توانسته از انقالب و دستاوردهای عظیم آن با کیفیت باال حفاظت کند وضعیت کنونی کشور را بدر و 
خیبر توصیف نمودند که هم چالش و هم تهدید و هم ظرفیت دارد و امید و راه عبور از این شرایط را 
اقتصاد مقاومتی دانستند. منظور از امنیت در معنای عام خود در امان بودن از تهدید است و منظور از 
امنیت فرهنگی در امان بودن فرهنگ ها از هر گونه تهدید و تاویل گرایی در یک تمدن مفروض و 
معین است. امنیت عینی به معنای نبودن تهدید است و منظور از امنیت ذهنی نبود هراس نسبت به 
ارزش هاست. شناسایی نقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به نقاط قوت یکی دیگر 
از الزامات کشور در رسیدن به جایگاه واقعی خویش در عرصه جهانی است که برای تحقق آن باید 
همکاری میان مردم و دولت صورت گیرد. ارکان یک جامعه عبارتند از: فرهنگ، سیاست و اقتصاد و 
الزمه دستیابی به اقتصاد مقاومتی داشتن فرهنگ و سیاست مقاومتی الزامی می باشد. آن نوع مدل 
اقتصادی که مورد تاکید و مطلوب نظر رهبر معظم انقالب می باشد، ساختاری است که منبعث از 
اندیشه های ناب اسالمی بوده و در واقع هویت خود را از اندیشه های ناب شریعت محمدی )ص( و 
ضرورت ها و ظرفیت های ملی کشورمان دریافت می کند. مکتب اسالم به عنوان یک مکتب انسان 
محور و الهی ضمن مقابله جدی با تهدیدات اقتصادی آن زمان، با ارائه الگو و مکتب مستقل اقتصادی 
نه تنها توانسته است با چالش های پیشروی نظام اقتصادی امت نبوی مقابله نماید بلکه با استقرار این 
الگو جامعه اسالمی و همه جوامع تحت حمایت این مکتب توانسته ضمن بهره مندی از عدالت اسالمی، 
از رفاه اجتماعی نیز برخوردار گردند. در صورت عملیاتی شدن اصول اقتصاد مقاومتی نه تنها نظام 
جمهوری اسالمی می تواند با استعمارگران مقابله نماید بلکه با استثمارگران داخلی نیز مقابله عملیاتی 
خواهد شد. انحصار، رانت، فساد و تبعیض نمونه هایی عین استثمار داخلی هستند. این شکل اقتصادی 
که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود و مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد مردم بنیاد است، 
یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، بلکه اقتصاد مردمی است. این اقتصاد با اراده مردم و 
سرمایه مردم و حضور مردم تحقق پیدا می کند اما دولتی نیست. نه به این معنا که که دولت در قبال آن 
مسئولیتی ندارد چراکه دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک دارد. 
کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دستور مردم است، مال مردم است، اما دولت به عنوان یک مسئول 
عمومی نظارت می کند، هدایت می کند و کمک می کند. آن جایی که کسانی بخواهند سو استفاده کنند 
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و دست به فساد اقتصادی بزنند جلوی آنها را می گیرد آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند به آنها 
کمک می کند بنابراین آماده سازی شرایط وظیفه دولت است و آنرا تسهیل می کند.

2. ادبیات نظری پژوهش 

1. 1. اقتصاد مقاومتی چیست؟
اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و 

خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. 

اهداف مبنایی و اهداف تفضیلی اقتصاد مقاومتی:
الف( اهداف مبنایی:

اهداف مکتب اقتصادی اسالم
ب ( اهداف تفصیلی:

اهداف اقتصادی انقالب اسالمی
۱- استقالل اقتصادی

۲- رفاه عمومی
۳- پیشرفت

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:
الف: جهاد اقتصادی به معنای اعم

- هزینه های عمومی
- مفاسد اقتصادی
- نظارت بر بازار

ب: جهاد اقتصادی به معنای اخص
- فرهنگ جهادی
 - گفتمان سازی

- دولت: بسیج امکانات
ج: تقویت تولید
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۱. کارآفرینی و مشارکت عمومی
۲. اقتصاد دانش بنیان

۳. مزیت های استان ها
۴. یارانه ها

۵. سهم بری عوامل
۶. کاالهای اساسی

۷. امنیت غذایی
۸. الگوی مصرف

۹. نظام مالی
۱۰. صادرات

۱۱. مناطق آزاد
۱۲. دیپلماسی
۱۳. نفت و گاز

۱۴. میادین مشترک
۱۵. زنجیره ارزش

۱۷. مالیات
۱۸. وابستگی به نفت

۱۹. استاندارد

1. 2. ریاضت اقتصادی چیست؟ 
ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می شود که دولت ها برای کاهش هزینه ها و رفع کسری بودجه، به 
کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی، صرفه جویی در مخارج جاری کشور،کاهش 
هزینه های رفاهی و تعدیل کارمندها و حقوق آنان در بخش دولتی دست می زنند که یونان و ایتالیا به 
بخصوص یونان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کند. این طرح که به منظور مقابله با کسری 
بودجه توسط برخی دولت ها انجام می شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت 
وام ها و کمک های مالی خارجی می انجامد. با این تعریف درمی یابیم که اقتصاد مقاومتی متفاوت از 
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اقتصاد ریاضتی است که برخی به علت بی اطالعی اغلب آنها را با هم اشتباه م یگیرند، اقتصاد مقاومتی 
یک اقتصاد پویا و توانمند است که کشور را بی نیاز از اجانب با اتکا به قدت درون می سازد. پایه ی  
اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید داخلی و کاهش وارداتی که یا غیرضروری است یا مشابه 
داخلی دارد. اقتصاد مقاومتی یعنی - ساخت اقتصادی و بنای اقتصادی جوری باشد که از نیروهای مردم 
استفاده بشود، کمک واقعی گرفته بشود، برنامه ریزی بشود، بنای اقتصادی استحکام پیدا کند - تکیه 
مسئوالن کشور بر این باشد که حرکت اقتصادی کشور را این جوری قرار بدهند. )بیانات مقام معظم 

رهبری، ۲۹ بهمن ۱۳۹۳( 

3. ارکان اقتصاد مقاومتی 
الف: مقاوم بودن اقتصاد

وظیفه همه ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی 
دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات است که ما مطرح کردیم. دراقتصاد مقاومتی، 
یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه 

که ممکن است در معرض توطئه دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.
ب: استفاده از همه ظرفیت های دولتی و مردمی

به نظر من همکاری قوه مجریه و قوه قضائیه در اینجا یک کار بسیار الزمی است.
ج: حمایت از تولید ملی

یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛ صنعت و کشاورزی )بیانات مقام معظم 
رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، ۲شهریور ۱۳۹۱(

د: مدیریت منابع ارزی
مسئله منابع ارزی هم مسئله مهمی است؛ که خب، حاال آقایان توجه دارید.روی این مسئله دقت 

کنید، خیلی باید کار کنید. واقعاً باید منابع ارزی را درست مدیریت کرد.

4. نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی :
الف. مدیریت مصرف: امروزه تعادل در مصرف یک حرکت جهادی است و همه دستگاه های 
دولتی و غیر دولتی و همچنین آحاد مردم باید موضوع پرهیز از اسراف و استفاده از تولیدات داخلی را 



20

14
01 

ـار
  به

ار /
و ک

ب 
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

جدی بگیرند. جلوگیری از هرگونه اسراف مهمترین اصل در ارائه یک الگوی اسالمی مصرف است. 
پس فرد با جامعه ای که در مسیر پایداری مصرف حرکت کند به پایداری در اقتصاد می رسد و جامعه 

به همان مطلوب یعنی اقتصاد سالم، شکوفا و مقاومتی دست خواهد یافت.
ب. تولید ثروت حالل: ضرورت دارد تولید ثروت حالل در جامعه نهادینه شود و در کنار آن تولید 

ثروت های کاذب از طریق داللی، به امر مدموم در میان آحاد جامعه تبدیل شود.
ج. ترجیح مصرف کاالی داخلی بر کاالی خارجی: واضح است که مردم حق استفاده از 
کاالی با کیفیت را دارند ولی ترجیحا باید کاالی ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکیم 
نگاه علمی است. به نحوی که دست اندرکاران عرصه تولید، دولت و دانشگاه ها حلقه ارتباط صمیمی 
و تعامل پایداری را باید با یکدیگر داشته باشند. زیرا صیانت از اعتبار تولید داخلی در عرصه جهانی، 

وظیفه ملی و اسالمی است، و منافع زودگذر نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد. 

5. نقشی که نیروهای حراست ها در راستای اقتصاد مقاومتی می توانند ایفا کنند:
۱. پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه محل اشتغال مدیران و کارشناسان حراست 
دستگاه ها نباید یکجا نشسته و به فعالیت های روزمره خود و یا پاسخ گویی به نامه های ارسالی به دفتر 
محدود شوند، آنها می توانند با مطالعه علم اقتصاد و تسلط به این مهم، جذب منابعی که اشتغال در 
واحدهای مالی دستگاه، ارتباط نزدیک تر با مسئولین آن واحد ها نظارت خود را بر گلوگاه های ا قتصادی 

بیشتر کرده و در جهت پیشگیری این مهم قدم نهند.
۲. نظارت دقیق بر فعالیت های عمرانی محیط خود با نظارت بر قراردادهای ساخت و ساز اداره، رصد 

حضوری دوره ای از پروژه های در حال احداث و گرفتن تأیید صالحیت پیمانکاران مذبور
۳. صیانت از آلودگی اقتصادی در کارکنان بخش های اقتصادی دستگاه خود افراد در معرض خطر 
آلودگی بخش های مختلف سازمان را شناسایی، نظارت دقیق و نامحسوس برآنان و تذکر دوستانه و 

محرمانه در صورت اولین خطر می توانند به این صیانت از پرسنل کمک کند.
۴. پیگیری قانون قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد این قانون کوتاه را تهیه، مطالعه 
و در غالب آموزش های ضمن خدمت، اطالعیه های اتوماسیونی و شورای اداری خالصه آن را فراخور 

مستمعین و وظایف ذاتی دستگاه بیان کنند.
۵. رصد و دیدبانی برنامه های اقتصادی که از مرکز ابالغ می گردد مادامی یک نیروی حراست 
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می تواند موفق باشد که، تسلطی بر وظایف واحدهای مختلف محیط خود داشته باشد و این به دست 
نمی آید جزء با دریافت اطالعات مورد نیاز خود در صحبت های مختلف با نیروها و مطالعه قوانین و 

دستورالعمل های مختلف. 
۶. توجه به پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی به مسائل مختلف اداره حتی در انتصاب ها، این مهم 

را مدنظر قرار دهند که این کار چطور می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی در سیستم کمک کند.
۷. شناسایی و کنترل مراکز اقماری مختلف که دارای شرایط درآم دزایی هستند چگونگی درآمدزایی 

بدون لطمه به وظایف ذاتی دستگاه، نظارت به چگونگی رفتار با درآمد در دستگاه.
۸. کمک به تقویت گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی دغدغه نیروی حراستی باید همیشه دغدغه نظام 

و دغدغه رهبر انقالب اسالمی باشد.

6. ضرورت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی توسط حراست ها:
اقتصاد مقاومتی یکی از مصادیق مدیریت جامعه است. زیرا اقتصاد ما به قوام جامعه و هر گونه خلل و 
اختالل و فساد در آنبه معنای سست شدن پایه های جامعه و بحران خواهد بود. از این رو از جامعه حراستی 
در حوزه اقتصادی خواسته شده درانتخاب مدیران اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به آنان دقت کامل 
انجام شود. مدیریت در عمل اقتصادی می بایست دربر گیرنده حوزه تولید تا توزیع تا مصرف باشد، در غیر 
این صورت نمی توان به تحقق اهداف آن، امید بست. نقش مدیران حراست در سازمان های در امر اقتصاد 
مقاومتی بسیار مهم می باشد هر کدام از مدیران حراست در حوزه کاری خود عملکردقابل قبولی داشته 
باشند می توانند در بهترین شکل از همه امکانات برای دست یابی به اهداف مهم در اقتصاد مقاومتی بهره 
گیرد. هر چند که مدیریت های کالن نیازمند توانمندی های خاص است، ولی تاثیرآن نیز به همان اندازه 
شگرف است.مدیران وکارشناسان حراست دستگاه ها نباید یکجا نشسته و به فعالیت های روزمره خود و یا 
پاسخ گویی به نامه های ارسالی به دفتر محدود شوند، آنها می توانند با مطالعه علم اقتصاد و تسلط به این 
مهم، جذب منابعی که اشتغال در واحد های مالی دستگاه، ارتباط نزدیک تر با مسئولین آن واحدها نظارت 
خود را برگلوگاه های اقتصادی بیشتر کرده و در جهت پیش گیری این مهم قدم نهند. شناخت ابزارها، 
مدلها و نظریه های مالی و تغییرات اخیر آنها می تواند به بهبود مدیریت اقتصادی و مالی بنگاه ها، مدیریت 

مالی دولت و مدیریت مالی نهادهای عمومی در کشور نیز کمک موثرنماید.
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7. بحث و نتیجه گیری
گام اول براي اشاعه و ترویج اقتصاد مقاومتی در جامعه، آگاهی و فهم درست از این مفهوم است 
که از طریق گفتمان درجامعه صورت میگیرد. رسانه ها میتوانند فضـاي گفتمـانی بـین مـردم و دولت 
را فراهم سازند، مردم را به مشارکت دعوت و حتی به مطالبـه مردمـی از مسـئولین نظـام کنندتبدیل. 
اما  اقتصـاد مقـاومتی میگذرد،  از زمان ابالغ خطـوط کلـی  با وجودي که مدت مدیدي  متأسفانه 
همچنان بحث بر سر اهمیت کارکرد و نقش رسانه هاست. این انتظار از آنجا نشـأت میگیرد که مطابق 
ماده ۲۱ سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی تبیین ابعاد اقتصـاد مقـاومتی و گفتمان سازي آن، به ویژه در 
محیط هاي علمی آموزشی و رسانه اي و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی باید صورت گیرد. این 
امر توسط حراست های سازمان ها و ادارات از طریق برگزاری کالس ها و تولید محتوا می تواند صورت 
بگیرد. حراست میتواند مدل مفهومی و الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی خاص 
جمهوری اسالمی ایران را طراحی و برنامه های عملیاتی و اقدامات الزم جهت پیاده سازی اقتصاد 
مقاومتی را در سطح سازمان پیش بینی کند. برای تحقق این امر الزم است مقررات مرتبط با طرح های 
پژوهشی درون سازمانی طرح های پژوهشی برون سازمانی و تشویق مقااللت متناسب با نیازهای 
مطالعاتی کشور و امکان بیشتر ارتباط سازمان با صنعت اصالح شود. در راستای فرهنگ سازی اقتصاد 
مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی، حراست میتواند با برگزاری کارگاه های آموزشی در 
سطح مدیران، اعضای هیأت علمی، کارکنان، همایش و سخنرانی های علمی در سطح سازمان و خارج 
از سازمان و نیز استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان مانند نشریات، فصلنامه ها، پیک ها، صفحات 

اینترنتی و سایر ابزارها و وسایل ارتباط جمعی اقدام نمایند.

8. پیشنهادات 
۱. شکل گیری روحیه جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمیت ایرانی 

۲. سیاست گذاری برای اصالح الگوی مصرف
۳. مقابله با اقتصاد داللی با روحیه جهادی

۴. ترمیم سیاست های داخلی اقتصادی
۵. بسترسازی و تقویت ساختار اقتصاد غیرنفتی

۶. ساماندهی نوسانات بازار سکه و ارز
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۷. افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری خارجی 
۸. حمایت از تولید ملی و همچنین خودکفایی در تولید محصوالت استراتزیک مورد نیاز کشور
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و هفتم، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی: ۳۷-۴۹ 
۲. قجري حسینعلی و جواد نظري )۱۳۹۲(. کاربرد تحلیل گفتمـان در تحقیقـات اجتمـاعی، تهـران: 

انتشارات جامعه شناسان. 
۳. مک کوایل دنیس )۱۳۸۲(. درآمدي بر نظریه هاي ارتباطات جمعـی، تهـران: مرکـز مطالعـات و 

تحقیقات رسانه ها. 
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مسئله نقش و کارکرد سازمان ها در گفتمان سازي اقتصاد مقاومتی در چندین نشست و هماندیشـی 
از جمله چهاردهمین نشست تخصصی با عنوان »گفتمان سازي اقتصاد مقـاومتی در سازمان ها مورد 

بررسی قرار گرفته است.
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شاخص هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی.
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Investigating the role of security in the creation and realization
of a resistive economy

Sajjad Kharashadizadeh*

Abstract
According to revolutionary thinkers and value-oriented economists, and with a 
strategic view of the wise and supreme leader of the revolution, resistive eco-
nomics is a concept that seeks to reinforce, repair the worn-out, inefficient struc-
tures and institutions of the economy that will surely be believed and practiced. 
Rational and thoughtful management is a prerequisite for such an issue. The 
resistive economy is based on reducing dependencies and emphasizing the ad-
vantages of domestic production and striving for national self-reliance. Today, 
national security can be addressed in a variety of economic, political, cultural, 
social, and military dimensions. When it comes to national security, one must 
first think of threats, repeated assertions, and special safeguards for senior of-
ficials and policymakers, especially the supreme leader’s insights and insights 
on his development, security, and so on. .. and the need to prevent informed and 
preventive policies and positions in this regard, doubles the need to address such 
priorities and issues. The crises that have taken place in the face of the Islamic 
Republic’s revolutionary-centered superpower in recent decades encompass all 
cultural, political, social and economic dimensions. Enemies of the capitalist 
bully, when they failed to meet the political challenges, wrapped up economic 
crises and numerous cumbersome sanctions that may mark the foundations of 
the system and revolution. We have had the experience of defending the Qian 
of Iran in years of economic pressure more than today. National dignity, the will 
of the Almighty, and the bold and knowledgeable leadership of the Supreme 
Leader made this broad and long-standing economic challenge an opportunity 
for national self-management and a resilient economic plan, a new chapter in 
the history of Islamic Iran’s resistance and awakening. In this study, the role of 
security in the realization of a resistive economy is discussed.

Key words: Resistance Economics, Security, Leadership, Sanctions, Economic 
War
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کسب کار الکترونیک

ایمان تخم پاش مقدم* 

کسب و کار الکترونیک )EB( )اینترنتی(:
کسب و کارهای الکترونیکی که اغلب با ”ebusiness“ یا ”E-business“معرفی می شوند ممکن 
است به عنوان استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات (ICT) در پشتیبانی از تمام فعالیت های درون 
کسب و کار تعریف شود تجارت ازتبادل محصوالت و خدمات بین مشاغل وگروه ها و افراد تشکیل 
شده است و می تواند یکی از فعالیت های اساسی باشد که در هر کسب و کار دیده شده است. تمرکز 
تجارت الکترونیک روی استفاده از (ICT) برای فراهم ساختن فعالیت های بیرونی و ارتباط های کسب 
و کار با افراد، گروه ها و دیگر مشاغل است. روشهای مشاغل الکترونیکی شرکت ها را قادر می سازد که 
سیستم های پردازش اطالعات داخلی و خارجی خود را مفید تر و انعطاف پذیرتر. برای نزدیکی بیشتر کار 

به تامین کنندگان و شرکای تجاری و ارضای بهتر نیازها و انتظارات مشتریان لینک کنند. 
الکترونیک است. در حالی که کسب و کار  از تجارت  بزرگتر  در عمل، کسب و کارالکترونیکی 
الکترونیکی به تمرکز استراتژیک بیشتر با تاکید بر عملکردی که با استفاده از قابلیت های الکترونیک 
رخ می دهد اشاره دارد، تجارت الکترونیک یک زیر مجموعه کلی از استرتژی کسب و کار الکترونیکی 
است. تجارت الکترونیک به دنبال اضافه کردن جریان درآمد با استفاده از شبکه جهانی وب یا اینترنت 
برای ایجاد و افزایش روابط با مشتریان و شرکای تجاری و برای بهبود بهره وری با استفاده از استراتژی 
مخازن خالی است. )مخازن خالی، یک اصطالح شغلی است که اثرات منفی چگونگی یک پایان با 
نتیجه بی ارزش وقتی برای خشنودی دیگران تالش می کند، را تعریف می کند. این اصطالح معمواًل 
بیشتر در روانشناسی و تحلیل رفتار استفاده می شود .بی ارزشی را نمی توان اندازه گرفت، اما در میان 
نتیجه دلخواه  به  توافق عام شرکت کنندگان وجود خواهد داشت که محصول نهایی حتی نزدیک 
قبلی نمی رسد( اغلب تجارت الکترونیک مستلزم کاربرد سیستم مدیریت دانش است.کسب و کارهای 

الکترونیکی شامل فرآیندهای کسب و کارهای فراگیر زنجیره ارزش کل است.
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به  انتقال خدمات  الکترونیکی سفارشات،  پردازش  تامین کنندگان،  الکترونیکی و مدیریت  خرید 
مشتریان، همکاری با شرکای کسب و کار. استانداردهای فنی ویژه برای کسب و کار الکترونیک تبادل 

اطالعات بین شرکت ها را آسان نموده است.
نرم افزارهای راه حل کسب و کار الکترونیکی اجازه فرآیند یکپارچه سازی داخلی و بین شرکت های 
کسب و کار را می دهد. کسب و کار الکترونیک می تواندبا استفاده از وب، اینترنت، اینترانت، اکسترانت، 
و یا ترکیبی از اینها کار هدایت را انجام دهد. در واقع تجارت الکترونیک (EC) فرآیند خرید، انتقال، 
یا مبادله محصوالت، خدمات و یا اطالعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت است.

همچنین EC می تواند از بسیاری دیدها ازجمله فرآیند کسب و کار، خدمات، یادگیری، همکاری، جامعه 
سودمند باشد. اغلب اوقات تجارت الکترونیک با کسب و کار الکترونیک اشتباه گرفته می شود.

 ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی
باید توجه داشت که ارزش زایی در سازمان ها کلیدی ترین و مهمترین پدیده ای است که در بقای 
سازمان ها نقش بازی می کند و اگر سازمانی ارزش جدیدی را برای ارایه به بازار نداشته باشد، ایجاد 
و یا حضور این شرکت در محیط تجاری توجیه پذیر نبوده و از بین خواهد رفت. بنابراین زمانی که 
از کسب و کار الکترونیکی در یک سازمان سخن به میان می آوریم، باید انتظار ارزش های جدیدی را 
داشته باشیم که این نوع کسب و کار برای سازمان به ارمغان می آورد، ارزش هایی از جمله: سرعت 
بیشتر، کیفیت بیشتر، دسترسی بیشتر مشتری به محصول، خدمات پس از فروش بیشتر، برخورد بهتر 

با مشتری، تنوع محصول، کاهش هزینه و ...
طبق مطالعات انجام شده توسط آمیت و زوت )۲۰۰۱( چهار عامل اصلی در کسب و کار الکترونیکی 
وجود دارد که منجر به ایجاد ارزش جدید و یا افزایش ارزش های موجود حاصل از عملکرد شرکت در 

کسب و کار الکترونیکی می شود:

1( نوظهوری
در روش سنتی، کسب و کار، تولید کننده کاالی تولیدی خود را از طریق فروشند عرضه می کرد و 
مشتری نیز پس از جستجوی فراوان کاالیی را که بیشترین توان را برای ارضای نیازهای وی داشت، 
پیدا می کرد. اما در کسب و کار الکترونیکی مشتری عین کاالی مورد نیاز خود را سفارش می دهد و 
سپس تولید کننده آن را تولید کرده و در اختیار مشتری قرار می دهد. بنابراین کسب و کارالکترونیکی 
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بیشتر به سمت نو کردن و تغییر روش های انجام کار تمایل دارد.
سازمان ها نیز با توسعه کسب و کار الکترونیکی از طریق ایجاد ارتباط قوی با همکاران درون صنعت 
)نظیر رقبای مختلف، عرضه کنندگان متنوع و شرکت های خدماتی متفاوت(، خذف نقاط ناکارآیی در 
فرآیند خرید و فروش )به وسیله ایجاد روش های جدیدمبادله و تعامل الکترونیکی که مورد بازنگری 
و مهندسی مجدد قرار گرفته است(، گردآوری نیازهای ناشناخته مشتری و شناخت نیازهای بازارهای 
جدید، نوآوری و خالقیت را در شرکت های خود افزایش داده و از این طریق ارزش بیشتری در بازار 

ایجاد می کنند.

2( قفل کردن
منظور از قفل کردن در کسب و کار الکترونیکی، قفل کردن مشتری در سازمان یا همان حفظ 

مشتری است که این عمل با افزایش تعداد دفعات مبادله با مشتری امکان می یابد.
کسب و کار الکترونیکی با افزایش وفاداری مشتریان به سازمان ها، به حفظ مشتری کمک کرده 
و با بازخور مثبت و افزایش اعتماد بین طرفین )مشتری و سازمان(، جذاب شدن تعامالت و مبادالت 

تجاری بین مشتری و سازمان را در پی دارد.

3( تکمیل کردن
کسب و کار الکترونیکی از طریق استراتژی های مختلف همکاری مشترک از طریق عرضه توأمان 
محصوالت و خدمات به مشتریان، نیازهای آنان را به نحو مطلوبتری برآورده می کند. در واقع کسب و کار 
الکترونیکی با ترکیب چند عامل از جمله عرضه توأمان محصول و خدمات به مشتریان، این امکان را به 
آنها می دهند تا با انتخاب روش دلخواه، نیاز خود را انتخاب کرده و از آسان ترین راه، با ارزش بیشتر و با 
هزینه کمتر خدمات مورد نیاز خود را از تولید کننده دریافت نمایند: به عنوان مثال کسب و کار الکترونیکی 
این امکان را برای مشتریان فراهم ساخته است تا کتاب مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی سفارش 
دهند و از طریق دیگر با انتخاب بهترین راه کتاب مورد نظر را در سریع ترین زمان ممکن و با کمترین 

هزینه در اختیار داشته باشند، در حالی که در تجارت سنتی این کار بسیار مشکل است.

4( کارآیی
الکترونیکی می باشد؛ کسب وکار  ایجاد ارزش در کسب و کار  از مهمترین عوامل  کارآیی یکی 
را کم  و چانه زنی ها  را کاهش می دهد، هزینه های جستجوی مشتریان  زاید  اطالعات  الکترونیکی 
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می کند و حجم بیشتری از محصوالت یا خدمات با هزینه کمتری )نظیر هزینه نیروی انسانی، هزینه 
کاغذ، هزینه زمان و ...( مبادله می کند. کسب و کار الکترونیکی با انتقال الکترونیکی اطالعات و داده ها 
در سازمان، کاغذ را در فرآیند تجارت و مبادله خذف کرده و به کاهش هزینه ها کمک می کند. همچنین 
کسب و کار الکترونیکی با یکپارچه سازی فرآیندهای انتقال اطالعات، به حداقل شدن هزینه های 
دوباره کاری نظیر ورود مجدد اطالعات به سیستم، چاپ و انتقال اطالعات بین بخش های غیریکپارچه 
و… کمک می کند و به خذف نیروی انسانی از فرآیند کار و کاهش هزینه های نیروی انسانی و کاهش 

هزینه های بی دقتی و اشتباه منجر می شود.

● مزایای کسب و کار الکترونیکی
کسب و کار الکترونیکی برای سازمان دارای مزایای فراوانی است که برخی از این مزایا محسوس 
و برخی دیگر نامحسوس است. حال به مزایای محسوس و نامحسوس کسب و کار الکترونیکی در 

سازمان اشاره می کنیم:

● مزایای محسوس کسب و کار الکترونیکی
به طور کلی می توان گفت که مزایای محسوس کسب و کار الکترونیکی برای سازمان به شرح زیر است:

۱( کسب و کار الکترونیکی از طریق
الف( محصوالت جدید، بازارهای جدید، 

ب( مشتریان فعلی )تکرار خرید(
ج( مشتریان فعلی )خریدهای موازی( باعث افزایش فروش و در نتیجه افزایش درآمد می شود.

 ۲( کسب و کار الکترونیکی از طریق
الف( کاهش زمان در ارایه خدمات،

 ب( فروش بهنگام،
 ج( کاهش تکثیر و توزیع هزینه های ارتباطات بازار باعث کاهش هزینه های بازاریابی می شود.

۳( کسب و کار الکترونیکی هم چنین از طریق
الف( کاهش موجودی انبار، 

ب( افزایش رقابت در میان عرضه کنندگان، 
ج( دوره زمانی کوتاه تر در ارایه تقاضا، 
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د( کاهش هزینه های اجرایی ناشی از فرآیندهای تجاری روتین مثل کارمندیابی، باعث کاهش 
هزینه های زنجیره عرضه می شود.

● مزایای نامحسوس کسب و کار الکترونیکی
کسب و کار الکترونیکی عالوه بر مزایای محسوس که به آن اشاره شد، دارای مزایای نامحسوس 

نیز می باشد، از جمله مزایای نامحسوس کسب و الکترونیکی می توان مزایای زیر را نام برد:
۱( بهبود وجهه شرکت،
 ۲( ارتقاء مارک تجاری،

 ۳( ارتباطات بازاریابی سریع تر و پاسخگوتر شامل ارتباطات شخصی و فرد به فرد، 
۴( سریع تر کردن چرخه حیات تولید محصول
۵( بهبود خدمات رسانی به مشتریان دوردست،

 ۶( یادگیری برای آینده، 
۷( برآورد انتظارات مشتری با داشتن سایت اینترنتی، ۸( شناسایی شرکای تجاری جدید و پشتیبانی 

از شرکای تجاری موجود شرکت، 
۹( مدیریت بهتر اطالعات بازار و اطالعات مشتری و

۱۰( افزایش امکان دریافت بازخور از مشتری راجع به محصوالت.

● یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی
به چالش  را  تغییراتی در سازمان می شود و مدیران  باعث  فناوری اطالعات  توسعه و تحول در 
می کشاند و آنها را با تحوالت بازرگانی و فنی سازمان مواجه می سازد. درست در همین زمان است که 
یک مدیر باید یک طرح تجاری جدید برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی سازمان ارایه دهد. 
برای آنکه با طراحی یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی آشنا شویم در ادامه به 

مراحل طراحی یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی، اشاره می کنیم:
طراحی یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی نیاز به گذراندن چهار مرحله دارد:

۱( شناسایی مشتریان و خود شرکت
برای آنکه یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی طراحی کنیم، در گام اول باید مشتریان، 
کسب و کار و روندهای فناورانه گذشته شرکت خود را از طریق سئواالتی شناسایی کنیم، سئواالتی نظیر:
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الف( آیا موج جدید تحوالت فناورانه، روش های جدیدی را برای انجام فعالیت های تجاری ایجاد 
کرده است؟

ب( آیا سازمان پاسخگوی نیازهای دایماً در حال تغییر مشتریان می باشد؟
آیا سازمان از فرصت های جدید ناشی از تغییرات استفاده کرده است؟ و ...

الکترونیکی مرتبط کردن  ارزش بزرگ ترین چالش در کسب و کار  بر عکس کردن زنجیره   )۲
فناوری با طرح های جدید تجاری است. به دلیل نیاز به تغییر در فناوری و روندهای تجاری، کار دو 
برابر می شود، وقتی فناوری جدید ظاهر می شود نیازها و انتظارات مشتری هم تغییر می کند که متعاقب 

آن باید طرح های تجاری جدیدی را برای پاسخگویی به نیاز مشتری ایجاد کرد.
باید توجه داشت که در این میان سازمان هایی موفق هستند که نه تنها ارزش های جدید را به خود 
اضافه می کنند، بلکه آنها را تغییر هم می دهند. برای تغییر ارزش ها مدیران باید زنجیره ارزش سنتی را 

که دیدی درون گرا دارد )زنجیره ارزش سنتی به ترتیب شامل:
۱( شایستگی های هسته ای درون سازمانی، 

۲( فرآیندهای زیرساختاری انعطاف پذیر، 
۳( محصوالت/ خدمات، 

۴( کانال ها، 
۵( مشتریان است(، معکوس کرده و زنجیره ارزش جدید را که دارای دیدی برون گراست ) زنجیره 

ارزش جدید به ترتیب شامل:
۱( نیازهای مشتریان، 

۲( کانال های یکپارچه، 
۳( محصوالت/ خدمات، 

۴( فرایندهای زیرساختاری انعطاف پذیر ۵- شایستگی های هسته ای درون سازمانی، است.( به 
وجود آورند.

۳( گزینش یک روش برای موفقیت استراتژیک در کسب و کار الکترونیکی
انتخاب یک روش برای  الکترونیکی،  گام سوم در طراحی یک طرح جدید برای کسب و کار 
موفقیت استراتژیک در کسب و کار الکترونیکی است. باید توجه داشت اگر چه سازگاری فناوری 
جدید می تواند در تکامل سازمان نقش داشته باشد، ولی این امرزمانی حاصل می شود که شرکت 
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بتواند بهترین استفاده را از آن ببرد.
مدیران برای موفقیت استراتژیک در کسب و کار الکترونیکی، معمواًل یکی از روش های زیر را به 

کار می برنند:
الف( تکامل خدمات: تحویل هر چیزی به مشتری که برای او ارزشممند بوده و خواهان آن باشد.

ب( تکامل عملیاتی: تحویل هر چه سریعتر محصوالتی با کیفیت باال و قیمتی منطقی به مشتری.
افزایش داده و باعث  را  نوآوری: تحویل کاالها و خدماتی که حدود عملکرد  ج( تکامل مستمر 

خرسندی مشتری گردد.
نکته مهم اینکه برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی باید یکی از روش های باال با توجه به 

منابع مورد نیاز برای پیاده سازی آن، انتخاب شود.
۴( اجرای بی نقض

گام چهارم در طراحی یک طرح جدید تجاری موفق برای کسب و کار الکترونیکی، اجرای بی نقض این 
طرح تجاری است. برای آنکه طرح جدید تجاری بدون نقض اجرا شود باید با فناوری اطالعات در سازمان 
تناسب استراتژیک داشته باشد؛ یعنی طرح جدید تجاری باید مرزهای سنتی فناوری اطالعات در سازمان 
را شکسته و سپس بر مبنای فناوری روز سازمان اجرا شود. در این میان مدیران سازمان، باید تصمیماتی 
را برای تغییر سازمان اتخاذ نمایند تا سازمان را از موقعیت فعلی خود حرکت داده و به موقعیت مطلوب 

برسانند و زیرساختها را منسجم سازند تا به الزامات کسب و کار الکترونیکی دست یابند.

● استراتژی کسب و کار الکترونیکی
باید همواره این نکته را در نظر داشت که کسب و کار الکترونیکی چیزی فراتر از یک فناوری است 
و برای آنکه یک سازمان در عرصه کسب و کار و رقابت موفق باشد، باید استراتژی کسب و کار 
الکترونیکی با استراتژی تجاری سازمان هماهنگ باشد. برای آنکه بهتر با مفهوم استراتژی کسب و 
کار الکترونیکی آشنا شویم، در ادامه به برخی از حاالتی که استراتژی تجاری در پی آن است، اشاره 

کرده و استراتژی کسب و کار الکترونیکی مرتبط و هماهنگ با آن را انتخاب می کنیم.
1( بهبود فرآیندهای تجاری

هنگامی که استراتژی تجاری سازمان، بر بهبود فرآیندهای تجاری متمرکز است، نقش استراتژی 
کسب و کار الکترونیکی باید بر کاهش هزینه ها و افزایش سرعت فرآیندهای کسب و کار متمرکز باشد 

تا سازمان را به اهداف استراتژی تجاری خود نزدیک کند.
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2( ارتقای نوآروری
در حالت دوم که استراتژی تجاری سازمان بر ارتقای نوآوری تاکید دارد، استراتژی کسب و کار 

الکترونیکی استفاده از فن آوری اطالعات برای خلق محصوالت و خدمات جدید است.
تشکیل پروفایل مشتری، ارتباط بهتر با مشتریان و اظهار نظر راحت تر مشتری در مورد محصول، 
از ابزارهایی است که به واسطه آن می توان از طریق کسب و کار الکترونیکی به بهبود، نوآوری و تولید 
محصوالت و خدمات جدید دست یافت. بر این مبنا وجود اطالعات بیشتر و قرار داشتن در جریان 
تحول نظرات و نگرش های مشتریان به صورت بهنگام پتانسیل بسیار خوبی برای نوآوری در محصول 
ایجاد می کند. لذا، یکی از پیشنهادهایی که برای بهره برداری از فن آوری اطالعات در راستای توسعه 
نوآوری می شود، خلق محصوالت و خدمات جدید است و این همان استراتژی مورد نظر کسب و کار 

الکترونیکی در حالت دوم است.
3( ارتباط بهتر با عرضه کننده و مشتری

حالت سوم استراتژی تجاری سازمان، تقویت ارتباط با عرضه کنندگان و مشتریان می باشد در این 
حالت استراتژی کسب و کار الکترونیکی، بر بهبود کیفیت محصوالت، مدیریت روابط با مشتری و 
مدیریت زنجیره عرضه متمرکز است. در واقع استراتژی کسب و کار الکترونیکی در این حالت به 
گونه ای است که با تشکیل اتحادهای استراتژیک، به اشتراک گذاشتن هزینه ها، به اشترک گذاشتن 
را  زنجیره عرضه  تجاری  بهبود  ازابزارهای  دیگر  برخی  و  تبلیغاتی مشترک  فعالیت های  اطالعات، 
با عرضه  ارتباط  با مشتری،  با به کارگیری فناوری اطالعات در مدیریت روابط  یکپارچه ساخته و 

کنندگان و مشتریان را تقویت می کند.

● شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیکی
برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیکی شش تصمیم متوالی و مرتبط به هم وجود دارد. این 

تصمیمات عبارت است از :
1( تحلیل فرصت های بازار:

موفقیت در استراتژی کسب و کار الکترونیکی بستگی به درک عمیق از موقعیت بازار در بلندمدت و 
کوتاه مدت دارد. در اینجا منظور از بازار شامل خریداران و فروشندگانی است که آینده مبادالت سازمان 

را شکل می دهند.
2( مدل های تجاری:
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یک مدل تجاری نشان دهنده محتوا، ساختار و مدیریت تعامالت و مباالدت بین یک شرکت و 
شرکت های همکار با مشتریان می باشد. مدل های تجاری در سازمان نقش حلقه واسطه بین استراتژی ها 
و فرآیندهای کسب و کار در سازمان را بازی می کنند و مابین دو مقوله راهبردهای تجاری از فرآیندها 
و برنامه های عملیاتی ارتباط کارا ایجاد می کند. در واقع طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی معادل 
با عملیاتی سازی و معماری یک راهبرد کلی در شرکت است تا از این طریق راهنمایی های الزم در 

جهت اجرایی فرآیندهای کسب و کار و سیستم های اطالعاتی ایجاد شود.
3( مبادالت با مشتری:

در این مرحله سازمان باید به این سئواالت پاسخ دهد  ؛ چگونه سازمان وارد بازار شود و مشتریان 
جدید به دست آورد؟ چگونه اطالعات مشتریان را گردآوری کند؟ و نیازهای مشتریان را شناسایی 
کند؟ بنابراین در این مرحله، سازمان باید برنامه های عملیاتیخود را بر مبنای کسب اعتماد و وفاداری 
مشتریان تنظیم کند. سازمان باید تصمیم بگیرد که چگونه باید این امکان را به مشتریان بدهد تا در 
کمترین زمان ممکن سفارش خود را ارایه داده و سپس با کمترین هزینه بر جریان سفارش خود تا 

زمان تحویل گرفتن کاال نظارت داشته باشند.
4( ارتباطات بازار:

در این مرحله سازمان در مورد چگونگی ارتباطات بازار تصمیم می گیرد و سعی دارد مدیریت زنجیره 
عرضه را یکپارچه کند تا سازمان به توسعه کسب و کار الکترونیکی نایل آید.

5( پیاده سازی:
چنان که مدیر کسب و کار الکترونیکی استراتژی مورد نظر را انتخاب کرد باید به بهترین نحو آن 
را پیاده کند و منتظر نتیجه باشد. در این میان مدیر کسب و کار الکترونیکی باید از تمام منابع سازمان 

برای اجرای استراتژی انتخابی استفاده کند.
6( ارزیابی:

مدیر کسب و کار الکترونیکی بعد از آنکه استراتژی انتخابی در سازمان پیاده شد باید منتظر نتیجه 
باشد و سپس به ارزیابی استراتژی اتخاذ شده بپردازد.

● چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی
چهار عامل اساسی بر موفقیت کسب و کار الکترونیکی موثر است که عبارتند از:

1( فناوری:
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می توان گفت که فناوری پایه و اساس کسب و کار الکترونیکی را تشکیل می دهد و زمانی یک 
سازمان خواهد توانست در عرضه رقابت و کسب و کار الکترونیکی موفق شود که زیرساختار فناوری 
خود را تقویت کند و از اساس فناوری که همان اینترنت است ، استفاده نماید.۲( سرمایه: مدیر موفق در 
عرصه کسب و کار الکترونیکی کسی است که زیرساختار سرمایه ای سازمان را درک کند، پول مورد 
نیاز برای استقرار کسب و کار الکترونیکی را با توجه به منابع سازمان تامین کند و ایمنی الزم را برای 

سرمایه گذاری در زمینه کسب و کار الکترونیکی ایجاد کند.
3( رسانه:

مدیر کسب و کار الکترونیکی در بین رسانه ها باید دارای قدرت انتخاب باشد و با توجه به همگرایی 
در فناوری های ایجاد شده، همگرایی رسانه ای را نیز به وجود آورد.

4( سیاست عمومی:
به  باید  باشند،  موفق  الکترونیکی  کار  و  کسب  عرصه  در  که  آن  برای  سازمان ها  ارشد  مدیران 
زیرساختار سیاست عمومی سازمان نیز توجه داشته باشند ؛ یعنی باید قوانین رایج و همچنین صدمات 
و کمک های ناشی از تغییر قوانین و مقررات کسب و کار الکترونیکی را درک کنند و به این نکته مهم 
پی ببرند که اینترنت چگونه جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و متقاباَل جامعه چگونه اینترنت را متاثر 
می کند و با توجه به تصمیمات مرتبط با استراتژی، فناوری، سرمایه و رسانه سیاست هایی را اعمال 

کنند که نه تنها شرکت های خاص، بلکه رقبا را هم تحت تاثیر قرار دهند.

تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک
بین  ای  زنجیره  ارتباطات  برقراری  برای  فناوری های جدید  از  استفاده  الکترونیک،  کار  و  کسب 
سازندگان، فروشندگان، عرضه کنندگان و به طور کلی ارائه دهندگان کاال و خدمات از یک سو و 

خریدار و مصرف کننده یا به طور کلی مشتری از سوی دیگر است.
بهینه سازی کاال و خدمات، کاهش هزینه ها و گشودن  بهتر،  اتخاذ تصمیم های  آن  نتیجه  که 

کانال های جدید است.
 ولی تجارت الکترونیک به هر شکلی از نقل و انتقاالت در تجارت گفته می شود که در آن طرفین، 

بیشتر از طریق الکترونیکی با یکدیگر در تماس هستند تا از طریق نقل و انتقاالت فیزیکی.
تجارت الکترونیک زیربخشی از کسب و کار الکترونیک در سازمان ها است، زیرا در کسب و کار 
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الکترونیک، شکل الکترونیکی کلیه فرآیندهای کسب و کار سازمان از قبیل تولید، تحقیق و توسعه امور 
اداری، مالی، مدیریت نیروی انسانی، پشتیبانی و تجارت مطرح است در حالی که در تجارت الکترونیک 
تنها فرایند تجارت سازمان به صورت الکترونیک، یک بخش اساسی از کسب و کار الکترونیک به 

حساب می آید.
گردند.  جهانی  دادوستد،  و  روابط  تجارت،  فرایندهای  تا  می شود  باعث  الکترونیک  کار  و  کسب 
محیط تجاری شرکت می تواند یک شبکه جهت دسترسی به سازمان های عمومی یا شبکه هایی که با 

محافظت خاص برای دسترسی افراد خاص طراحی شده اند، باشد.
کسب و کار الکترونیک تنها قرار دادن یک صفحه شبکه ای نیست، بلکه محیط مدل های تجاری 

تجارت با کارمندان، مشتریان، تأمین کنندگان و شرکا است. 

شیوه های کسب و کار الکترونیک
به طور کلی سه شیوه معامالت کسب و کار الکترونیکی وجود دارد که شامل:

پست  سیستم  از  تجاری  فعالیت های  انجام  برای  بنگاه ها  شیوه  این  در   :(Offline) آفالین   .۱
الکترونیکی استفاده میکنند.

۲. آنالین (Online): در این شیوه، بنگاه ها از طریق تعیین کننده متحد الشکل منبع (URL) اقدام 
به معامالت تجاری می کنند. URLها آدرس هایی هستند که ساختار آنها برای همه ی کامپیوتر ها 

یکسان است و به وسیله آن می توان به منبع مورد نظر دست یافت )اسنل، ۱۳۷۹، ص ۷۷(.
به  رفتن  برای  لینک هایی  آن  در  که  است  شبکه  صفحه  یک   :(PORTAL) شبکه  دروازه   .۳
سایت های محتوای اخبار مربوط به موضوع های مختلف وجود دارد. این صفحات دارای تعداد زیادی 
شامل  اغلب  شبکه  دروازه  خدمات  )اسنل، ۱۳۷۹، ص۹۷(.  هستند.  مختلف  موضوع های  با  آدرس 
موتورهای جستجوگر، پست الکترونیکی، چت، نقشه ها، فروش و گزینه های دیگری برای مشتریان 

است. در واقع دروازه های شبکه هدفی برای تبلیغات و بازاریابی هستند.

مزایا کسب کار الکترونیک
نزدیک شدن ارتباطات

دستیابی به بازارهای جدید 	
افزایش میزان فروش و سود 	
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حذف هزینه هایی مانند تهیه کاغذ 	
چاپ، بروشور و کاتالوگ 	
کاهش هزینه های معامالتی و تدارکاتی 	
بهبود مدیــریت بر روابط مصرف کننده، عرضه کننده و کارکنان 	
کاهش آلودگی محیط زیست، ترافیک و ازدحام 	

معایب کسب و کار الکترونیک 
مکان ورود به سیستم از طریق آدرس پست الکترونیکی، سایت شبکه و دستیابی به اطالعات  	

مالی و غیره
اختالل در برنامه کاری در صورت خرابی سیستم و از دست دادن کنترل 	
مشکالت و هزینه های به روز بودن با فناوری هایی که به سرعت پیشرفت می کنند. 	

چارچوب تحلیلی کسب کار الکترونیک
کسب و کار الکترونیکی می تواند طیف وسیعی از عملکرد ها و خدمات را که شامل: توسعه  	

اینترنت ها و اکسترانت ها و ارائه خدمات الکترونیکی از طریق اینترنت توسط ارائه دهندگان 
خدمات را در بر گیرد. امروزه شرکت ها به طور مداوم از اینترنت برای خرید قطعات و ملزومات 
با سرعت بخشیدن  تبلیغات برای فروش خود استفاده می کنند.  از شرکت های دیگر و  خود 
کسب و کار الکترونیکی شرکت ها پروتکل ها و ابزار های امنیتی سختی از جمله رمز گذاری و 
گواهی های دیجیتال را برای محافظت در برابر هکرها، تقلب و سرقت تصویب کرده اند تا بتوانند 

انتظارات مشتریان خود را به نحو احسنت پاسخ دهند.
رشد کسب و کار الکترونیکی در دهه های اخیر الزامات تجاری جدیدی را به وجود آورده است.  	

با امنیت موجود در مرورگرها و گواهینامه های دیجیتالی که هم اکنون برای افراد و شرکت های 
فروشندگان مختلفی که ابزار ها و فناوری های امنیت سایبری ارائه می دهند، امنیت سایبری در 
کسب و کار الکترونیک به شکل مغذی شده است. با این حال امنیت معامالت تجاری در وب 
یک مسئله مهم برای مصرف کنندگان و شرکت ها به طور یکسان باقی مانده است، حتی این 

نگرانی رشد کسب و کار الکترونیکی را کند نکرده است.
یکی از شرایط مهم در کسب و کار الکترونیک وجود شبکه ارتباطی قوی همراه با اطمینان  	
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باالست. متغییر های رفتاری نظیر میزان مهارت نیروی انسانی بنگاه ها، حجم سرمایه گذاری 
در تحقیق و توسعه و نرخ های دستمزد، از عوامل مهمی هستند که در پذیرش کسب و کار 
الکترونیک توسط بنگاه ها مؤثرند. هر قدر بنگاه تجاری در سطح بین المللی از نیروی انسانی 
متخصص بیشتری برخوردار باشد و منابع بیشتری را به سرمایه گذاری تخصیص دهد، موقعیت 

بهتری در جذب و پذیرش کسب و کار الکترونیک دارد.

نتیجه گیری:
با توجه به چارچوب تئوریک مطرح شده و بررسی تجربه هند از کسب و کار الکترونیک برای افزایش 
انگیزه صادراتی پیشنهادات زیر برای بنگاه های تجاری فعال در امور بازرگانی به بنگاه های بین المللی 
توصیه می شود. ورود به سازمان تجارت جهانی و قرار گرفتن در وضعیت رقابتی امری اجتناب ناپذیر 
است. از این رو استفاده از فناوری های نوین تجاری در بنگاه های صادراتی مورد تأکید قرار می گیرد. 
از آنجا که موفقیت در کسب و کار الکترونیک نیازمند توجه به عوامل جانبی و تأثیرگذار بر آن است؛ 
لذا مدیریت حرفه ای و به کارگیری نیروی کار متخصص برای تقویت کسب و کار الکترونیک برای 

بنگاه ها توصیه می شود.
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اهمیت تاثیر تجارت الکترونیک بر کارآفریني

حجت کفاشی*

چکیده
در این مقاله به بررسي نقش تجارت الکترونیک در کارآفریني و ایجاد فرصت هاي شغلي پرداخته 
شده است. در حقیقت تجارت الکترونیک به عنوان محل ارتباط فناوري اطالعات و بازار کسب و کار 
سبب شده است که بازار دائمي براي فعالیت و اشتغال عده بسیاري در این زمینه فراهم بیاید. کارآفریني 
از طریق تجارت الکترونیک مي تواند شرایط تازه ای به وجود آورد که در آن تولید کنندگان، فروشندگان 
و مشتریان و تقریباً تمام عوامل دست اندرکار یک چرخه اقتصادي قادر باشند در یک فضاي مجازي 
مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطالعات، خدمات، محصوالت و پول بپردازند. این 
مقاله با اشاره به حجم تجارت الکترونیک و سرعت گسترش آن در جهان به ارتباط نزدیک تجارت 
الکترونیک و کارآفریني مي پردازد و تجارت الکترونیک را محل ظهور ایده هاي نو و ایجاد بازارهاي 

جدید و گسترش بازارهاي موجود، معرفي مي کند.

کلید واژه ها: کارآفریني، تجارت الکترونیک، اقتصاد دانش محور، نوآوري و خالقیت، شرکت هاي 
کوچک و متوسط
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1. مقدمه
 امروزه مساله بیکاري۱ با افزایش جمعیت در کشورهاي در حال توسعه و لزوم چاره اندیشي و 
پاسخگوئي به نیازهاي اجتماعي و اقتصادي آنان یکي از مهمترین دغدغه ها و تهدیدهاي ملي این 
چنین کشورهایي است. توسعه و ایجاد کار آفریني۲ راه حلي است که براي برطرف کردن این مشکل 

ارائه شده است.
کار آفریني در حقیقت مي تواند در رشد اقتصادي کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعي نقش مهمي 
را ایفا مي کند. تحوالت گسترده ای که در عصر حاضر در محیط بین الملي اتفاق افتاد، تحوالتي در 
جهت گذر از جامعه صنعتي به سوي جامعه اطالعاتي ایجاد کرده است تا آنجا که برخي از کار آفریني 

به عنوان موتور توسعه اقتصادي۳ یاد مي کنند.
ایجاد و توسعه سریع شبکه اینترنت امکان مبادله سریع اطالعات را فراهم کرد و به تدریج به افزایش 
قابلیت هاي جدید اینترنت شکل جدیدي از تجارت به وجود آمد که امروزه به تجارت الکترونیک۴ معروف 
است. تجارت الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیي، کاهش هزینه ها و بهره برداري از فرصت هاي زود 
گذر، عرصه جدیدي را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته مي شود، عقب افتادن از این سیر تحول 

نتیجه ای جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
بنابراین از یک سو با تجارت الکترونیک به عنوان بستر اشتغال زائي جهاني روبرو هستیم و از سوي 
دیگر با کار آفریناني مواجه مي شویم که هر روز فرصت هاي جدیدي را براي جویندگان شغل و کار 
در فضاي مجازي ایجاد مي کنند. در نتیجه اقتصاد دنیاي امروز بر پایه نوآوري، خالقیت و استفاده از 
دانش به ویژه دانش اطالعات و ارتباطات استوار است، چنین اقتصادي را اقتصاد مبتني بر دانش یا 
اقتصاد دانش محور۵ مي گویند. در اقتصاد مبتني بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر سرمایه هاي اصلي 

شرکت هاي تولیدي و کار آفرین هستند.]۱[
امروزه وقتي به ثروتمندان و کار آفرینان جدید که عمدتا کمتر از ۴۰ سال دارند نگاه مي کنیم متوجه 
مي شویم که همه در حوزه هاي فناوري اطالعات و تجارت الکترونیک صاحب کسب و کار، اندیشه، 
فکر، نوآوري و کار آفریني جدید هستند و از این رو در تولید ناخالص داخلي و رشد اقتصادي کشور خود 

1 - Unemployment
2 - entrepreneurship
3 - economic development engine
4 - e-commerce
5 - knowledge-based economy
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نقش مهمي ایفا مي کنند و وقتي به ثروتمندان و کار آفرینان قدیم نگریسته مي شود مشاهده مي شود 
که بعد از حدود ۷۰ سال شرکت هاي خود را ایجاد نموده )مانند فورد، راکفر( و صاحب ثروت مي شدند.

اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایي بودند که منابع مالي بیشتري در اختیار داشته نظیر راکفرها، 
امروزه ثروتمندترین مردم دنیا فردي دانش مدار مانند بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت است که 

با استفاده از فناوري اطالعات و از طریق تجارت الکترونیک کار آفریني مي کند.
در حوزه جامعه اطالعاتي۶ در فضاي رخداد یک انقالب مهم، الگوهاي کسب و کار جدید، افراد 
جدید، حوزه هاي جدید، ثروتمندان جدید، سیاست هاي جدید، استراتژي هایي که منجر به توانا سازي، 
جامعه  کار  و  کسب  الگوهاي  یعني  مي آید.  وجود  به  مي شود،  جدید  ارزش آفریني  و  توانمند سازي 
اطالعاتي مانند الگوهاي کسب و کار قبل نیستند و ارزش آفریني نیز بر اساس ارزش آفریني صرفاً از 
ترکیب منابع نیستند، بلکه بر اساس دانائي، توانائي و دانشي است که شخص بتواند به میزان بیشتري 
در آن حوزه ایجاد نماید، به وجود مي آید. اما واقعا چه ابزار و وسائلي مي تواند چنین فضاي گسترده ای 

را فراهم کند؟
اگر بخواهیم شرایط موجود در جهان را صریح تر و شفاف تر بیان نمائیم مي توان آن را در قالب سه 
انقالب جستجو کنیم )شکل۱( نخست انقالب دیجیتال که شروع آن تحوالت عظیمي را ایجاد کرد. 
دوم انقالب اینترنتي که توانست با قدرت باال در ایجاد و ارتباطات نوین و یک دنیاي دیگر به صورت 
مجازي الگوهاي بسیار زیادي از کسب و کار و ارزش آفریني را ایجاد کند و در نهایت انقالب سوم 
انقالب کار آفریني که نقش بسزایي در توسعه یافته است و در یک کالم آینده ارزش آفریني کشورها 

در الگوي کسب و کاري است که حاصل تلفیق این سه محیط E-D-A۷ است]۲[.

انقالب 
ينترنتيا

انقالب 
انقالب تالیجيد

نانه ريكارآف

ندهيد در آيجد  يارزش كسب و كارها 

دانايي قديم  افزايش اطالعات   دانايي جديد   افزايش كارآفريني  

شکل )۱( آینده ارزش آفریني کشورها در الکوي کسب و کار

6 - Information society
7 - electronic data interchange
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2. تعریف کار آفریني
تعاریف ارائه شده در مورد کارآفریني بسیار متعدد و متفاوت است، اما بررسي تاریخ ادبیات کارآفریني 
مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوري هاي اقتصادي و توسط اقتصاددانان مطرح شد، و سپس 
وارد مکاتب و تئوري هاي سایر رشته هاي علوم شده است. در بین علوم مطرح شده مرتبط با کارآفریني 

علوم اقتصادي و مدیریت و تجارت ارتباط تنگاتنگي با این مفهوم دارند.
کانتیلون۸ )۱۷۵۵( که ابداع کننده واژه کارآ فریني است، کارآفرین را فردي ریسک پذیر مي داند که 
کاال را با قیمت معلوم خریداري مي کند و با قیمتي نامعلوم مي فروشد]۳[. جفري تیمونز کارآفرین را 

ایجاد کننده یک چیز ارزشمند از هیچ مي داند.]۴[
پیتر دراکر )۱۹۸۵(که به پدر کارآفریني معروف است کارآفرین را کسي مي داند که فعالیت اقتصادي 
کوچک و جدیدي را با سرمایه خود شروع مي کند، اما بر طبق نظر ژوزف شومپیتر۹ )۱۹۳۴(، استاد 
دانشگاه هاروارد و اندیشمند اقتصاد دهه اخیر، کارآفرین نیرو محرکه اصلي در توسعه اقتصادي است 
و نقش وي عبارت است از نوآوري یا ایجاد ترکیب هاي تازه از مواد. از نظر شومپیتر اساساً کارآفرین 

داراي نقش مدیریتي یا تصمیم گیري است.
کارآفرین فردي است که داراي ایده نو و جدید است و از طریق فرایند تأسیس و ایجاد یک کسب و 

کار )شرکت( و قبول مخاطره، محصول یا خدمات جدیدي را به جامعه معرفي مي کند]۵[.
در یک نگاه کلي مي توان کارآفریني را به دوشکل کلي تقسیم کرد: 

کارآفریني فردي و کارآفریني سازماني.
اگر نوآوري و ساخت محصول جدید یا ارائه خدماتي نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد آن 

را کارآفریني فردي و اگر حاصل تالش یک تیم درسازماني باشد، آنرا کارآفریني سازماني مي نامند.
بسیاري از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد شرکت هاي کوچک و متوسط (۱۰SME) شروع 
مي کنند. این شرکت ها سهم بسزایي در توسعه صنایع و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت هاي 
بزرگ از انعطاف پذیري باالیي برخور دارند. لذا بسیاري از دولت ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد 
را براي واحدهاي کوچک و متوسط در قالب انکوباتورها )مراکز رشد فناوري(، پارک هاي صنعتي و 
فناوري فراهم کنند و آنها را تا زماني که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند، حمایت 

8 - Richard Cantillon
9 - schumpeter
10 - Small & Medium Enterprises
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 SME را اقتصادي و صنعتي کشورها  بنیادهاي  کنند. در کشورهاي جنوب شرقي آسیا ۹۵% کل 
تشکیل داده و به عنوان رکن اساسي و تأثیر گذار در اقتصاد و اشتغال این کشورها محسوب مي شود.]۶[

3. تعریف تجارت الکترونیک:
از تجارت الکترونیکي، تعاریف متعددي شده است که اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده 

از تجارت الکتروني+کي بوده است.
انجمن اینترنت امریکا: تجارت الکترونیکي را به عنوان یک رسانه جدید که روابط را در دنیاي کسب 
و کار تغییر مي دهد، کسب و کار و مصرف کننده را به هم لینک مي کند و کسب و کار جدید مي سازد، 

تعریف کرده است.
مبادله  یا  فروش  فرآیندخرید،  که  است  رشد  حال  در  مفهوم  یک  الکترونیکي  تجارت  توربان: 

محصوالت، خدمات واطالعات را از طریق شبکه هاي کامپیوتري، از جمله اینترنت، توصیف مي کند.
کاملي که  تعامل  نوع  را هر  الکترونیکي  تجارت   AACSB کار  و  دانشگاهي کسب   © انجمن 
در سطح شبکه کامپیوتري اتفاق بیفتد، که شامل انتقال مالکیت و یا استفاده درست از خدمات و 

سرویس ها است، تعریف کرده است.]۷[

4. ویژگي ها و فواید تجارت الکترونیکي :
هر فناوري پیشرفته باعث ایجاد تهدید ها و فرصت هاي جدیدي براي سازمان ها مي شود. تغییر در 
فناوري، موجب تغییر در قانونمندي هاي بازرگاني شرکت ها و متحول ساختن سیستم هاي سازماني و 
اجتماعي مي گردد. تجارت الکترونیک در سه پارامتر سرعت، دقت و هزینه فعالیت ها مي تواند تاثیر 

بگذارد. 
تکنولوژي اطالعات مي تواند پنج مزیت عمده ایجاد کند: ارزان تر )تولید خروجي هاي مشابه با هزینه 
کمتر(، بیشتر )تولید خروجي هاي بیشتر و با هزینه مشابه(، سریع تر )تولید خروجي هاي مشابه با همان 
هزینه در زمان کمتر(، بهتر )تولید خروجي هاي مشابه با همان هزینه و همان زمان ولي با استانداردهاي 

کیفیتي باال(، و براي اولین بار )تولید خروجي هاي جدید(]۷[
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5. حجم تجارت الکترونیک و سرعت گسترش آن:
رشد سریع و روزافزون تجارت الکترونیکي در کشورهاي پیشرفته و مزیت هاي رقابتي حاصل از 
آن و نقش مهم آن در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها نشان دهنده آن است که آن کشورها در 

سیاست هاي جاري و بازرگاني خود تجدید نظر اساسي به عمل آوردند.
پیش بیني مي شود ارزش تجارت الکترونیکي از ۳۵۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۱۰۰ تریلیون 
دالر در سال ۲۰۰۵ برسد. همچنین بر اساس آمار منتشره تجارت الکترونیکي آمریکا در سال ۲۰۰۲ 
بالغ بر ۱/۶ هزار میلیارد دالر بوده است که پیشبیني مي شود در سال ۲۰۰۶ به ۷/۱ هزار میلیارد دالر 
برسد. تجارت الکترونیکي مالزي در سال ۲۰۰۲ معادل ۱۳/۷ میلیارد دالر بوده که پیش بیني مي شود 
در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۱۵۸ میلیارد دالر برسد.بدیهي است که رسیدن به چنین حجم هاي دالري 

در تجارت الکترونیکي بر اساس برنامه ریزي و استفاده از فرصتهاي تجارت امکان پذیر خواهد بود
شرکت هایي مانند Yahoo و Ebay و Amazon و دیگران در مدت کوتاهي توانسته اند ارزش 
این  از  ارزش برخي  آمار نشان مي دهند که طي ۵ سال آخر قرن گذشته  بسیاري را کسب کنند. 

شرکت ها بیش از ۲۰۰ برابر شده است.]۸[

 6. کارآفریني از طریق تجارت الکترونیک 
کارآفریني از طریق تجارت الکترونیک به این موارد خالصه نمي شود و موارد بسیاري خصوصاً در 
زمینه کارآفریني در شیوه هاي جذب مشتریان اینترنتي، بازاریابي اینترنتي، همکاري ها و شبکه هاي 
مجازي، واقعیت مجازي، آموزش و کار از راه دور و غیره همه و همه گستردگي کارآفریني در عصر 

اطالعات و در زمینه تجارت الکترونیک را نشان مي دهد.
عصر حاضر، عصر نوآوري است و اگر محصول بهبود کیفیت نبابد، به سرعت از چرخه رقابت حذف 
مي شود و مسلماً نوآوري و خالقیت بهترین راه حل براي حفظ بازار موجود و دستیابي به بازار جدید 
است، در دنیاي امروز بزرگترین سرمایه هاي یک بنگاه اقتصادي نیروهاي اهل فکر، یاد گیرنده و خالق 

آن هستند و ابن نیروها کساني جز کار آفرینان نیستند.
کار آفرین فردي با نو آوري خاص است که ایده ها را به واقعیت تبدیل مي کند و کار آفریني موجب 
ارتقا و بهره وري، ابداعي پیوسته و مستمر در تولید کاالها، تعقیب و تشویق سرمایه گذاري و ایجاد 

ثروت است.
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تجارت الکترونیک و کارآفریني ارتباط نزدیکي با یکدیگر دارند، کارآفریني باعث خالقیت و نوآوري 
در رشد و بر تجارت الکترونیک نبز تاثیر گذار است و تجارت الکترونیک در تسهیل و خلق ایده هاي نو 

و ایجاد بازارهاي جدید و گسترش بازارهاي موجود تاثیر مستقیمي خواهد داشت. 
اینترنت شبکه مجازي است که تا حد زیادي مستقل از مکان است. این شبکه، بازاري بدون مرز 
است که مي توان به راحتي در آن تجارت کرد. براي این منظور مي بایست افراد کارآفرین با ایده هاي 
نو،شرکت هاي اینترنتي را تأسیس کنند و پس از مدتي که ارزش فوق العاده ای یافتند آنها را بفروشند.

بازار مجازي شوند.  این  افراد بیشتري جذب  الکترونیک سبب مي شود هر روز  گسترش تجارت 
مؤسسات، سازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي در همه کشورها بر آن شده اند تا معرفي محصوالت 
و خدمات خود را در بستر اینترنت انجام دهند، از این رو اولین نیازي که فرا روي آنها قرار مي گیرد، 
مراجعه به افرادي است که از دانش و مهارت کافي براي انجام چنین فعالیت هایي برخوردار باشند، 

طبیعي است که درآینده نمي توان مؤسسه ای را عاري از متخصصان تجارت الکترونیک یافت.]۹[
تجارت الکترونیک به عنوان محل ارتباط فناوري اطالعات و بازار کسب و کار سبب شده است که 

بازار دائمي براي فعالیت و اشتغال عده بسیاري در این زمینه فراهم بیاید.
کارآفریني از طریق تجارت الکترونیک مي تواند شرایط تازه ای به وجود آورد که در آن تولید کنندگان، 
فروشندگان و مشتریان و تقریباً تمام عوامل دست اندرکار یک چرخه اقتصادي قادر باشند در یک 
فضاي مجازي مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطالعات، خدمات، محصوالت و پول 
بپردازند. اینترنت درقالب تجارت الکترونیک تئوري ها و نظریات جدیدي را طرح کرده که یکي از آنها 
اشتغال پیوسته است. در این نوع اشتغال فرد شاغل کار خود را به استفاده از امکانات رایانه ای انجام 
میدهد و حاصل کار را از طریق اینترنت در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار مي دهد. جالب تر آنکه دریافت 
دستمزد یا پرداخت مبلغ نیز با استفاده از اینترنت و از طریق مجاري اعتباري اینترنتي نظیر حساب هاي 
اینترنتي و کارت هاي اعتباري صورت مي گیرد. مجموعه این فعالیت ها و معامالت مي تواند در قالب 
تجارت الکترونیک توسط کارآفرین بستر سازي شود تا زمینه اشتغال و تولید به وجود آید و کسب و 

کارهاي کوچک اینترنتي انجام پذیرد.

انقالب 
ينترنتيا

انقالب 
انقالب تالیجيد

نانه ريكارآف

ندهيد در آيجد  يارزش كسب و كارها 

دانايي قديم  افزايش اطالعات   دانايي جديد   افزايش كارآفريني  

شکل )۲( اطالعات بیشتر ابزار کارآفریني بیشتر
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اطالعات و ارتباطات دو ابزار اساسي مورد هر فعالیت کارآفریني هستند. این دو هم خود ارزش دارند 
و هم ارزش به وجود مي آورند. فردي که از بازارهاي مختلف و قیمت اجناس و یا ازگذشته و آینده 
آنها باخبر باشد مسلماً تصمیمات بهتري براي رسیدن به سود بیشتر خواهد گرفت. ارتباطات نیز مانند 
اطالعات ارزشمند است و ارزش افزوده ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات را نصیب کارآفرین مي کند. 
با توجه به شکل )۲( کارآفریني مستلزم کشف یک نیاز اجتماعي است و کشف نیازهاي اجتماعي به 
شناخت اجتماع ،نیازهاي آن و بافت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن وابسته است. در شناسایي نیاز 
هر فعالیت کارآفرینانه، ایده پرداز یا تئورسین میبایست نسبت به محیط، بینش و بصیرت داشته باشد.

تجارت الکترونیک به کارآفرین امکان مي دهد نوآوري کرده و خلق ایده هاي جدید داشته باشد و در 
روند تصمیم گیري و ارتباطات در فرایند کسب و کار به او کمک مي کند و همچنین امکان خودکار 

کردن فرایندها را به او مي دهد.]۱۰[

7. نتیجه گیري:
مالحظه شد که تجارت الکترونیک مي تواند در اشتغال زایي موثر باشد و به عنوان یکي از ابزارهاي 
کارآفریني مدرن مورد توجه قرار گرفته است. کارآفریني الزمه توسعه تجارت الکترونیکي و توسعه 
تجارت الکترونیکي بستر کارآفریني است. کارآفریني از طریق تجارت الکترونیک، در زمینه کارآفریني 
در شیوه هاي جذب مشتریان اینترنتي، بازاریابي اینترنتي، همکاري ها و شبکه هاي مجازي، واقعیت 
مجازي، آموزش و کار از راه دور و غیره همه و همه گستردگي کارآفریني در عصر اطالعات و در زمینه 

تجارت الکترونیک را نشان مي دهد.
کارآفریني از طریق تجارت الکترونیک بر خالف تجارت هاي معمول به زمان و مکان خاص محدود 
نمي شود. استفاده از شبکه، امکان ایجاد مدل هاي جدید تجاري و ساختارهاي سازماني شبکه ای و 
مجازي را فراهم مي آورد. تجارت الکترونیک فرصت هاي جدیدي براي جایگزیني کسب و کار به 
خصوص در زمینه موسیقي، نشر، حمل و نقل، سرویس هاي اطالعاتي، امور بانکي، بازاریابي و تبلیغات 
را فراهم کرده است. بنابراین مي توان ضمن گسترش تجارت الکترونیک، کارآفریني را نیز شاهد بود.
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رابطه علم اقتصاد و روانشناسي  و نگرش روانشناختي
به بازار سرمایه 

رضا حسینی مقدم 

چکیده: 
افراد و  مبادله توسط  انتخاب و  انساني که نحوه  از رشته هاي علوم  به عنوان یکي  اقتصاد  علم 
پیامدهاي اقتصادي کالن این تصمیم ها را در سطح جامعه مورد مطالعه قرار مي دهد، همواره از سوي 
روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها مربوط به رفتار انسان ها بوده است. علم اقتصاد با 
پایه ریزي مباني خرد رفتاري و شکل دهي منظومه اي از نظریات براساس این فروض، مدعي سازگاري 
با این رشته علمي است. از آنجا که واحد تحلیل در این دو علم، فرد و رفتار او مي باشد تعامل بین علم 
اقتصاد و روانشناسي مي تواند براي نظریه پردازي اقتصادي مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد. لذا ما 
در این بحث با برشمردن کاستي هاي برخي نظریات اقتصادي در مواجهه با مشاهدات واقعي و برخي 
پیشروي هاي نظري در راستاي گفتگوي این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشته اي 
در این حوزه مي پردازیم. در نهایت نیز سعمي مي کنیم با تأکید بر طراحي دوره هاي مطالعاتي میان 

رشته اي، چارچوب هایي جهت آموزش و پژوهش مناسب در این حوزه ارائه گردد. 
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مقدمه: 
پیش از مطرح شدن مالیه رفتاري در مدیریت مالي و اقتصاد، رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه 
بر مبناي نظریه مطلوبیت اقتصادي تفسیر میشد، در حالي که بررسي ها و پژوهش هاي متعدد علمي 
در زمینه رفتاري، میزان اهمیت عوامل روانشناختي را مشخص کرد. اگرچه نظریه هاي مالیه رفتاري 
بودن  دخیل  موضوع  ولي  بازمي گردد،  پیش  دهه  یک  به  آن  پیشینه  و  هستند  جدید  موضوعاتي 
ویژگي هاي روانشناختي و رفتاري افراد در تصمیم هاي خرید به دوره هاي پیش تر بازمي گردد. حال 
اینکه با توجه به پیشرفت هاي بازار سرمایه، باید تمامي عوامل دروني و بیروني بصورتي ظریف و 
زیربینانه مورد بررسي قرار گیرند، چرا که ما با تفکرات، عقاید و ذهنیات بسیار متنوعي از افراد رو به رو 
هستیم که شناخت و درک غالب این ذهنیات از اهمیت باالیي برخوردار است. افراد براي سرمایه گذاري 
پول عوامل بسیار زیادي را مورد تجزیه و تحلیل قرار مي دهند، به عبارت دیگر سرمایه گذاران حتي 
پیش از به دست آوردن پول، راهکارهاي متفاوتي را براي محل سرمایه گذاري پولشان در ذهن پرورش 
مي دهند )جعبه سیاه خریداران( و در نهایت گزینه اي را انتخاب مي کنند که با توجه به ذهنیاتشان از 

هر جهت به نفعشان باشد. 
عوامل بسیار زیادي بر قصد و تصمیم افراد به سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار تأثیر گذارند 
که مي توان این عوامل را به دو دسته عوال دروني و عوامل بیروني تقسیم بندي کرد. از جمله عوامل 
بیروني مي توان به شرایط اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و مواردي مانند: میزان تبلیغات از سوي بورس، 
مسائل درون شرکتي و... اشاره کرد وي از آجا که تأثیر این عوامل از سوي تحلیل گران بارها مورد 
بحث و بررسي قرار گرفته است، تأثیر عوامل دروني مي تواند جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص دهد. 
با توجه به میزان ریسک و بازده، اقدام به سرمایه گذاري کرده، پول خود را در  افراد  بطور کلي 

محل هایي سرمایه گذاري مي کنند بیشترین عواید را نسبت به ذهنیت خود بدست آورند. 

1. رابطه نظري علم اقتصاد با روانشناسي 
در این بخش ابتدا تعاریفي که از علم اقتصاد اظهار شده است، بیان و سپس تعاریفي که راجع به 
روانشناسي و موضوعات مورد مطالعه آن مي باشد ارائه خواهد شد. در نهایت نیز به لحاظ نظري ترابط 
این دو شاخه علمي مورد بحث قرار مي گیرد و آلفرد مارشال در بیان تعریفي از علم اقتصاد، ابتدا آن 
را، بررسي آن بخش اَز اعمال فردي و اجتماعي بشر میداند که قرابت نزدیکي با دستیابي به رفاه دارد، 
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تعریف مي نماید. در نهایت نیز بیان میدارد که علم اقتصاد از یک سو »مطالعه ثروت« و از سویي 
دیگر- که البته به زعم وي جنبه مهمتر مطالعه علم اقتصاد است - »بخشي از مطالعه انسان« است. 
ساموئلسون در یکي از تعاریف ارائه شده براي اقتصاد آن را مطالعه چگونگي انتخاب انسان و جامعه 
براي بکارگیري منابع تولیدي کمیاب جهت تولید کاال و توزیع آن ها میداند. در تعاریفي مشابه، »علم 
اقتصاد یکي از علوم اجتماعي که اعمال افراد و گروه هاي انساني در فرایند تولید، مبادله و مصرف کاال 
و خدمات را مورد بررسي قرار مي دهد« )هلدسون و کوانت، ۱۹۸۰( و یا به عنوان »مطالعه چگونگي 
افراد« )هاروي و جوسي، ۲۰۰۷( معرفي  تأمین خواسته هاي توسط  منابع محدود جهت  تخصیص 
شده است. در تعریف جامع، اقتصاد را مي توان »مطالعه نحوه انتخاب عامالن اقتصادي با تمرکز بر 
انگیزه ها« دانست. در این تعریف پنج مؤلفه اساسي انتخاب بدین قرار خواهند بود: تعارض، انگیزه ها، 
مبادله، اطالعات و توزیع )استیگلیتز و اتکینزون، ۲۰۰۲(. روانشناسي را نیز علم مطالعه رفتار انسان و 
حیوانات )هلیگارد و اتکینزون، ۱۹۶۹(، مطالعه علمي رفتار )نیکالس، ۲۰۰۸( و علم رفتار و فرایندهاي 
ذهني )کن و میترز، ۲۰۱۰( تعریف مي کنند. رفتار نیز تمامي فعالیت هاي قابل مشاهده یک موجو زنده 

توسط افراد دیگر و یا ابزارهاي متخصصان، مراد مي گردد )هلیگارد و اتکینزون، ۱۹۶۰(. 
بنا به گستره مفهومي تعاریف ذکر شده از علم اقتصاد و مؤلفه کلیدي موجود در مطالعات انجام 
شده در این علم، مفاهیم اقتصادي همچون تعادل، انتخاب عقالیي، پس انداز، حداکثرسازي مطلوبیت، 
ترجیحات، رفتار در شرایط عدم اطمینان و نرخ تنزیل اجتماعي همگي در ارتباط مستقیم با روانشناسي 
و رفتار در شرایط عدم اطمینان و نرخ تنزیل اجتماعي دقیقي بین علم اقتصاد و روانشناسي به نحوي 
که هر یک مسائل جداگانه اي را مورد بررسي قرار مي دهند نادرست بنظر مي رسد. از سوي دیگر برخي 
از مفاهیم مرد استفاده در علم روانشناسي همچون انگیزش، خودگرداني، ناهماهنگي شناختي، احترام 
به نفس که بطور مستقیم مورد بررسي و تحلیل روانشناسان قرار میگیرد نیز بر درک اقتصاددانان و 

مشاهده کنندگان رفتار فرد، تأثیرگذار خواهد بود. 

2. آینده تعامل علم اقتصاد و روانشناسي 
با توجه به درک کنوني اقتصاددانان از برونزا نبودن ترجیحات بین انتخاب هاي مختلف شکل گیري 
 - رفاه  اقتصاد  در  موجود  قضاوت هاي  روزمره،  زندگي  اجتماعي  و  اقتصادي  تعامالت  براساس  آن 
که مبتني بر این فرض پایه ریزي شده است - و بالتبع سیاست ها و نهادها که تغییرات رفتاري را 
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ملحوظ نمي دارند مورد تأمل قرار خواهند گرفت )هنریش و دیگران، ۲۰۰۱(. به بین دیگر دستیابي 
به توصیه هاي سیاستي و نظریات اثباتي و هنجاري در چارچوب مطالعات فوق الذکر ممکن و دست 
یافتني بنظر مي رسد. از آنجایي که عموماً به دلیل توجه به تلفیق معرفت شناختي و روش شناختي، 
مطالعات و نظریه پردازي در این حوزه نیز موجب خلق نظریات اقتصادیایي مي گردد که مبتني بر 
تکثیرگرایي روش شناختي، ابزارهاي در دسترس علم اقتصاد را به نحو غیرقابل تصوري گسترش 

مي دهند. 
مطالعات میان رشته اي به یک بیان، بیانگر بومیت زدایي از دانش )موران، ۱۳۸۷( و به یک بیان 
نشان دهنده متني بودن موضوعات مورد مطالعه نظریات اقتصادي هستند. اقتصادداناني که مجموعه 
نظریات موجود در علم اقتصاد را به اغراق، نظریاتي جهان شمول مي خوانند یا اقتصادداناني که نظریات 
اقتصادي را کاماًل نسبي و تک بعدي مي دانند، هر دو با استفاده از این گونه مطالعات به آگاهي هایي 
دست مي یابند که راهي میانه براي تلقیشان از نظریات علمي مي گشاید. از آن جهت این گونه مطالعات 
جدید میان رشته اي و بین رشته اي را مي توان جهان شمول تر از نظریات پیشین دانست که از زوایاي 
گوناگون با یک مسئله خاص رو به رو مي شوند. فهم و درک نحوه رفتار و حتي شکل گیري انگیزه هاي 
فردي در انجام تبادالت اقتصادي نمونه اي از این امور مي باشد. از طرفي دیگر همین مطالعات میان 
رشته اي، نشانگر اهمیت نهادها و چارچوب هاي فرهنگي و اجتماعي در شکل گیري انگیزه ها و رفتار 
افراد هستند. این مطالعات با به دست دادن مجموعه گسترده اي از شرایط و قالب هاي تجربه شده، در 
حکم یک دایرة المعارف رفتاري خواهند گردید که قدرت تبیین و حتي پیش بیني انتخاب هاي عامالن 

اقتصادي در آن شرایط را اقتصاددانان مي دهند. 
اگر چگونگي شکل گیري ترجیحات فردي )نصیري اقدم، ۱۳۸۶( و اجتماعي حلقه مفقوده روش 
مورد استفاده در علم اقتصاد است و وظیفه آتي روانشناسي نیز درک عقالیي و غیرعقالیي بودن رفتار 
اجتماعي انسان باشد )هلیگارد و اتکینزون، ۱۹۶۰(، جهت گیري کلي تعامل اقتصاد و روانشناسي در 
مطالعات آینده کاماًل مشخص خواهد بود. به بیان دیگر در آینده به جاي تکیه بر توسعه برنامه هاي به 
اصطالح امپریالیستي علم اقتصاد، تأکید بر وارد نمودن ابعاد و جنبه هاي نوین از سایر علوم همچون 
روانشناسي خواهد شد )فري و بنز، ۲۰۰۲(. همانگونه که بیان شد یکي از حوزه هاي پر اهمیتي که 
نیازمند مطالعات بیشتر و دقیق تري است نحوه شکل گیري ترجیحات اجتماعي با استفاده از ابزارها و 

روش هاي موجود در روانشناسي تجربي مي باشد )ویلکینزون، ۲۰۰۸(. 
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بیان  از یکدیگر توجه نماییم. به  از دستاوردهاي علوم مرزي  باید به حدود و ثغور استفاده  البته 
شومپیتر، اینکه از فرضي بهره مي گیریم که محتوي آن وابسته به رشته خاص دیگري است، لزوماً به 
معناي ورود به آن رشته نبود )شومپیتر، ۱۹۸۶( بلکه نوعي مطالعه میان رشته اي و بین رشته اي تلقي 
مي گردد و اقتصاددانان یا روانشناسان نباید نگران کم رنگ شدن هویت علم خویش در آینده باشند. 

3. آموزش و پژوهش در علم اقتصاد با تأکید بر مطالعات روانشناسي 
از آنجایي که در شناخت مبتني بر مطالعات میان رشته اي تمرکز بر درک همه متغیرهایي است که 
در شکل گیري پدیده مورد نظر نقش دارند )بزرگر، ۱۳۸۷( بنابراین الزمه آموزش و تحقیق در این 
حوزه بهره گیري از دستاورهاي هر دو شاخه علمي مي باشد. از آنجاییکه در تحلیل اقتصادي مسائلي 
وجود دارد که پرداختن بدان ها با روش هایي که روانشناسان به دست آورده اند مزیت هایي دارد )شومپتر، 
۱۹۸۶(، نظام آموزشي باید به گونه اي ترتیب یابد که افراد مورد آموزش به گونه اي از مزیت هاي و 
ابزارهاي قدرتمند هر دو رشته علمي اطالع یابند. الگوي حاکم بر عملي نمودن آموزش و پژوهش میان 
رشته اي بین علم اقتصاد و روانشناسي، میان رشتگي مقایسه اي است. این الگو شامل رویارویي نتایج و 
مفاهیم این دو رشته با یکدیگر مي شود. در این مدل، هدف نه ادغام مزرهاست و نه حذف آن ها، بلکه 

عبور از مرزها و در صورت لزوم تعریف مجدد آن ها عنوان مي گردد )ونک، ۱۳۸۸(.
اهمیت این گونه دروس و مطالعات را در آن مي توان دانست که از »پیش داوري هاي منفي ناشي 
از نگاه تخصصي« )برزگر، ۱۳۸۷(، »عدم مشاهده بسیاري از پدیده هاي کاماًل مرتبط به موضوع علم 
اقتصاد و عدم اطالع از یافته هاي سایر رشته ها« )نصیري اقدم، ۱۳۸۶( مي کاهد. از دیگر مزیت هاي 
استفاده از این نوع مطالعات و روش هاي تحقیقي در آموزش علوم را مي توان مزیت هاي شناختي 
دانست. در سطح شناختي، مؤلفه هایي چون توانایي حل مسئله، پرهیز از یک سویه نگري به واقعیت ها 
و تشخیص قضاوت هاي ارزشي، دستاوردهاي این گونه مطالعات قلمداد مي شوند )خورسند طاسکوه، 

۱۳۸۷( آموزش علم اقتصاد با استفاده از چنین رهیافت هایي نیز خاي از این دستاوردها نخواهد بود. 
همانگونه که مبنا این رویکرد در آموزش، بررسي ابعاد مختلف یک پدیده و برداشت مفاهیم مشترک 
از علوم مختلف است )قورچیان و دیگران، ۱۳۸۷( استفاده از رویکرد میان رشته اي در این زمینه نیازمند 
محور بودن برخي موضوعات خاص و جزیي و تحلیل آن ها با استفاده از چنین مطالعاتي مي باشد. 

موضوعي چون رفتار فرد در شرایط ریسکي را در همین قالب مي توان تحلیل نمود. 
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شکل ۳. الگوي مطالعه میان رشته اي براي یکي از مفاهیم مورد مطالعه علم اقتصاد 

نمونه اي از مفاهیمي که قابلیت بررسي تحت چنین شیوه اي را دارد، »نوع دوستي« است )شکل ۳(. 
نوع ادارک، نظریات، تبیین و دلیل مشاهده پدیده اي چوه نوع دوستي قابل تحلیل از سوي متخصصان 
عصب شناسي )با انجام انواع آزمون ها در آزمایشگاه ها و استفاده از ابزارهاي کشف تغییرات هورموني 
و عصب شناسي(، اقتصاد )با نظریه پردازي حول این رفتار و تبیین آن براساس نظریات موجود در 
نظریه بازي ها و یا مباني خردي نظریات اقتصادي( و روان شناسي )با جمع آوري مشاهدات و انجام 
تحقیقات میداني راجع به علت انجام چنین انتخاب هایي و تحلیل آن براساس مدل هایي چون »تمایل 
به انصاف« یا »عمل متقابل«( مي باشد. با انجام چنین مطالعاتي حول این مفهوم درمي یابیم که تبیین 
مدل هاي مبتني بر پیروي صرف از نفع شخصي که از مبنایي ترین فروض مورد تأکید اقتصاددانان 
است، در مقایسه با نظریات مبتني بر »عمل متقابل« چگونه بوده و میزان روایي کدام نظریه اقتصادي 

بیشتر است. 
همانگونه که بیان گردید، استفاده از رویکرد بین رشتگي براي به کنار هم نشاندن دو علم اقتصاد و 
روانشناسي به معناي آمیزش این دو حوزه علمي تلقي میگردد، البته در مطالعات بین رشته اي ضرورتي 
ندارد که اقتصاددانان خود روانشناس باشند. به لحاظ آموزشي نیز روانشناسان و متخصصان علوم 
رفتاري به بیان مطلب خود، آن هم از زاویه دید خود میپردازند و دانشجویان بطور ناخودآگاه خود را 
تحت یک برنامه تلفیقي احساس مینمایند. در این رویکرد آموزشي، حلقه هاي آموزشي و دوره هاي 
تدریس گروهي از اهمیت خاصي برخوردارند. موضوعاتي چون »روانشناسي اقتصاد« و »رفتارشناسي 

اقتصاد« قابل پیشبرد براساس چنین رویکردي هستند. 
در بررسي موانع عمومي اینگونه مطالعات نیز باید اشاره نمود که باورهاي آکادمیک دورن حوزه اي 
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علوم و نهادینه شدن باورهاي رشته اي به عنوان یکي از مشکالت انجام مطالعات میان رشته اي و بین 
رشته اي )خورسندي طاسکوه، ۱۳۸۷( گربیان گیر مطالعات میان رشته اي و بین رشته اي علم اقتصاد و 
روانشناسي مي باشد. جتي راجع به وجود اینرسي در مطالعات میان رشته اي با محوریت علوم اجتماعي 
و انساني، برخي بر این باورند که از بین بردن شکاف هاي بین این علوم به مراتب دشوارتر از حذف 
شکاف بین علوم طبیعي و اینگونه علوم است )لل و نرگارد، ۱۳۸۷(. هر چند اقتصاددانان گاهي »تنبلي 
خود را براي آموختن از روانشناسي و جامعه شناسي پشت دیوارهاي بلند رجحان هاي شخصي پنهان 
مي کنند )فرجي دانا، ۱۳۷۹ به نقل از کلم، ۱۹۸۹( اما باید توجه نمود که در مورد خاص علم اقتصاد 
موجود، با توجه به پیشروي هاي نظریاي که تاکنون حول مفاهیمي چون نوع دوستي، ابهام گریزي و 
یا انتخاب در شرایط مخاطره آمیز رخ داده است، بسیاري از موانع اولیه در درک متقابل و پیدایش زبان 
مشترک بین اقتصاد آزمایشگاهي، اقتصاد رفتاري و یا اقتصاد مبتني بر عصب شناسي )که همه آن ها 
پیشوند »اقتصاد« را با خود به یدک مي کشند و نشان دهنده پذیرش آن ها توسط جامعه اقتصاددانان 

مي باشد( چیزي جز حاصل مطالعات میان رشته اي و بین رشته اي نیستند. 
به نسبت نظریه پردازي بومي و علم اقتصاد با توجه به موارد مطروحه به این موضوع مي پردازیم که 
در مطالعات علم اقتصاد موارد بسیاري وجود دارد که فرهنگ و شرایط محیطي موجب تفاوت در برخي 
پیامدها مي گردد. گرچه در نگاه اول رویکردهاي نهادگرا و مباحث اقتصاد توسعه از این قبیل هستند 
اما چنین مواردي در حوزه مطالعات بین رشته اي اقتصاد و روانشناسي نیز مشاهده مي شوند. بطور کلي 

شاید بتوان دو نوع تفاوت در مطالعات بین فرهنگ ها و کشورهاي گوناگون را تشخیص داد: 
الف( تفاوت اول در مشاهدات انجام شده است، برخي مؤلفه ها و پدیده ها هستند که در همه مکان ها 

و زمان ها موجود نیستند. 
یکي از چنین مثال هایي نوع نگاه افراد یک جامعه به برخي دارایي ها و کاالهاست. بطور مثال تفاوت 
نوع نگاه افراد به مسکن در کشور ایران و در برخي کشورهاي غربي نه تنها به سادگي قابل مشاهده 
است بلکه تأثیرات کالن آن نیز قابل توجه مي باشد. به بیان دیگر برخي مسائل مختص شرایط خاص 
کشورها بوده و بررسي آن ها موجب دسترسي به داللت هاي قابل استفاده در کشورهاي دیگر نیست. 
ب( تفاوت دوم در مطالعات بین کشورها در حوزه مورد بحث، به برخي مفاهیمي برمي گردد که 
گرچه مي توان به جهان شمولي آن ها اعتقاد داشت اما شدت و ضعف و یا تفسیر آن ها وابسته به شرایط 
مختلف است. بطور مثال مفهومي چون انصاف در نظر افراد جامعه از چنین ویژگیاي برخوردار است. 
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همچنین موضوعاتي که با رویکرد میان رشته اي و بین رشته اي قابل بررسي و تحقیق مي باشد و شاید 
از اولویت باالتري مي توان به مفاهیمي چون »هزینه و فایده » در انتخاب هاي فردي و اجتماعي، 
بوجود آمدن »تقاضاهاي آني« و یا »تفاوت تقاضاي طبقات درآمدي مختلف«، »شادي و رضایت«، 
اثرات سوء »بیکاري« و »تعیین دستمزد« در بنگاه هاي اقتصادي اشاره نمود. درک ابعاد خرد اقتصادي 
و نحوه تصمیم گیري افراد، با توجه به وجود بسیاري از ارزش ها و ویژگي هاي شخصیتي برآمده از 
فرهنگ ایراني و اسالمي، از مهمترین مسائلي است که از آن غفلت شده است. با توجه به عام بودن 
مفاهیمي چون هزینه و فایده و متني بودن آن در فضاي فکري جامعه، تبیین بسیاري از رفتارهاي به 
ظاهر ناسازگار با برخي مدل هاي مطرح اقتصادي امکان پذیر مي باشد. از جنبه انتخاب اجتماعي نیز 
یکي از کاربردي ترین نتایج انجام اینگونه مطالعات، مربوط به تحلیل هزینه فایده پروژه هاي بلندمدت 
ملي و استفاده از نرخ تنزیل اجتماعي بهینه از نظر جامعه براي آن هاست )بطور مثال، هندرسون و 
النگفورد، ۱۹۸۹(. عوامل روانشناختي تعیین کننده تقاضاي کل، بمنظور درک تبادالت اقتصادي و 

حتي تغییرات ناگهاني در قیمت از اهمیت به سزایي برخوردار است. 

مقدمه اي بر تحقیقات انجام شده درخصوص رفتار سرمایه گذاران در بازار 
فرآیند  شناسایي  به  مربوط  مطالعه  رفتاري،  مالیه  بحث  در  و  مالي  حوزه  در  فرعي  موضوع هاي 
تصمیم گیري سرمایه گذاران و طراحي و تبیین الگوي تصمیم گیري آنان در بازار سرمایه، در شرایط 

عدم اطمینان است. 
رفتار  بر  تأثیرگذار  عوامل  شناسایي  با  رابطه  در  گرفته  صورت  پژوهش هاي  جدیدترین  از  یکي 
سرمایه گذاران، پژوهشي است که توسط حسن التمیمي در بازار سرمایه امارات صورت گرفت. وي 
متغیرهاي تأثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاران را در پنج گروه از عوامل طبقه بندي کرد. این عوامل عبارتند 
از: اطالعات مالي و حسابداري، اطالعات خنثي، توصیه هاي جانبدارانه، انطباق تصویر بر خود با شرکت 
و نیازهاي شخصي سرمایه گذار. یافته هاي این پژوهش حاکي از این است که متغیرهاي مرتبط با 
نظریه حداکثر کردن مطلوبیت از قبیل رشد سودآوري، سود نقدي پرداخت شده به سهامداران و سود 
هر سهم پیش بیني شده از مهمترین متغیرهاي تأثیرگذار در قصد خرید یک سهم در بازار خواهد بود. 
بطور کلي شواهد تجربي بدست آمده از مطالعات صورت گرفته در بازارهاي سرمایه، گویاي این واقعیت 
است که فرآیند تصمیم گیري سرمایه گذاران و رفتار آن ها بسیار پیچیده بود، امکان ارائه یک الگوي واحد 
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براي پیش بیني رفتار آن ها در بازار، به راحتي میسر خواهد بود. در بسیاري از مواقع رفتار سرمایه گذاران در 
بورس غیرعقالیي است و شناسایي دقیق محرک هاي رفتاري امکان پذیر نخواهد بود. 

بطور کلي مي توان گفت که عوامل رواني تأثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه گذاري در بورس اوراق 
بهادار به این شرح هستند: 

عوامل بیوریتمي . ۱
قدرت تحلیل ذاتي . ۲
کسب پرستیژ )وجهه( سهامداران بودن . ۳
انطباق تصویر ذهني خریدار و تصویر واقعي شرکت . ۴
میزان درجه ریسک پذیري . ۵
میران اعتماد به نفس . ۶

علم بیوریتم، سال هاست که در عرصه علوم مختلف تأثیرگذار بوده، در حال تثبیت جایگاه در 
رشته هاي مختلفي از جمله مدیریت است و حال اینکه باید بررسي کرد که بیوریتم و سیکل هاي 
مختلف آن )جسمي، ذهني و احساسي( چگونه بر قصد و تصمیم فرد به سرمایه گذاري تأثیرگذارند. 
با توجه به کشفیات علم بیوریتم، افراد در زمان هاي مختلف رفتارهاي متفاوتي در زمینه هاي مختلف 
متفاوت  زمینه هاي  در  بیروني  رفتارهاي  علت  مي تواند  دروني  تغییر  این  و  مي دهند  نشان  خود  از 
باشد و بطور طبیعي شناخت دقیق و علمي از این رفتارها باعث افزایش شناخت از جعبه سیاه افراد 
)سرمایه گذاران( و پي بردن به عکس العمل ها و رفتارهاي بیروني آنان مي شود. این مسئله با مثالي 

بیشتر روشن مي شود. 
فردي را در نظر بگیرید که در یک دوره زماني ویژه مبلغ پولي را به دست آورده و بدنبال راهي 
براي سرمایه گذاري پول خود است. وي مي تواند قطعه زمیني خریداري کرده و یا پول خود را پس انداز 
بلندمدت کند و... حال اگر این فرد از لحاظ سیکل ذهني در ناحیه اوج قرار داشته باشد، به دلیل اینکه 
در این حالت از لحاظ ذهني بسیار توانمند است و ذهن وي به او اجازه کنکاش هر چه بیشتر را مي دهد، 
به سرمایه گذاري هایي که نیاز به تجزیه و تحلیل و قدرت ذهني باالیي داشته باشد رو مي آورد و از 
آنجا که سلول هاي ذهني وي از هر زمان دیگري مستعدتر و آماده تر مي باشند، در آن دوره زماني ویژه 

گرایش بیشتري به بازار بورس و اوراق بهادار پیدا مي کند. 
عامل مهم دیگري که از لحاظ رواني بر ذهنیت و قصد افراد تأثیرگذار است، قدرت و توانایي تجزیه 
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و تحلیل ذاتي افرا براي سرمایه گذاري است. بطور کلي اگر افراد احساس کنند که انرژي و استعدادهاي 
الزم براي انجام کاري را به خوبي در اختیار دارند، در آن فعالیت موفق تر از دیگران عمل مي کنند. ما 
در طول تاریخ شاهد ظهور ابر مرداني بوده ایم که با اینکه از تکنیک ها و اصول رشته خود به صورت 
آکادمیک بهره مند نبوده اند ولي بسیار خوش درخشیده اند چرا که آن ها بصورت ذاتي و دروني در زمینه 
فعالیت خود قدرتمند بوده اند. حال اینکه بعضي از افراد که از لحاظ ذاتي )ارثي( از قدرت تحلیل باالیي 
برخوردار هستند و در واقع اینگونه افراد با کمترین داده ها و اطالعات در زمینه مورد نظر، تجزیه و 
تحلیل دقیقي را از خود بروز داده در نتیجه اینگونه افراد در صورت شناخت این پتانسیل دروني، گرایش 

هر چه بیشتري به خرید سهام و فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار دارند. 
از عوامل مهم دیگري که افراد را به خرید سهام و سرمایه گذاري در بازار بورس و اوراق بهادار 
تحریک مي کند، بدست آوردن وجهه سهامدار بودن است، بدین معني که بعضي از افراد فقط به دلیل 
اینکه کسب وجهه کنند، سهامدار یک شرکت خاص مي شوند به عبارت دیگر اینگونه افراد با خرید 
سهام شرکت هایي خاص )بیشتر سهام شرکت هایي که شهرت زیادي در بازار کسب کرده اند( خود 
را از لحاظ ذهني ارضا مي کنند و در واقع براي بدست آوردن این پرستیژ به خرید سهام انگیزه پیدا 
مي کنند. کسب این نوع از پرستیژ مي تواند از راه گفتن جمله هایي نظیر اینکه: »من یکي از سهامداران 
شرکت........ هستم«، »دیروز در مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت........ حضور داشته« و... به 
دوستان بدست آید. اینگونه سرمایه گذاران مي توانند طبقه بندي متنوعي را شامل شوند که یکي از این 
گروه ها افرادي هستند که سهام را در مبالغ پاییني خریداري مي کنند و بیشتر دانشجویاني هستند که 
در رشته هاي مرتبط با بورس )اقتصاد، حسابداري، مدیریت و...( در حال تحصیل هستند و آروزیشان 

دستیابي به جایگاه کساني است که الگوي آنان قرار گرفته اند. 
عامل مهم دیگري که مي تواند رفتار افراد را تحت تأثیر قرار دهد، میزان درجه ریسک پذیري است که 
این مورد از جمله مهمترین عوامل موجود در بازارهاي مالي به ویژه بازار سهام مي باشند. از لحاظ درجه 
ریسک، افراد به دو دسته ریسک پذیر و ریسک گریز تقسیم مي شوند. سرمایه گذاران در بازار بورس منطقي 
عمل کرده و به ازاي پذیرفتن میزان مشخصي از ریسک، بازده مورد انتظارشان را طلب مي کنند. ولي 
اگر فردي به هیچ عنوان ریسک را نپذیرد و مایل به کسب بازده اي باشدکه در برابر دریافت آن بازده، 
متحمل هیچ گونه ریسکي نشود بطور طبیعي نمي تواند به سمت بازار بورس حرکت کند، چرا که افرادي 
به سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار مي پردازند که میزان ریسکي را با توجه به مقدار بازده پذیرا باشند. 
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در نهایت، اعتماد به نفس مي تواند بر قصد افراد به سرمایه گذاري در بازار بورس تأثییرگذار باشد. افراد 
که از لحاظ میزان اعتماد به نفس در حد پاییني قرار دارند. بیشتر به سرمایه گذاري هایي رو مي آورند 
که از میزان حتمیت )اطمینان( بیشتري برخوردار باشد )خرید زمین، پس انداز کوتاه مدت و...( چرا که 
هر چه فرد اعتماد به نفس باالتري داشته باشد. در رابطه با موضوعات، با قدرت و اطمینان بیشتري 
تصمیم گیري مي کند زیرا به خود و قابلیت هایش اعتماد دارد و در نهایت این ذهنیت، وي را به سمت 
و سویي مي کشاند که بتواند از نیروها و پتانسیل هاي دروني خود در بسترهاي مناسب )بازار بورس و 
اوراق بهادار( بهره برداري کند. گفتني است که آیا فردي که از اعتماد به نفس باالیي برخوردار است 
در بازار بورس موفق مي شود یا خیر؟ بلکه مفهوم این است که میزان اعتماد به نفس در ابتداي امر 

مي تواند مانند محرکي در تشویق به سرمایه گذاري عمل کند. 

روانشناسي و رفتارشناسي 

رفتارشناسي بازار سهام: 
رویکرد  با  مالي  بازارهاي  رفتار  بررسي  به  که  است  فاینانس  علم  از  مالي شاخه اي  رفتارشناسي 
روانشناسانه مي پردازد. در این مقاله ما سعي داریم با بررسي الگوهاي رفتاري سرمایه گذاران در موارد 
نیز با ارائه نمونه هاي عیني، تصویر روشن تري از نحوه تصمیم گیري سرمایه گذاران در شرایط متفاوت 
و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي ارائه مي شود سرمایه گذاران تحت تأثیر سه نیروي اساسي 
تصمیم گیري مي کنند: الف( انگیزه و هدف زیان گریزي ب( داشتن اعتماد به نفس کاذب ج( ظاهربیني 

د( تنوع بخشي ه( پیشماني 
فعالیت موفقیت آمیز در بازار سهام مانند عرصه هاي اقتصادي دیگر، نیازمند تجهیز سرمایه گذار به 

دانش و تخصص الزم مي باشد. 
شاخه اي از علم اقتصاد که دانش و ابزار الزم براي تحلیل بازارهاي مالي را در اختیار افراد قرار مي دهد، 
نامیده مي شود. فاینانس از حدود یکصد سال پیش، همگام با شکوفایي و توسعه روزافزون این علم، مدل ها 
و ابزارهاي متعددي براي ارزش گذاري دارایي هاي ایجاد شده که بسیاري از آن ها امروزه تحت عنوان 
تحلیل فاندامنتال توسط کارشناسان براي ارزیابي سهام شرکت ها استفاده مي شود. برخي متخصصات 
فاینانس معتقدند که در تحلیل و بررسي بلندمدت، ارزش کلیه دارایي ها )از جمله سهام( از قواعد بي چون 
و چراي این علم پیروي مي کنند و فارغ از نوسانات کوتاه مدت، تنها روش مناسب براي تصمیم گیري 
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صحیح در بازارهاي مالي استفاده از مدل هاي تحلیلي است. در این میان هرچند نمي توان خدمات ارزنده 
این علم و متخصصان آن را نادیده گرفت اما با بررسي و مطالعه رفتار سرمایه گذاران در عرصه عمل 
مي توان به مثال هاي متعددي دست یافت که براساس آن تصمیم افراد در سرمایه گذاري، متفاوت از 
پیش بیني تئوري هاي فاینانس بوده است. این رفتار سرمایه گذاران یکي از فرضیه هاي اساسي فایناس را 
 (Market Efficiency) زیر سؤال برده است. این فرضیه بطور خالصه بیان عنوان بهینه بودن بازارها
مي کند که تغییرات قیمت سهام در نتیجه تغییر در ارزش ذاتي شرکت ها روي مي دهد و در نتیجه قیمت 
سهام تنها از اخباري متأثر مي شود که به تغییر جریانات نقدي آتي سهام )یعني آنچه عاید سرمایه گذاري 
خواهد شد( و در نتیجه تغییر در ارزش ذاتي منجر شود. این فرضیه در حالت قویتر خود بیان مي کند که 
به علت کارا بودن بازارهاي سهام، اطالعات مالي مربوط به عملکرد شرکت ها در قیمت سهام آن ها لحاظ 
شده است و بنابراین در هر لحظه بازار، بهترین قیمت را نموداري که توسط رابرت شیلر )از مشهورترین 
اساتید(. براي یک دارایي با توجه به ارزش فعلي شرکت پیشنهاد مي دهد شاخص واقعي P ارائه شده این 
فرضیه بنیادي فاینانس را به چالش مي کشد. در نمودار، منحني (Yale) دانشگاه بیل ارزش فعلي کل 
عایدات P قیمت سهام در بازار ایاالت متحده آمریکا از سال ۱۸۷۰ تا ۲۰۰۸ را نشان مي دهد. منحني 
واقعي سهام را محاسبه کرده است. بدین ترتیب با توجه به در دسترس بودن اطالعات آتي براي یک 
دوره زماني طوالني با تنزیل سودهاي نقدي واقعي که در آینده توزیع شده اند )براساس P منحني از تاریخ 
شروع نمودار در سال ۱۸۷۰ نرخ سود اوراق قرضه آمریکایي(، ارزش ذاتي میانگین کل سهام شرکت ها 
در بورس نیویورک را برآورده کرده است. از مقایسه این دو منحني نتایج جالبي بدست مي آید، نخست 
اینکه به سادگي مي توان تشخیص داد که میزان نوسانات یک روند پیوسته با شیب P واقعي قیمت سهام 
در بورس بسیار بیشتر از نوسانات ارزش ذاتي است به نحوي که منحني به عنوان نماینده تغییرات قیمت 
سهام بسیار متالطم و پرنوسان است. دوم اینکه هرچند P مسیري مالیم را طي مي کند اما منحني در 
اواخر قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم دو نمودار هماهنگي زیادي با یکدیگر دارند اما پس از این دوره 
براي مانند اویل دهه ۹۰ تا ۲۰۰۸ میالدي تفاوت معنادار بین قیمت سهام و ارزش ذاتي( بازه هاي زماني 
بسیار طوالني شرکت وجود داشته است. این اختالف، در تضاد جدي با فرضیه بهینه بودن بازارها است که 
قیمت را منعکس کننده ارزش ذاتي دانسته و هرگونه اختالف میان این دو را ناچیز و موقتي مي انگارد. یک 
نمونه قابل تشخیص دیگر در این نمودار مربوط به دوران رکودهاي بزرگ است که طي آن قیمت سهام 
در سال هاي ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ پیش از دو سوم ارزش خود را از دست داد در حالي که کوچک ترین تغییري 
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در ارزش ذاتي شرکت هاي براساس تنزیل سودهاي آینده ایجاد نشد. به عبارت دیگر شرایط سودآوري 
آتي شرکت ها کاماًل با ثبات بوده است! مطالعه میزان گردش سهام به عنوان یک مثال دیگر در بحث 
حاضر نیز در بر دارنده نتایج جالب و قابل توجهي است. به جدول یک توجه کنید. ارقام جدول به خوبي 
نشان مي دهند که در سه بورس توسعه یافته ایاالت متحده، انگلستان و آلمان در طول سال ۲۰۰۹ ارزش 
کل معامالت به مراتب بیش از ارزش بازار بوده که به معناي دست به دست شدن کل ارزش سهام بازار 

در طول یک سال بیم معامله گران است. 
براساس نظریه بازار کارا تنها، اخبار بنیادي که باعث تغییر ارزش ذاتي سهام مي شوند، مي توانند 
انگیزه تغییر قیمت و انجام معامله را براي سرمایه گذاران ایجاد کنند. این در حالي است که نسبت به 
گردش سهام بیش از ۱۰۰درصدي در اکثر بازارهاي مالي دنیا به خوبي بیان مي کند که انگیزه انجام 
معامله در بین سرمایه گذاران به مراتب بیشتر بوده است زیرا طبیعتاً میزان اطالعات منتشر شده در 
مورد شرکت ها در یک سال به اندازه اي نیست که این حجم عظیم خرید و فروش سهام را توجیه کند. 
نمونه هاي مزبور حکایت از آن دارند که عواملي فراتر از نیروهاي بنیادین در بازارهاي مالي عمل 
مي کنند که تئوري هاي فاینانس قادر به توضیح آن نیست. در پاسخ به این ناتواني علمي، در چند دهه 
اخیر شاخه نویني به نام »فایناسن رفتاري (Behavioral Finance)« در غرب ایجاد شده و رشد کرده 
است که به بررسي رفتار سرمایه گذاران در بازارهاي مالي با رویکرد روانشناسانه مي پردازد. کارشناسان 
این رشته معتقدند نیروهایي نظیر ترس و طمع مي توانند با زیر پا گذاشتن تئوري هاي فاینانس موجب 
نوسانات چشمگیر در بازارهاي مالي شوند. بدین ترتیب باید به افراد از منظر روانشناسانه نگریست 
که در بسیاري مواقع تحت تأثیر احساسات واقعي، رفتاري کاماًل متفاوت با منطق اقتصادي )شالوده 

فاینانس( از خود نشان مي دهند. 

زیان گریزي: 
شاخه اي از علم فاینانس است که به بررسي رفتار بازارهاي مالي با رویکردي روانشناسانه مي پردازد. 
نحوه  از  تري  روشن  تصویر  عیني،  نمونه هاي  ارائه  و  سرمایه گذاران  رفتاري  الگوهاي  بررسي  با 
تصمیم گیري سرمایه گذاران در شرایط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي مي پرادزیم. یک 
موقعیت فرضي از در نظر بگیرید که طي یک تصادف رانندگي به راننده پیشنهاد مي شود بین دوگزینه 

زیر یکي را انتخاب کنید: 
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یک میلیون تومان هزینه خسارت را نقدي بپردازد. . ۱
یک تاس بیندازد و در صورتي که تاس زوج را نمایش داد دو میلیون تومان و در صورتي که . ۲

عدد فرد آمد از پرداخت خسارت معاف شود. 
در هر دو گزینه زیان مورد انتظار بررسي براساس علم احتمال نشان مي دهد که ضرر مورد انتظار 
برابر یک میلیون تومان است زیرا احتمال زوج یا فرد آمدن تاس برابر است با وجود برابر بودن ضرر 
مورد انتظار در هر دو گزینه، اکثر افراد تمایل دارند گزینه دوم را انتخاب کنند یعني افراد ضرر غیرقطعي 
را هر چقدر که بزرگتر باشد به ضرر حتمي ترجیح میدهند. این پدیده در رفتارشناسي مالي به »زیان 
 Loss) گریزي« شهرت دارد و یکي از الگوهاي رفتاري رایج در بین سرمایه گذاران استو مطالعات
Aversion) روانشناسي ثابت کرده اند که عدم مطلوببیت یا احساس ناخرسندي که از یک میزان ضرر 

مالي مشخص به انسان دست مي دهد حدوًدا ۵/۲ برابر میزان لذت یا خرسندي ناشي از سود به همان 
میزان است. 

به عبارت دیگر براي جبران احساس نامطلوب زیان یک میلیون توماني کسب حدود ۵/۲ میلیون 
تومان سود الزم است! این واکنش رواني باعث مي شود که سرمایه گذاران در بازارهاي سهام از فروش 
سهام زیان ده خود براي مدت طوالني خودداري کرده اما سهام سودده را خیلي زودتر از آنچه اقتضا 

مي کند به فروش برسانند. 
توجیه رفتار مزبور از منظر روانشناسي این است که براي سرمایه گذاران قبول این حقیقت که در 
یک سرمایه گذاري ضرر کرده اند مشکل است و تا زماني که سهام خود را به فروش نرسانده اند از لحاظ 
ذهني احساس ناخرسندي ناشي از شناسایي زیان را به تعویق انداخته و به امید آینده نامعلوم باقي 
مي مانند. اما در مورد سهام سودده، ترس از کاهش ناگهاني قیمت موجب مي شود که سرمایه گذاران 
سهامي که برایش بازدهي داشته را زودتر واگذار کرده و از ریسک تبدیل شدن آن به یک سهم ضررده 
اجتناب کند. بدین ترتیب نقطه مرجع ذهني سرمایه گذاران براي قضاوت در مورد یک سرمایه گذاري، 
قیمت خرید آن دارایي است و تصمیم خرید و فروش آن ها تا حد زیادي به این تصور ذهني در مورد 
قیمت بازمي گردد که لزوماً هیچ ارتباطي با وضعیت سهم و یا شرکت ندارد. مطالعه اي که در سال 
۱۹۹۸ در مورد حساب کارگزاري بیش از ۱۶۳ هزار مشتري حقیقي در ایاالت متحده آمریکا انجام شد 
نشان مي دهد که سرمایه گذاران سهامي را که قیمت باالتر نسبت به قیمت خرید داشته اند بطور متوسط 
۷/۱ برابر زودتر از سهام زیان ده به فروش میرسانند. مطالعه دیگري در سال ۲۰۰۱ در فنالند نشان 
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داد که سرمایه گذاران، سهامي که قیمت آن ها از زمان خرید بیش از ۳۰ درصد صدافت کرده است 
را بطور میانگین ۳۲درصد کمتر از سهام سودده سبد خود به فروش مي رسانند. همچون سایر مباحث 
رفتارشناسي مالي، تئوري هاي فاینانس قادر به توضیح پدیده ریسک گریزي در بین سرمایه گذاران 
و  کنوني سهم  قیمت  باید  لحظه  هر  در  فاینانس، یک سرمایه گذار  مدرن  تئوري  براساس  نیست. 
پیش بیني خود از ارزش ذاتي را مقایسه کرده و بر مبناي آن تصمیم به نگهداري یا فروش بگیرد. 
براین اساس، قیمت خرید یک سهم نباید نقشي در تصمیم گیري عاقالنه یک سرمایه گذار ایفا کند. 
حال آنکه براساس تحقیقات فوق، آنچه در عالم واقع میان سرمایه گذاران اتفاق میافتد مخالف این 
نظریه است. براساس آنچه در خصوص اصل زیان گریزي بیان شد، رفتارشناسي مالي به سرمایه گذاران 
توصیه مي کند تا با شناخت این الگوي رفتاري طبیعي و تالش براي مهار آن سعي کنند تا سهام زیان 
ده خود را در صورت کسب توجیه الزم با سهولت بیشتري به فروش برسانند و به سهام سودده اجازه 

پیشروي و کسب بازده بیشتر را بدهند. 

اعتماد به نفس کاذب: 
مروري اجمالي بر دستاوردهاي علم روانشناسي بیان مي کند که پدیده اعتماد به نفس خصلتي 
مشترک در بین اغلب انسان هاست که نمود آن در بازارهاي مالي به وفور یافت مي شود. مطالعات 
مدیران   ،(Schoemaker &Ruuso,1992) بازار  مشاوران  ماین  در  این خصوص  در  شده  انجام 
 (Steavevon Holstein, 1972) و بانکداران (Baum annetal,1991) مهندسان ،(Kidd,1970)

نشان مي دهد که این پدیده تنها منحصر به سرمایه گذاران نبوده و بطور گسترده اي در بین افراد در 
مشاغل مختلف خودنمایي مي کند. در همین راستا نتایج یک تحقیق جالب نشان داد که ۸۰درصد افراد، 
 (Riepe &Kahne mam, 1997) احتمال تصادف خود را کمتر از میانگین واقعي رانندگان تلقي
مي کنند. همچنین مطالعه انجام شده توسط بیکر و امري (Emery &baker) در سال ۱۹۹۳ که به 
سراغ زوج هاي آمریکایي رفته بیان مي کند که با وجود احتمال واقعي ۵۰ درصدي طالق براي هر 
ازدواج در جامعه آمریکا، اکثریت زوج هاي جوان احتمال طالق در ازدواج خود را صفر ارزیابي کردند. 
اعتماد به نفس کاذب نزد سرمایه گذاران بازارهاي مالي نیز معمواًل بدین صورت نمایان مي شود که 
افراد در انتخاب سهام و پیش بیني بازده بازار، خود را تواناتر از سایرین قلمداد مي کنند. بررسي ها توسط 
مؤسسه معتبر نظرسنجي گالوپ نشان مي دهد که سرمایه گذاراني که سابقه کمتري در بورس دارند 
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غالباً اعتماد به نفس باالتري نسبت به سرمایه گذاران با سابقه دارند. 
بر این اساس، آماتورها معمواًل احتمال کسب بازدهي بهتر از متوسط بازار را در سرمایه گذاري هاي 
خود بسیار بیشتر از افراد حرفه اي تصور مي کنند. این اعتماد به نفس کاذب در بین سرمایه گذاران در 
عمل تأثیرات وسیعي در تصمیم گیري افراد دارد که یکي از مهمترین نمونه هاي آن در پدیده اي تحت 
عنوان معامله بیش از حد (over- Trading) مشاهده است که مصداق آن را مي توان در رفتار افراد 

داراي دسترسي به معامالت برخط (online- Trading) جستجو کرد. 
در پژوهش انجام شده در سال ۲۰۰۳ (Odean &Barber) سیستم معامالت تلفني به معامالت 
برخط روي آورده بودند نشان مي دهد که به رغم آنکه این سرمایه گذاران پیش از دسترسي به سیستم 
معامالت آنالین بطور متوسط بازدهي سه درصدي بهتر از شاخص بازار در هر سال داشتند، اما پس از 
تغییر مزبور، متوسط بازدهي همین سرمایه گذاران در یک بازده زماني طوالني مدت به دو درصد کمتر 
از شاخص بورس رسید. علت این مسئله بطور طبیعي به افزایش تعداد معامالت و از بین رفتن بخش 
بزرگي از سود در نتیجه پرداخت کارمزد معامالت مربوط مي شود. همچنین تحقیق  گیري که بر روي 
۶۰ هزار سرمایه گذار حقیقي در سال ۱۹۹۸ (Odean &Barber) در ایاالت متحده انجام شد بیان 
مي کند که کارمزد معامالت بطور متوسط ۴/۲ درصد از بازده افراد در هر سرمایه گذاري را از بین میبرد 
و افرادي که بیشترین حجم معامالت را داشته اند کمترین بازدهي )حدود ۵درصد کمتر از شاخص( را 

در بلندمدت کسب کرده اند. 
نمودار از منظر دقیق تري آثار پدیده معامالت بیش از حد و ارتباط آن با اعتماد به نفس کاذب 
را بررسي مي کند نمودار عملکرد چند گروه از سرمایه گذاران را در یک بازه زماني طوالني مدت )۷ 
از صندوق هاي شاخصي، صندوق هاي  (٢٠٠٠ ,Odean &Barber). منظور  سال( نشان مي دهد 

سرمایه گذاري هستند که ترکیب سرمایه گذاري دقیقاً مشابه سبد سهام بازار دارند. 
بنابراین عملکرد آن ها به متوسط بازار بسیار نزدیک است. کلوپ هـاي سرمایه گذاري نهادهایي 
(Investment club) هستند که با پذیرش سرمایه گذاران و تحلیل گران، برنامه هاي منظمي را جهت 

تبادل نظر و ارتباط آن ها با یکدیگر ترتیب مي دهند تا تبادل تجربیات و اطالعات به نحو مؤثري انجام 
شود. 

سرمایه گذاران شخصي نیز افراد حقیقي هستند که عمدتاً از بین فعاالن حرفه اي )براساس سابقه 
فعالیت در بازار سهام( انتخاب شده اند. نتایج این بررسي که درخصوص ۱۶۶ کلوپ سرمایه گذاري در 
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آمریکا صورت پذیرفته است در نوع خود جالب توجه است. نخست اینکه سود خالص هر دو گروه از 
سرمایه گذاران )سرمایه گذاران شخصي و اعضاي کلوپ هاي سرمایه گذاري( از صندوق شاخصي یا به 
عبارتي شاخص بورس کمتر بوده است. به عبارت دیگر هیچ یک از سرمایه گذاران نتوانسته اند بازدهي 
بهتري از متوسط بازار در بلندمدت کسب کنند و این در حالي است که همانطور که پیش تر اشاره شد، 
معمواًل افراد، عملکرد خود را تحت تأثیر اعتماد به نفس کاذب، بسیار بهتر از بازار برآورد مي کنند. نکته 
دون این است که سرمایه گذاران شخصي نسبت به اعضاي کلوپ هاي سرمایه گذاري طبیعتاً مراودات 

و تبادل اطالعات کمتري با دیگران داشته اند عملکردي بهتر از اعضاي کلوپ هاي داشته اند. 
از بازدهي خود را از دست  اثر معامات مکرر بخش قابل توجهي  عالوه بر این، هر دو گروه در 
مي دهند به نحوي که سرمایه گذاران شخصي هر چند بازده ناخالص بهتري از متوسط بازار داشته اند 
)۷/۱۸درصد(، اما به علت پرداخت کارمزدها، سود خالص آن ها به مراتب کمتر شده است )۴/۱۶درصد(. 
در بین اعضاي کلوپ هاي سرمایه گذاري حتي وضعیت بغرنج تر است. این گروه نه تنها بازدهي ناخالص 
کمتري از بازار سهام داشته اند )۱۷درصد( بلکه در اثر معامالت مکرر حدود سه درصد از سود خود 
را بابت کارمزد از دست داده اند و در نتیجه بازدهي آن ها به حدود ۱۴درصد کاهش یافته است. این 
عملکرد به خوبي نشان مي دهد که تبادل بیش از اندازه اطالعات در بین سرمایه گذاران مزبور نه تنها 
باعث عملکرد بهتري نشده بلکه با تشویق به خرید و فروش و تعویض مکرر سهام، تنها افزایش 

پرداخت کارمزد به کارگزاران و کاهش بازدهي سرمایه گذار را در پي داشته است. 
سرمایه گذاران  به  مالي  رفتارشناسي  شد،  بیان  کاذب  نفس  به  اعتماد  درخصوص  آنچه  براساس 
توصیه مي کند تا با شناخت این گرایش طبیعي و تالش براي مهار آن به یک درک واقعي از میزان 
توانایي هاي خود در بازار سهام دست یابند و با محدو کردن پیامدهاي اعتماد به نفس کاذب از جمله 
تمایل به معامالت بیش از حد )به ویژه با استفاده از معامالت برخط -onlin( )Trading در راستاي 

کاهش هزینه معامالت و افزایش بازدهي خود تالش کنند. 

3. ظاهربیني: 
در علم رفتارشناسي مالي اصطالح رایجي وجود دارد که شاید مناسب ترین معادل فارسي »ظاهربیني« 
(representiveness) باشد. این اصطالح بیان مي کند که افراد بطور طبیعي آنچه را که مي بینند به 

صورت سطحي و بدون دقت کافي به مسائل ذهني خود مرتبط مي کنند. به عنوان مثال بسیاري از 
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سرمایه گذاران، سهام شرکت هایي را که محصوالت خوبي تولید مي کنند و دید مثبتي نسبت به آن ها 
در زندگي روزمره دارند را به سهام سایر شرکت ها ترجیح میدهند زیرا افراد بطور ناخودآگاه تصویر 
ذهني مثبت خود از شرکت یا محصوالت مربوطه را به سهام آن نیز تسري مي دهند. مطالعه انجام شده 
(Statman &Sherfrin, 1995) نشان مي دهد که اتفاقاً شرکت هاي خوش نام از نظر سرمایه گذاران 

داراي سهامي با بازدهي مناسب نبوده اند، در واقع افراد به اشتباه شرکت هاي خوب و موفق از نظر خود 
را بطور ذهني به سودآوري باال ارتباط مي دهند. 

نوع دیگري از پدیده ظاهربیني نیز در بین سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته سهام شرکت ها 
دیده مي شود. دو پژوهشگر (Thaler &De Bondt) در مقاالتي مجزا در سال هاي ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ 
اثبات کردند که سهام شرکت هایي که در طي سه سال گذشته بدترین عملکرد را داشته در طي 
چند سال بعد عملکرد بسیار بهتري از سهام شرکت هایي داشتند که در همین دوره بیشترین رشد را 
تجربه کرده اند. این محققان در بررسي علمي خود دو سبد سهام یکي مرکب از شرکت هاي با بهترین 
عملکرد )برنده ها( و دیگري شرکت هاي با بدترین عملکرد )بازنده ها( در سه سال گذشته تشکیل دادند 
و مشاهده کردند که در یک بازه زماني پنج ساله بعد از شکل گیري این دو پرتفولیو، سبد سهام یکي 
مرکب از شرکت هاي بازنده، بازدهي معادل ۴۰درصد بیشتر از سبد برنده ها داشته است. این در حالي 
است که نظرسنجي از افراد حرفه اي و تحلیل گران بازار سهام نشان مي داد که اکثریت قریب به اتفاق 
آن ها عملکرد ۵ سال آینده سهام شرکت هاي برنده را بهتر از سبد بازنده ها پیش بیني مي کردند. این 
محققان در نتیجه گیري مقاالت خود نشان دادند که پدیده ظاهربیني باعث شده تا سرمایه گذاران 
عملکرد گذشته یک سهم را پیش بیني کننده عملکرد آتي آن دانسته و بیش از حد نسبت به آینده آن 
بدبین یا خوشبین شوند. نکته جالب توجه این است که هر چه یک پدیده ظاهري چشمگیرتر باشد 
و جلب توجه بیشتري کند، سرمایه گذاران بدون توجه به محتواي آن و فارغ از تأثیراتش بر ارزش 
به آن مي دهند. در همین راستا یک تحقیق  بیشتري در تصمیم گیري هاي خود  ذاتي سهام، وزن 
جالب به بررسي رابطه میان میزان چشمگیر بودن ظاهري یک خبر و قیمت واحدهاي صندوق هاي 
سرمایه گذاري کشورها در بورس نیویورک مي پردازد. این تحقیق بیان مي کند که در بازار نیویورک 
واکنش سهامداران صندوق هاي سرمایه گذاري به خبري که با پهناي سه ستون در روزنامه منتشر 
 New York شده حدوًدا ۴/۱ )یک چهارم( واکنش بازار به یک خبر با پهناي شش ستون در روزنامه

Times همان سال است. 
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این مطالعه همچنین نشان مي دهد که اخباري که تأثیر مهمي بر ارزش بنیادین سهام داشته اما در 
صفحه اول این روزنامه به چاش نرسیده است، منجر به واکنش ناچیزي از سوي سرمایه گذاران شده 
است. در مقابل، اخباري که تأثیر چنداني بر ارزش بنیادین واحدهاي سرمایه گذاري این صندوق نداشته، 
اما در صفحه اول روزنامه با پهناي زیاد به چاپ رسیده است معمواًل باعث تغییرات زیادي در ارزش 
واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترک شده است با توجه به موارد فوق مي توان گفت، پدیده 
ظاهربیني در بین سرمایه گذاران باعث مي شود ت افراد به جاي توجه به محتواي اخبار و اطالعات 
مالي و تأثیر آن ها بر ارزش ذاتي سهام به صورت سطحي و براساس میزان چشمگیر بودن ظاهري 
پدیده هاي تصمیم گیري کنند و این رفتار خود را مرتبط با تغییر ارزش ذاتي سهام توجیه کنند. به این 
ترتیب رفتار شناسایي مالي به سرمایه گذاران توصیه مي کند که در واکنش و تحلیل اخبار ظاهري به 
این مسئله توجه کرده و نه تنها خود تحت تأثیر آسیب هاي آن قرار نگیرند بلکه بتوانند فرصت هاي 
سودآوري ایجاد شده ناشي از ظاهربیني سرمایه گذاران را تشخیص داده و در اتخاذ تصمیمات مناسب 

از آن استفاده کنند. 

 )Diversification( 4. تنوع بخشي
یکي از اصول پایه در علم فاینانس مفهوم »ریسک« است که بصورت ساده تحت عنوان احتمال 
عدم تحقق بازده مورد انتظار تعریف مي شود. متخصصان این علم معتقدند سرمایه گذاري در بازار سهام 
 (Diversification) بطور ذاتي داراي رسیک قابل توجهي است اما با استفاده از اصل مهم تنوع بخشي
مي توان پارامتر ریسک را به حداقل رساند. اصواًل پیدایش مفهوم »پرتفولیو« یا »سبد سهام« نیز از همین 
طرز تفکر فاینانس ریشه گرفته است که معتقد است مي توان با افزایش سهام خریداري شده از نظر تنوع و 
تعداد، ریسک سرمایه گذاري را در حد بهینه نگاه داشت. علم فاینانس فرض مي کند که همه سرمایه گذاران 
در بازار سهام از آنجا که داراي منطق اقتصادي (Rational) هستند این کار را انجام خواهند دارد و تا حد 
امکان به سبد دارایي هاي خود تنوع مي بخشند. در حقیقت براساس همین اصل است که تئوري فاینانس 
بازار (Bahavior Finance) از منظر متفاوتي به موضوع مي گردد. تحقیقات انجام شده در این خصوص، 
یکي از الگوهاي رفتاري غالب فعاالن بازار سهام را عدم توجه به این اصل مهم مي دهند که به دو صورت 
قابل مشاهده است: نخست ؛ تنوع بخشي اندک و دوم ؛ تنوع بخشي غیرحرفه اي یا ساده انگاران. در رابطه 
با مورد اول، پژوهش هاي متعدد با بررسي گروه هاي مختلف از سرمایه گذاران نشان مي دهند که تعداد 
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سهام نگاه داشته شده توسط سرمایه گذاران حقیقي بسیار کمتر از آن است که تئوریهاي فاینانس تجویز 
مي کند. به عنوان مثال، نتیجه تحقیق انجام شده از سوي بانک مرکزي ایاالت متحده آمریکا بیان مي کند 

که تعداد سهام موجود در پرتفولیوي هر سرمایه گذار حقیقي در بلندمدت تنها ۴۱/۳ عدد است. 
دارا بودن ۴۱/۳ سهم در پرتفولیو به معناي تنوع بخشي بسیار پایین است که به تبع آن ریسک 
فعالیت سرمایه گذاران در بازار سهام را به نحو قابل مالحظه اي افزایش داده است. براساس این نمودار 
آکادمیک، دارا بودن حداقل ۲۰ شرکت متفاوت در سبد سهام براي کاهش ریسک سرمایه گذار و 
نزدیک شدن به سطح ریسک بازار )در آمریکا( ضروري است اما تنوع بشخي اندک تنها وجه این 
الگوي رفتار غیرمنطقي نیست، زیرا در ضمن همین تنوع بخشي ناکافي مطالعات و تحقیقات انجام 

شده وجود رفتار ساده انگارانه در بین سرمایه گذاران راي متنوع کردن سهام سبد خود حکایت دارد. 
از ۷۰ درصد  انتخاب شده توسط سرمایه گذاران در سال ۱۹۷۸ نشان مي دهد که در بیش  سهام 
همبستگي مثبت باالیي با یکدیگر دارند (Positive Correlation) به عبارت دیگر، سهام انتخاب شده 
توسط سرمایه گذاران عالوه بر آنکه از نظر تعداد بسیار کم است از لحاظ ریسک نیز مشابه یکدیگر بوده و 
به همین دلیل اصواًل هدف اصلي تنوع بخشي )که همان کاهش ریسک است( را حاصل نمي کند. یکي 
دیگر از مطالعات جالب در زمینه رفتار ساده انگارانه براي تنوع بخشي در سال ۱۹۸۸ توسط بنارتزي و 
تالر (Benartzis Thaler) انجام شده است. این تحقیق به بررسي رفتار کارکنان شرکت ها در انتخاب 
صندوق هاي سرمایه گذاري براي برنامه بازنشستگي مي پردازد. هر شرکت، به کارکنان خود تعدادي 
صندوق سرمایه گذاري را معرفي مي کند و کارکنان مختارند انتخاب کنند که چه میزان از حق بیمه 
بازنشستگي خود را به هر یک از این صندوق ها اختصاص دهند. نتیجه مطالعات نشان مي دهد که کارکنان 

صرف نظر از نوع صندوق ها، حق بیمه خود را بطور مساوي بین همه آن ها تقسیم مي کنند. 
به عنوان مثال، اگر یک صندوق سهام و یک صندوق اوراق با درآمد ثابت به افراد پیشنهاد شود، 
حق بیمه خود را بصورت مساوي بین این صندوق تخصیص میدهند در حالي که اگر یک صندوق 
با درآمد ثابت و دو صندوق سهام به آن ها یپشنهاد شود باز هم یک سوم حق بیمه را به هر صندوق 
اختصاص مي دهند. جالب است که در پاسخ به علت این اقدام، اکثر مخاطبان هدف خود را کاهش 
ریسک و تنوع بخشي بیشتر عنوان کردند. محققان این رفتار صندوق پیشنهادي تخصیص n حق بیمه 
خود را به هر یک از n صندوق مي نامند. زیرا کارکنان در هر حالت n1/ را قانون ۱ مي دهند و توجهي 

به جنس آن صندوق ندارند. 
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این رفتار در بین سرمایه گذاران ایراني نیز کاماًل شایع است و مشاهدات عیني حکایت از آن دارد که 
افراد به خیال تنوع بخشي حداکثري، در چندین صندوق سرمایه گذاري مي کنند. بدون آنکه توجهي 
به استراتژي سرمایه گذاري صندوق ها کنند و طبیعتاً به علت شباهت ترکیب سبد سهام بسیاري از 

صندوق ها عماًل هدف کاهش ریسک براي سرمایه گذاران محقق نمي شود. 
نامیده   (Home Bias) یا  خانه  به  تمایل  ناکارآ اصطالحاً  تنوع بخشي  از جنبه هاي  دیگر  یکي 
مي شود. مطالعه اي در این خصوص به بررسي ترکیب سرمایه گذاران شرکت مي پردازدکه شامل هفت 
شرکت منطقه اي است. این تحقیق نشان مي دهد که مردم هر ایالت از آمریکا تمایل بسیار زیادي به 
سرمایه گذاري در سهام شرکت مربوط به منطقه خود را دارند و از سرمایه گذاري در سایر شرکت هاي 

منطقه اي به رغم شباهت ذاتي فعالیت آن ها خودداري مي کنند. 

 :)Regret( 5. پشیماني
مشهورترین روانشناسان و بنیانگذاران علم رفتارشناسي مالي در مطالعات خود نشان داده اند که 
افرادي که در یک موقعیت تصمیم گیري انتخاب غیرمتعارفي را انجام مي دهند، بیشتر در معرض 
احساس پشیماني هستند. ضرب المثل ایراني »خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو« بیاني عامیانه 
از همین واقعیت است. تصور جنبه هاي روانشناختي انسان است که در شئون مختلف زندگي از جمله در 
مقوله سرمایه گذاري خودنمایي مي کند، کنید. شما و جمعي از همکاران در سهام شرکتي سرمایه گذاري 
کرده اید. همکارانتان به دلیل انتشار اخباري درباره وضعیت شرکت تصمیم به فروش سهام آن مي گیرند 
و به شما هم یادآور مي شوند که سهام مزبور آینده روشني نخواهد داشت. حال دو موقعیت فرضي را 

در نظر بگیرید: 
۱. بعد از مدتي قیمت آن سهم کاهش مي یابد و شما سهام خود را نمي فروشید و با همکارانتان هم 

مسیر نمي شوید. 
۲. به توصیه دوستانتان سهم را مي فروشید اما پس از مدتي قیمت آن سهم افزایش مي یابد. 

افراد، احساس  اکثر  براي  اما  را تجربه مي کند  در هر دو سناریو فرد احساس پشیماني و تأسف 
پشیماني در حالت اول شدیدتر است، زیرا با خود تصور مي کنند که اگر فقط همان کاري را کرده بودند 

که دیگران انجام دادند )فروش سهم( متضرر نمي شدند. 
اما در حالت دوم، فردي مي تواند با یادآوري اینکه این اقدام به توصیه همکاران انجام شده و دیگران 
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نیز مانند او متضرر شده اند، احساس پشیماني خود را التیام دهد. 
اکثر سرمایه گذاران غیرمتخصص در بازارهاي سرمایه همواره در تالش براي متقاعد کردن خود 
براي خرید سهمي که همه در حال فروش آن هستند را تجربه مي کنند. به عبارت دیگر، خرید سهم 
داراي صف فروش داراي بار رواني به مراتب سنگین تري نسبت به خرید سهم داراي صف خرید 
است، حتي اگر سهام داراي صف فروش به لحاظ بنیادین ارزنده تر باشد. بدین ترتیب افراد همواره 
براي نخریدن سهام داراي صف فروش توجیهات آسان تري نسبت به خرید سهام داراي صف خرید 

پیدا مي کنند. 
حتي  که  معنا  بدین  است  آن  بودن  گیر  همه  پشیماني،  احساس  درخصوص  توجه  قابل  نکته 
سرمایه گذاراني که از نظر علمي و ئتوریک آگاهي کافي دارند نیز تحت تأثیر این عامل رواشناختي 
قرار مي گیرند. در نحوه تخصیص سبد یک نمونه بسیار جالب در این خصوص تصمیم آقاي مارکوویتز 

(Harry Markowitz) سرمایه گذاري هاي مربوط به حق بازنشستگي خود است. 

همانطور که مي دانید تئوري این دانشمند که به خاطر آن موفق به دریافت جایزه نوبل شد ادعا 
مي کند که سرمایه گذاران باید سبد سهام خود را براساس حداکثر بازده و حداقل واریانس انتخاب کنند. 
این در حالي است که وي در مصاحبه با مجله پول (Money Magazin) در سال ۱۹۹۸ اعالم کرد 
که منابع بازنشستگیاش را به میزان مساوي بین سهام و اوراق با درآمد ثابت تقسیم کرده است. وي 
علت این تصمیمش را به حداقل رساندن احساس پشیماني و نه رفتار براساس نظریه خود عنوان کرد. 
بهینه کردن ریسک - بازده واقعیت جالب دیگر در رابطه با پشیماني، نحوه واکنش سرمایه گذاران در 
هنگام مرور عملکرد گذشته است. مطالعات نشان مي دهند که افراد تمایل دارند عملکرد و تصمیمات 
موفقیت آمیز را به مهارت خود و انتخاب هاي اشتباه را به سایر عوامل )مانند بدبیاري و شانس( نسبت 
سرمایه گذاران صندوق هاي  که  به صندوق هایي  راجع  قضا.ت  در  دیگري  تحقیق  همچنین  دهند. 
مشترک در آن سرمایه گذاري کرده اند بیان مي کند و عملکرد آن ها را بسیار بهتر از آنچه در واقع بوده 
است، ارزیابي کرده اند. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران تمایل دارند بخش هاي موفق عملکرد خود را به 
یاد آورند و انتخاب هاي خویش را بهتر از آنچه در واقعیت بوده است، نشان دهد. با جمع بندي موارد 
فوق مي توان گفت احساس پشیماني یکي از قویترین عوامل رواشناختي مؤثر بر رفتار انسان ها است که 
مي تواند بر منطق اقتصادي افراد غبه کرده و تصمیمات آن ها را تحت تأثیر خود قرار دهد. رفتارشناسي 
مالي به سرمایه گذاران پیشنهاد مي کند تا با شناخت این پدیده، پیامدهاي رفتاري آن را کنترل کرده 
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و با محدود کردن آثار پشیماني، جرأت تصمیم گیري بر خالف جریان عمومي و پیروي از استراتژي 
شخصي خود را مد نظر قرار دهند. 

6. ریسک و بازده: 
مهمترین خروجي مدیریت مالي تبیین وجود رابطه مستقیم بین ریسک و بازده است. این اصل 
بنیادین فاینانس بیان مي کند که سودآوري بیشتر تنها در قبال متحمل شدن ریسک باالتر تحصیل 

مي شود و در نقطه مقابل، کاهش ریسک طبیعتاً افت بازده مورد انتظار را به دنبال خواهد داشت. 
پژوهش هاي مختلف در این حوزه نشان مي دهند که به اعتقاد سرمایه گذاران، سهام شرکت هایي با 
She-  پتانسیل رشد باالتر، کم ریسک تر ازسهام شرکت هاي کم بازده هستند. مطالعه انجام شده توسط

frin بیان مي کند که در سال ۲۰۰۱ نسبت قیمت به ارزش دفتري باال (Market cap)، سرمایه گذاران، 
سهام شرکت هایي با ارزش بازار را پربازده و کم ریسک ارزیابي مي کنند. این درک نادرست حتي در میان 
افرادي که قاعدتاً باید بهترین درک نیز رایج است. نتایج یک مطالعه میداني (CFO) از رابطه ریسک و 
بازده را داشته باشند، یعني مدیران مالي شرکت ها در سال ۲۰۰۱ در بین تعداد زیادي از مدیران مالي 
شرکت ها انجام شد آشکار Harvey &Graham مشهور که توسط ساخت که مدیران صندوق ها، 
سرمایه گذاري هاي پربازده را کم ریسک ارزیابي مي کنند و بدین ترتیب درک کاماًل در سال ۱۹۹۸ 

روي تعداد (De Bondt) وارونه اي از این رابطه مهم در تئوري فاینانس دارند. 
با توجه به موارد فوق مي توان گفت بر خالف تئوري فاینانس که رابطه ریسک و بازده را بطور 
مستقیم ارزیابي مي کند، مطالعات رفتارشناسي اثبات مینماید که سرمایه گذاران در عمل اعتقادي بر 
خالف اصل مزبور دارا هستند. این عدم درک صحیح از رابطه ریسک و بازده در بین سرمایه گذاران 
موجب مي شود تا افراد تنها بازدهي را معیار به عنوان مثال، سرمایه گذاران در هنگام مقایسه عملکرد 
صندوق هاي. عملکرد برتر یک سهم یا دارایي بدانند بازده را نادیده مي گیرند و به این ترتیب با پیامد 

ناخوشایند نوسانات غیرمترقبه در بازدهي سرمایه گذاري خود در آینده مواجه مي شوند. 
نادرست  درک  این  بر  آمدن  فائق  با  تا  مي کند  توصیه  سرمایه گذاران  به  مالي  رفتارشناسي  علم 
درخصوص رابطه ریسک و بازده، رفتارهاي خود را با این اصل بنیادین تطابق دهند و با آشنایي و 
محاسبه پارامترهاي ریسک )به ویژه ضریب ریسک سیستماتیکي یا بتا( سرمایه گذاري هاي خود را در 

مسیر منطقي، متناسب با بازده مورد انتظار راهبري کنند. 
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8. کنترل خویشتن: 
یکي از خصوصیات روانشناختي بشر که آثار آن در حوزه هاي مختلف از جمله در سرمایه گذاري 
 Lack of) انعکاس پیدا مي کند، است. این ویژگي به زبان ساده بیان مي کند که بسیاري از افراد به
Self Control) ناتواني در کنترل خود نیستند. دلیل عدم مهار نیازها و امیال خود قادر به اتخاذ 

بهینه )از منظر علم اقتصاد(. به عبارت دیگر در برخي از شرایط، تصمیم واقعي سرمایه گذاران با آنچه 
تئوریهاي اقتصاد و فاینانس پیش بني مي کنند تفاوت دارد. پژوهشگران حوزه هاي رفتاري در مطالعات 
متعدد خود وجود این عامل را اثبات کرده اند. بدین ترتیب این تمایل طبیعي، تبعات زیادي را در عرصه 
سرمایه گذاري ایجاد کرده است و افراد نیز راهکارهاي مختلفي براي مقابله با آن اتخاذ کرده اند. به 
عنوان مثال، یک اصل ذهني رایج در بین عده زیادي از سرمایه گذاران این است که بنابراین شاید 
»از اصل سرمایه خرج نکنند و تنها از سود پولشان استفاده کنند« همین مسئله باشد. در این فضا از 
مهمترین دالیل محبوبیت سهام شرکت هاي توزیع کننده سود نقدي شرکت ها تحت تأثیر نظریات 
سهامداران بخش اعظم سود حاصله را بصورت نقدي توزیع مي کنند زیرا سرمایه گذاران این در حالي 
است که تئوري هاي مدرن فاینانس ارزش را با جریان نقدي نمي خواهند از اصل سرمایه خرج کنند 
تولید شده در شرکت مرتبط مي دانند که لزوماً هیچ ارتباطي با میزان تقسیم سود نقدي شرکت ها ندارد. 
حتي علم فاینانس در برابر شرکت هایي که سود نقدي زیادي تقسیم مي کنند ابهام عدم فرصت رشد 
را مطرح مي کند و با این رویکرد از محبوبیت این نوع سهام در ضمن برخي نظریات خود مي کاهد. 
این مسئله در صندوق هاي سرمایه گذاري نیز به خوبي دیده مي شود به نحوي که سرمایه گذاران به 
صندوق هاي داراي روزانه NAV توزیع سود نقدي به مراتب بیشتر از صندوق هاي ارزش مدار )که 
تنها رشد سرمایه را براساس ارزش منتشر مي کنند( تمایل دارند. همچنین برخي محققان رفتارشناسي 
مالي، پا را از این محدوده فراتر گذارده و در مقاالت خود بیان کرده اند که تمایل به سود نقدي به 
اندازه اي است که با توجه به ارزش اقتصادي را زیر پا گذارده و علت فاصله قیمت سهام شرکت هاي 
سرمایه گذاري )که کل سبد آن ها در بورس سرمایه گذاري شده است( با ارزش روز دارایي هاي آن ها را 
در همین تمایل به دریافت سود نقدي و عدم توانایي کنترل بین سرمایه گذاران مرتبط مي دانند )نمونه 
مشابه آن در بین شرکت هاي سرمایه گذاري ایراني بصورت اختالف ۲۰درصدي بطور میانگین بین 

قیمت روز و خالص ارزش دارایي هاي این شرکت ها قابل مشاهده است(. 
یکي دیگر از حوزه هایي که ناتواني در کنترل خود در آن آشکار است، برنامه بازنشستگي است زیرا 
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عموم افراد به تنهایي قادر به کنترل تمایالت روزمره در خرج کرد نیستند و نمي توانند به اندازه الزم 
براي بازنشستگي خود پس انداز کنند. یک راهکار ساده که دولت براي مقابله با این ضعف اتخاذ 
کرده اند عبارت از کسر سهم بازنشستگي از حقوق ماهانه کارمندان است؛ زیرا در غیز این صورت بسیار 
دشوارتر است که فرد با اراده خود پول نقدي که به دستش آمده نشان را براي آینده دور )مثاًل سي 
سال بعد( پس انداز کند. مطالعه انجام شده در سال ۱۹۹۷ توسط مي دهد که از حدود ۲۰۰۰ نفر کارمند، 

۴۲درصد اطمینان داشته اند که چه مقدار پول براي پس انداز بازنشستگي ایشان کافي است. 
توجه به ناتواني در کنترل خویشتن تنها به تنظیم برنامه هاي بازنشستگي محدود نیست. شاید بتوان 
فلسفه ایجاد بیمه هاي عمر و پس انداز را نیز بهره برداري از هیم تمایل فطري بیشتر افراد در خرج 
کردن آني دانست. به عنوان نمونه اي دیگر در این خصوص مي توان به برخي اشخاص اشاره کرد که 
معتقدند اگر قرض نداشته باشند، پس انداز نخواهند کرد. بدین ترتیب آنها ترجیح مي دهند که با خرید 
مسکن، خودرو یا سایر لوازم زندگي خود را در زیر قرض قرار دهند تا با اجبار در بازپرداخت آن، ناتواني 
در کنترل خویش جبران شود. این در حالي است که در بسیاري موارد، هزینه تمام شده جنس خریداري 
شده با توجه به بهره قرض دریافتي بسیار بیشتر از حالتي است با پس انداز شخصي )و دریافت سود( 
اقدام به خرید آن میشد. مابه التفاوت رقم در این دو حالت در حقیقت هزینه اي است که این اشخاص 

براي اعمال کنترل بر رفتار خود میپردازند به چشم مي خورد. 
در این شرایط یکي دیگر از مصادیق بارز موضوع مورد بحث (Online Trading) سهولت انجام 
معامله باعث مي شود که باز هم فقدان کنترل خویشتن خودنمایي کند و سرمایه گذاران با ناتواني در 
تن در دهند. این در حالي است که در سیستم هاي خرید و (Over Trading) برابر وسوسه معامالت 
زیاد به انجام آن فروش حضوري یا تلفني، عدم سهولت انجام معامله )نسبت به حالت آنالین( نقش 
محدودکننده را ایفا کرده و به کنترل تمایل سرمایه گذار براي معامله بیشتر کمک مي کند. با توجه به 
موارد فوق رفتارشناسي مالي به سرمایه گذاران پیشنهاد مي کند که با شناخت این ضعف غالب، کنترل 
و رفتار و تصمیم گیري ها در حوزه سرمایه گذاري را افزایش دهند و با افزایش بنیه تحلیلي و علمي، 

تصمیمات خود را با پایبندي به کنترل خویشتن براساس منطق و صرفه اقتصادي اتخاذ کنند. 

٩. حسابداري ذهني: 
فرض کنید شما هزار سهم شرکت الف را به قیمت هر سهم ۱۰۰۰ ریال خریداري کرده اید. پس از 
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خرید، قیمت سهم رو به کاهش مي گذارد و تا سطح ۷۵۰ ریال افت مي کند اما شما با توجه به اینکه 
به تحلیل خود اعتقاد دارید، هزار سهم ۱۰۰۰ ریال افزایش مي یابد. در چنین شرایطي ۸۵۰ ریال دیگر 
در این قیمت خریداري مي کنید. مدتي بعد قیمت سهم در چنین شرایطي براي خرید یا فروش سهم 

خود کدام یک از تصمیمات زیر را اتخاذ مي کنید؟ 
ازاي سود شناسایي  اما به قیمت ۱۰۰۰ ریال  ۲- ۷۵۰ هزار سهمي را که خریده اید مي فروشید 
مي کنید هزار سهم خریداري شده به قیمت ۱۰۰۰ ریال را تا زماني که به آن قیمت برسد نگاه مي دارید؟ 
۲- هزار سهم خریداري شده قیمت ۱۰۰۰ ریال را مي فروشید و سهام ارزان تر را نگهداري مي کنید؟ 
نتایج بررسي ها نشان مي دهد که افراد معمواًل در برخورد اولیه با این مسئله گزینه اول را عاقالنه تر 
مي پندارند و از آن احساس رضایت بیشتري مي کنند. اما واقعیت این است که هزار سهم خریداري شده 
در مرحله اول یا دوم از نظر ماهیت هیچ تفاوت یا مزیتي نسبت به یکدیگر ندارند. در حقیقت در اینجا تنها 
قیمت میانگین خرید )۸۷۵ ریال به ازاي هر سهم( اهمیت دارد و واگذاري هزار سهم اول از نظر سود و 
زیان هیچگونه تفاوتي براي سرمایه گذار ایجاد نمي کند. در این مثال نظر علم رفتارشناسي مالي کاماًل 
متفاوت است و براساس آن تصمیم فروش سهم ندارد. تنها باید براساس مقایسه ارزش ذاتي و قیمت فعلي 
اتخاذ شود و قیمت خرید، هیچگونه تأثیري بر تصمیم فروش سهم ندارد. این در حالي است که تحقیقات 
رفتارشناسي مالي نشان داده است که سهامداران در برابر فروش سهام به قیمت کمتر از بهاي خرید خود 

مقاومت زیادي دارند و در حقیقت نقطه مرجع ذهني آنها قیمت خرید سهم است. 
براساس رفتارشناسي مالي نظایر این پدیده را تحت عنوان حسابداري ذهني تعریف مي کند. این 
ویژگي سرمایه گذاران را به جاي در نظر گرفتن تغییرات مجموع ارزش دارایي خود، آن را به اجزاي 
مختلف یا جداگانه تقسیم و بطور مجزا بررسي مي کنند. بدین معنا که اصطالحاً حساب هاي ذهني 
اشخاص عمدتاً داراییها و درآمدهاي خود را در دو حساب ذهني جداگانه منظورمي کنند و بین حساب 
درآمدي تمایز قائل مي شوند و حساب ثروت و رشد قیمت سهام کي مثال جالب در این خصوص را 
مي توان نگاه متفاوت افراد نسبت به سود نقدي یافت. در واقع سرمایه گذاران، سود نقدي را در ذهنشان 

در حساب درآمد طبقه بندي مي کنند اما رشد قیمت سهام به حساب ثروت )دارایي( منتقل مي شود. 
در حقیقت از آنجا که افرا در مقابل هزینه کردن از حساب ثروت براي تأمین مخارج روزمره مقاومت 
زیادي مي کنند، پرداخت سود نقدي به آنها این امکان را مي دهد تا به خود اجازه دهند که عواید 
آن را براي مخارج روزمره به کار گیرند. به همین دلیل است که شرکت ها اغلب سعي مي کنند به 
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سرمایه گذاران اطمینان بدهند که سود نقدي منظمي را طي سالیان آینده پرداخت خواهند کرد. در بازار 
ایران نیز مي توان عالوه بر اصرار سهامداران به توزیع حداکثر سود نقدي در مجامع ساالنه شرکت ها 

به دو مصداق بارز حاکي از وجود حسابداري ذهني در بین افراد اشاره کرد: 
۱. برخي شرکت ها در مجامع خود بطور همزمان سود نقدي را توزیع و افزایش سرمایه از محل آورده 

نقدي و مطالبات را مورد تصویب قرار مي دهند. 
۲. مدیران صندوق هاي سرمایه گذاري مشترک احتمااًل تاکنون با این سؤال سرمایه گذاران مواجه 
شده اند که براي سود سهام نقدي موجود در صندوق چه اتفاقي افتاده است؟ اما بعضي از افراد پس از 
ارائه پاسخ و آگاه شدن از محاسبه سود باز هم چندان خرسند به نظر نمي رسند و دریافت سود نقدي را 

در خالص ارزش دارایي هاي صندوق بسیار جذاب تصور مي کنند. 
این در حالي است که سرمایه گذاران همواره مي توانند به جاي دریافت سود نقدي، با فروش چند 
واحد سرمایه گذاري به همان میزان نقدینگي دست یابند اما دقیقاً به دلیل امتناع از کاهش حساب 
ثروت خود به آن راغب نیستند. با توجه به موارد مطرح شده علم رفتارشناسي مالي به سرمایه گذاران 
پیشنهاد مي کند از طبقه بندي ناردست داراییها در ذهن خود اجتناب کرده و با عبور ار تله حسابداري 

ذهني تصمیمات سرمایه گذاري را براساس منطق اقتصادي اتخاذ کنند. 

نتیجه گیري: 
در این مقاله با بررسي و ایجاد ارتباط بین مفاهیم اقتصادي و روانشناسي رفتار انسان ها به عنوان 
از ویژگي هاي  از آن به تعدادي  بازار پرداختیم و پس  بازارهاي مالي در  سرمایه گذاران حسب علم 
رواشناختي اصلي سرمایه گذاران که نقش تعیین کننده اي در رفتار و تصمیم گیري آنان دارد اشاره 
از رابطه  از: زیان گریزي، اعتماد به نفس کاذب، درک نادرست  کردیم. خصوصیات مزبور عبارتند 
ریسک و بازده، پشیماني، عدم کنترل خویشتن، تنوع بخشي نادرست و حسابداري ذهني. این ویژگي ها 
بیان مي کنند که افراد، تصمیم گیري درخصوص سرمایه گذاري هاي خود را بیشتر براساس تئوري هاي 
علمي فاینانس انجام نمي دهند، بلکه مطرح مي کند که سرمایه گذاران عوامل احساسي و روانشناختي، 

نقش بسزایي در این زمینه دارند. 
بنابراین بحت تأثیر سه نیروي اساسي که بر تصمیم گیري افراد مؤثر هستند را به شرح زیر دسته بندي 

مي کنیم بدین ترتیب که: 
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۱. بر مبناي این ویژگي، افراد در درجه اول در سرمایه گذاري ها اهمیت، امنیت اصل پول زیادي 
به حفظ اصل پول مي دهند )شاید یکي از دالیل محوبیت سرمایه گذاري در امالک و مستغالت به 

خصوص در ایران به همین مسئله مربوط باشد(. 
۲. براي سرمایه گذاري مهم است که بتوانند از پتانسیل درآمدي سرمایه گذاري خود درآمدي مستمر 

کسب کنند. 
۳. افراد دوست دارند بتوانند از طریق سرمایه گذاري به رویاهاي خود نظیر خرید، دستیابي به آرزوها، 

خانه، سفر پر هزینه، خرید ماشین گران قمیت و... تحقق بخشند. 
براساس این سه ویژگي اشخاص سبد سرمایه گذاریشان را به سه دسته تقسیم مي کنند: 

۱. اوراق بدون ریسک و پس انداز بانکي: این گروه از سرمایه گذاري ها به نیاز اول یعني حفظ اصل 
پول پاسخ مي دهند. 

۲. اوراق با ریسک باالتر از بدون ریسک )متوسط(: این بخش از سرمایه گذاریها نیاز به کسب درآمد 
سهام شرکت هاي کم ریسک و داراي سود نقدي را تأمین مي کنند. در حقیقت براي سرمایه گذاران 
بسیار مهم است که مخارج زندگي خود را از محل مستمر سود سهام، سپرده بانکي و ارواق مشارکت 

)و نه از محل فروش اصل دارایي ها( تحصیل کنند. 
۳. سهام شرکت هاي پرریسک و پربازده: این گونه سرمایه گذاریها بیشتر با ایجاد امید در سرمایه گذاران، 
امکان دستیابي به آرزوها بزرگ را فراهم مي کند. در حقیقت، این آرزها با کسب درآمدهاي عادي 
قابل دستیابي نیستند. در نتیجه، افراد سعي مي کنند با افزایش ریسک سرمایه گذاري ها، امکان تحقق 
درآمدهاي فوق العاده را فراهم آورند. از اثبات کرده است که این گونه سرمایه گذاري ها به رغم ریسک 
باال از سوي دیگر تحقیقات روانشناسي ارزش روانشناختي قابل توجهي برخوردارند زیرا افراد در طول 

زندگي همواره امیدوار و دلخوش به آینده نگاه میدارند که براي انسان ها یک نیاز ضروري است. 
براساس سه اصل مزبور، رفتارشناسي مالي همواره به سرمایه گذاران توصیه مي کند که به جاي 
توجه به نظریه کالسیک ریسک و بازده )که شالوده اصلي فاینانس را تشکیل مي دهد( به سمت 
تئوري هاي جایگزین حرکت کنند که مهمترین آنها تئوري ارائه شده است توسط مارکو ویتر است که 
در این تئوري به جاي بیشینه کردن بازده مورد انتظار و کمینه کردن همزمان ریسک مطابق نظریه 
مارکوویتز در علم فاینانس( سرمایه گذاران سبد خود را به گونه اي انتخاب مي کنند که ثروت مورد انتظار 
را به حداکثر برسانند و احتمال کاهش ثروت از یک میزان مشخص را به حداقل کاهش دهند. به این 
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ترتیب رفتارشناسي مالي به سرمایه گذاران پیشنهاد مي دهد تا براساس شرایط خود، منابع سرمایه اي 
را نسبت به مشخص سه گروه مورد اشاره )داریي هاي بدون ریسک، کم ریسک و پرریسک( تقسیم 
کنند. بدیهي است میزان اختصاص منابع به هر یک از سرمایه گذاري هاي مزبور به ویژگي خاص هر 
سرمایه گذار و میزان اهمیت هر یک از عوامل سه گانه )امنیت اصل پول، پتانسیل درآمدي و دستیابي 

به آروزها( براي وي بستگي خواهد داست. 
بنابراین با در نظر گرفتن موارد مذکور آنچه بسیار روشن است رابط بسیار منطقي بین نظریه هاي علم 
اقتصاد و رفتارشناسي انسان ها مي باشد. بطوریکه در نظریه هاي رفتارشناسي عماًل به مطالعه اعتقادات، 
گرایش ها و رفتارهاي محیطي افراد در سطح جامعه که اقتصاد نیز بخشي از آن است مي پردازد. مضافًا 
اینکه علم اقتصاد به مفاهیمي همچون تعادل، انتخاب عقالیي، پس انداز، حداکثرسازي یا بیشینه سازي 
مطلوبیت، ترجیحات، رفتار و شرایط عدم اطمینان مي پردازد و این موضوع نیز حسب شرایط بازارهاي 
سرمایه که متصل به تصمیمات نگرشي و علمي افراد است. این دو بخش به عنوان جزیي جدایي 
ناپذیر، جهت تصمیم گیري هاي مناسب مطرح مي باشدو بنابراین عماًل بخش مهمي از علم مورد نیاز 
براي اتخاذ تصمیمات مناسب در بازار سرمایه، تکنیکي کردن و یا مدل سازي رفتارشناسي با اطالعات 
تلقي نمودن آن جهت تصمیمات ثروت و از سوي دیگر مطالعه انگیزه هاي رفتاري انسان ها مي پردازد. 
بنابراین این دو رشته از علوم انساني به عنوان مسیر تعالي انساني جهت تصمیم گیري هاي اقتصادي 

مورد استفاده قرار مي گیرد.
 

منابع: 
De Soto Hernando .۱ راز سرمایه: چرا سرمایه داري در غرب موفق است و در جاهاي دیگر 
 Basic Books Economic Freedom of the World Report ·،The ،۲۰۰۰ ،شکست مي خورد

 Frasier Institute

۲. فریدمن، میلتون. سرمایه داري و آزادي، انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۶۲. 
 Harcort Brace ،۱۹۸۰ ،۳. فریدمن، میلتون و رز فریدمن. آزاد براي انتخاب: یک نوشتار شخصي

 Janovich

۴. هایک، ف. الف. به سمت رعیتي، انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۹۴. 
۵. هایک، ف. الف. قانون اساسي آزادي، انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۶۰. 
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 ،Wiley .۲۰۰۱ ،۶. لیندسي، برینک. برضد مانع: کشمکش رو به وخامت براي سرمایه داري جهاني
Przeworski Adam ·، دمکراسي و بازار )نیویورک: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۱. 

۷. رید، رابرت، ماکس شانزنباخ، »قیمت ها و اطالعات: یک چارچوب کاري ساده براي درک اقتصاد« 
۸. اسمیت، آدام. بررسي ماهیت و دالیل ثروت ملت ها، ۱۷۷۶. 

۹. یرگین، دانیل، و جوزف استانیسالو: The Commanding Heights. نبرد براي اقتصاد جهان، 
Simon and Schuster ،۱۹۹۸

۱۰. پویایي سرمایه داري - اثر فرنان برودل - ترجمه مهران پاینده، عباس خداقلي، ناصر کفایي - نشر 
آمه - چاپ اول ۱۳۸۸ 

Technical Analyst of the Financial Markets .۱۱· نوشته John.Murphy: ترجمه:کامیار 
فراهاني و رضا قاسمیان لنگرودي ناشر: نشرچالش 
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عوامل موثر بر خودکنترلی و پیامدهای آن در سازمان

علی فرخنده*، دانیال اهلل یاری

چکیده
به منظور تحقق اهداف و انتظارات سازمان، وظایف متعدد و متنوعی برای مدیریت در نظر گرفته 
شده است. یکی از ارکان مهم در یک مدیریت سالم و کارآمد، وجود نظامی کامل و دقیق برای نظارت 
و کنترل است. در حقیقت کنترل و خود کنترلی از مهمترین ابزارها و وسائل، برای نیل به اهداف 
سازمانی )کارایی و اثربخشی( است.مدیران به وسیله کنترل و نظارت، از نحوه تحقق اهداف سازمانی 
آگاهی می یابند و در صورت وجود هرگونه انحراف از اهداف و برنامه ها قادر به اعمال اقدامات اصالحی 
خواهند بود. البته تاکید بر ضرورت وجود یک نظام دقیق نظارت و کنترل به معنای عدم اعتماد به 
کارکنان نیست، بلکه در یک عبارت کوتاه می توان گفت که اعتماد در سازمان خوب است، ولی نظارت 
الزم است. بر همین اساس، بحث نظارت انسان بر عملکرد خویش یا به عبارتی موضوع خودکنترلی، 
مطرح می شود؛ یعنی به انسان توصیه می شود که همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت داشته باشد و 
قبل از اینکه عملکرد او مورد ارزیابی و سنجش دیگران قرار گیرد، خودش عملکرد و رفتار خود را مورد 
ارزیابی و حسابرسی قرار دهد. اگر چه یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان ها کنترل ونظارت است 
اما وقتی افراد در سازمان ها از دورن دارای قوه خود کنترلی باشند قطعا نیاز به نظارت ها ی بیرونی 
کاهش چشمگیری به دنبال خواهد داشت و این نیروی درونی باعث افزایش انگیزه آنها خواهد شد که 

این امر نیز حرکت سازمان به سوی اهداف از پیش تعیین شده را سهل الوصول خواهد کرد. 

واژه های کلیدی: سازمان، منابع انسانی، کنترل، خودکنترلی، بهره وری
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مقدمه
نتایج حاصل از تحقیقات گوناگون حاکی از این است که مهمترین عامل افزایش سطح بهره وری 
سازمانی و به دنبال آن رشد و توسعه جوامع، توسعه منابع انسانی می باشد. امروزه محققان مباحث 
نیروی انسانی پی برده اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه ای بی پایان 
در جهت رشد و توسعه سازمان ها و کشورها هستند. بهطوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی 
از پیشرفت کشورهای پیشررفته و توسعه یافته مرهرون تحول در نیرروی انسانی کارآزموده آنها بوده 
است. ]۴۱[ اگر در گذشته کار، سرمایه و زمین عوامل اصلی تولید به حساب می آمدند، امروزه تغییران 
فناوری، نیروی انسانی و افزایش بهره وری به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی می شوند. تجارب 
ارزنده سازمان های موفق و پیشرو درباره ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت سرمایه انسانی شاغل 
در سازمان هاست. آنها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازه کسانی می دانند که برایشان کار 
می کنند و محور اصلی رشد و کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهاده اند؛ زیرا اگر کارکنان 
مجموعه ای رغبت کافی به کار خود نداشته باشد، عواقب اقتصادی آن دامن جامعه و کشور را گرفته 
و بازدهی آن سازمان نیز دچار افت می شود. چرا که انجام دادن کار با بی میلی موجب این می شود که 
میلیون ها نفر دیگر زندگی محدودتر و فاقد خالقیت و غمباری داشته باشند. ]۱[ یکی از مهارت های 
مورد نیاز کارکنان سازمان ها که تاثیر شگرفی در افزایش سطح بهره وری دارد خود کنترلی می باشد. 
اسالم برای نظارت و ارزیابی اهمیت زیادی قائل است. تعلیمات اسالم، خود مبین این موضوع است 
که معتقدان به کار سازنده و مؤثر، ارزیابی، ترغیب و تشویق شده اند. در قرآن کریم در آیات زیادی، 
موضوع نظارت و کنترل همگانی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است. عالوه 
بر آن آیاتی هست که در آنها خداوند، خود حسابرسی را مطرح می فرماید. با مراجعه به منابع مختلف 
حدیث نیز می توان اهمیت نظارت و کنترل را درک کرد، زیرا دانشمندان بزرگ اسالمی در تدوین و 
تنظیم روایات، بابی تحت عنوان محاسبه النفس یا محاسبه العمل گشوده اند که معموال در آن سخنان 
پیشوایان معصوم در این زمینه جمع آوری گردیده است. ]۲[ نظارت در نظام ارزشی اسالم نظام مند و 
همه جانبه است عالوه بر اینکه فرد وظیفه دارد به صورت خود کنترل وظایف و تکالیف خود را انجام 
دهد، نظام هستی به گونه ای است که فرد از ابعاد مختلف و بر اساس اعتقادات و باور خود مورد نظارت 
قرار می گیرد. هشت اصلی که نظارت همه جانبه را تشکیل می دهند عبارتند از: ۱. اصل حضور و شهود 
۲. اصل امر به معروف و نهی از منکر ۳. اصل نظم ۴. اصل رعایت حسن اخالق ۵. اصل عدالت در 
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کنترل ۶. اصل تعریف معیار، استاندارد و ضابطه برای کنترل ۷. اصل هوشیاری و زیرکی دریافت و 
ارزیابی ۸. اصل پیشگیری ]۳[

1- کنترل

1-1- ماهیت و هدف کنترل
کنترل یکی از ارکان مدیریت است مدیران به عنوان یکی از وظایف اصلی خود شیوه ها و امکانات 
و عملیات گوناگون سازمان را زیر پوشش نظارتی قرار می دهند تا از انحراف جهت حرکت مجموعه و 
هدر رفتن امکانات موجود جلوگیری کنند کنترل فرایند نظارت برفعالیت ها به منظور حصول اطمینان 
از مطابقت کار انجام شده با برنامه های پیش بینی شده و اصالح انحرافات، بخش مهمی است که در 
هر برنامه ای که پیش بینی می شود یک سیستم کنترلی موثر به ما اطمینان می دهد که فعالیت ها به 
طور کامل انجام می شوند و اهداف سازمانی محقق می گردند یا نه. ]۴۲[ تننبام معتقد است کنترل به 
معنی هر نوع فرایندی است که طی آن فرد یا سازمان به صورت آگاهانه اقدام به سنجش عمل فرد 
گروه یا سازمان دیگری بنماید. ]۴۳[ کنترل عبارت است از: فعالیتی منظم که ضمن آن نتایج مورد 
انتظار در قالب استانداردهای انجام عملیات تعیین می شوند، سیستم دریافت اطالعات طراحی می گردد، 
عملیات پیش بینی شده و انجام شده با هم مقایسه می گردند، اختالف های و انحراف های مشاهده شده 
ارزیابی و میزان اهمیت آنها مشخص می شوند، و سرانجام، اصالحات الزم برای تحقق هدف ها و 
مأموریت های سازمان انجام می گیرند. ]۴[ کنترل عبارت است از: توجه به نتایج کارکرد )بازخور( و 
پیگیری برای مقایسه فعالیت های انجام شده با برنامه ها و اعمال اصالحات مقتضی در مواردی که از 
انتظارات، انحرافی صورت گرفته است. ]۵[ همه تعاریف نظارت را نوعی مقایسه بین آنچه هست و 

آنچه باید باشد، دانسته اند. ]۶[

1-2- فرآیند کنترل
کنترل، فرایندی مستمر برای اطمینان از انطباق نتایج واقعی با برنامه های پیش بینی شده است. 
کنترل هم قدم نهایی مدیریت تلقی می شود و هم قدم آغازین آن. ]۷[ فرایند کنترل چهار مرحله دارد: 
تعیین استانداردها، اندازه گیری عملکرد، مقایسه عملکرد با استانداردها و اقدام اصالحی ]۸[ این چهار 

مرحله اساسی در نمودار )۱( مالحظه می گردد ]۸[:
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شکل۱. فرآیند کنترل

1-3- انواع کنترل
انواع کنترل را می توان به کنترل آینده نگر، همزمان و گذشته نگر تقسیم نمود. ]۹[ به عبارت دیگر، 
کنترل از لحاظ زمانی، به کنترل زمان اجرا، قبل از آنجام کار و حین انجام کار تقسیم می شود. ]۱۰[ 
کنترل گذشته نگر، بر اطالعات گذشته استوار بوده و کنترل پیشنگر، بر پیش بینی های آینده نظر دارد. 
اما وجود مکانیسم کنترل پیشنگر در نظام نظارتی، نفی کنترل های بازخور نبوده و این دو مکانیسم به 
همراه هم نتایج بهتری را در اختیار سازمان نظارتی قرار می دهند. ]۱۱[ نمودار )۲(، یک نظام کنترل 

جامع تر را ارائه می دهد ]۱۱[:

نمودار۲: انواع کنترل

برخی صاحب نظران نیز روش های کنترل را به دو نوع عمده پیش گیرنده و اصالح کننده طبقه بندی 
می کنند کنترل های پیش گیرنده رفتارهای کارکنان را محدود می سازند و آنها را با استفاده از قالب های 
مشخص هدایت می کنند اما کنترل های اصالح کننده برای تغییر رفتارها و عملکردهای نادرست 
کارکنان به کار می روند با این هدف که کارکنان را با قواعد و استانداردهای تعیین شده سازگار سازند.

]۱۲[ از لحاظ منبع کنترل می توان کنترل را به انواع کنترل بیرونی و کنترل درونی )خودکنترلی( 
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این  که  دارند  قرار  او  وجود  از  خارج  فرد  کننده  کنترل  عوامل  بیرونی  کنترل  در  نمود.  دسته بندی 
عوامل شامل مواردی از قبیل همکاران، سرپرستان، جامعه، سازمان ها و... می باشند در این صورت 
رفتار محصول عوامل محیطی در چنین شرایطی می باشد روانشناسان و محققان سازمانی بر اساس 
این دیدگاه بر اثرات مطلوب منابع کنترل خارجی بر رفتار کارکنان تاکید نموده اند سیستم های کنترل 
بیرونی بیشتر در ارتباط با کار غیر وظیفه ای و غیرقابل انعطاف مانند رفتارهای خشک و بروکراتیک 
می توانند به کار روند. ]۱۳[ امروزه کنترل سنتی به تنهایی در سازمان ها پاسخگو نمی باشد چرا که اگر 
راهبرد سازمان ها بر مبنای کنترل کارکنان و فرایندها به عنوان ابزار ایجاد رضایت مشتری بنا شود 
این رویکرد با دیدگاه کنترل سنتی سازگار نمی باشد. ]۱۴[ از سوی دیگر نظام کنترل بیرونی موجب 
کاهش خالقیت و نوآوری در سازمان ها می شود و این امر خالف خواست مدیران می باشد که خواهان 
انعطاف پذیری، خالقیت و نوآوری در سازمان های خود هستند. ]۴۴[ همچنین با تشدید کنترل تضاد 
بین مدیران و کارکنان سازمان ها افزایش می یابد و عالوه بر اساس برخی نظرات پارادایم نوین در 
مفهوم کنترل سازمانی گذر از موازین کنترل بیرونی و رسیدن به نظام مبتنی بر استقالل و خود کنترلی 
است. ]۱۵[ تیلور معتقد است که معموال هیچ کسی به اندازه خود فرد از جزئیات و کم و کیف کار 
خویش آگاه نیست تمرکز بر کنترل درونی و رسیدن به کنترلی کارآمد و اثربخش مستلزم کارآمدی 
و اثربخشی فرهنگ حاکم بر کنترل است. فرهنگ کارآمد کنترل یعنی اینکه کنترل باید به گونه ای 
صورت گیرد که مبتنی بر ارزش ها و باورهای فرهنگ عمومی جامعه باشد و فرهنگ اثر بخش کنترل 
یعنی اینکه اهداف کنترل به گونه ای انتخاب شده باشند که با اهداف و ارزش های اجتماعی متناسب و 

در نهایت با اهداف فرد و سازمان همسو باشند. ]۱۶[

1-4- ویژگی های نظام کنترل کارآمد
نظام کنترل مدیریت شامل مجموعه روش ها، دستورالعمل ها، فرایندها و اصول و ضوابطی است که 
مدیریت برای کنترل سازمان به کار می گیرد. اصواًل نظام های کنترل باید با توجه به مقتضیات سازمان 
طراحی شده و در هر مورد ویژگی های مربوط به آن را دارا باشند. مشخصات سیستم کنترل مؤثر 
می تواند شامل موارد زیر باشد: ۱. کنترل باید اقتصادی باشد، به طوریکه نتایج آن بر هزینه های آن 
فزونی یابد؛ ۲. در اعمال کنترل ها نباید افراط و تفریط شود؛ ۳. کنترل ها باید در نقاط حساس و کلیدی 
باشند؛ ۴. کنترل ها باید متناسب با برنامه و فعالیت ها تنظیم شوند؛ ۵. سیستم کنترل باید به نحوی 
طراحی شود که اطالعات و نتایج کنترل در سریعترین زمان ممکن در اختیار مسئوالن قرار گیرد؛ ۶. 
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کنترل باید عینیت داشته باشد و صرفاً براساس ذهنیات و نظرات اشخاص نباشد؛ ۷. کنترل ها باید 
واقع بینانه باشند؛ ۸. سیستم کنترل باید انعطاف الزم را داشته باشد؛ ۹. کنترل باید به دنبال اصالح باشد، 
نه تنبیه و مجازات؛ ۱۰. سیستم کنترل باید با فرهنگ سازمان تناسب داشته باشد؛ ۱۱. کنترل نباید 
فقط بر نقاط ضعف تأکید ورزد و باید نقاط قوت را نیز در نظر گیرد؛ ۱۲. مسئوالن و متولیان امر کنترل 
باید واجد صالحیت باشند؛ ۱۳. سیستم کنترل باید دقیقاً مشخص سازد که نتایج کنترل در اختیار چه 
کسانی قرار گیرد. ]۱۷[ همچنین الوانی ویژگی های نظام کارآمد نظارتی را به شرح زیر برشمرده اند: ۱. 
نظارت اصالح گر؛ ۲. نظارت مثبت نگر؛ ۳. نظارت پیش نگر؛ ۴. نظارت عینیت گرا؛ ۵. نظارت سازمان گرا؛ 
۶. نظارت واقع گرا؛ ۷. نظارت کارا و غایت نگر؛ ۸. نظارت کل گرا؛ ۹. نظارت مشتری گرا؛ ۱۰. نظارت 

نامتمرکز ۱۱. نظارت فرهنگ مدار. ]۱۸[

2- خود کنترلی

2-1- ماهیت وهدف خود کنترلی
خودکنترلی اولین بار در سال )۱۹۷۴( توسط اشنایدر گسترش یافت، به این معنی است که یک 
شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف پذیر یا چه قدر پایدار است. ]۴۵[ خودکنترلی، ایجاد حالتی است 
درون فرد که او را به انجام وظایفش متمایل می سازد، بدون آنکه عامل خارجی او را در کنترل داشته 
باشد. ]۱۹[ هرگاه عامل کنترل کننده از خارج به داخل انسان منتقل گردد به طوریکه شخص با اختیار 
و آگاهی به ارزیابی و اصالح عملکرد خود در قالب استانداردهای مشخص و در جهت اهداف مطلوب 
بپردازد خود کنترلی تحقق یافته است. ]۲۰[ مافت و همکارانش واژه خودکنترلی را با آگاهی و طیف 
گسترده ای از خصوصیات شخصیتی شامل پاسخگویی و نظم گرایی مترادف می دانند. ایده ی اصلی 
خود کنترلی تالش پیگیر برای ایجاد نوعی نظم درونی توسط خود فرد است. از نظر مافت و همکارانش 
افراد خود کنترل دارای اقدامات احساسی و رفتاری عمیق تری برای تحقق اهداف بلند مدت نسبت به 
افراد فاقد خودکنترلی هستند. ]۴۶[ هدفی که در خودکنترلی دنبال می شود، ارائه یک شخصیت سالم 
است که به بلوغ فکری رسیده است، در برابر انواع مشکالت از خود مقاومت نشان می دهد و عالوه 
بر محیط کار در زندگی شخصی خویش نیز خودکنترل می شود و این امر از طریق تدارک بسترهای 

مناسب در سازمان، نهادینه خواهد شد. ]۲۱[
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2-2- ضرورت خودکنترلی در سازمان ها
در تقسیم بندی منابع سازمانی به دو بخش منابع انسانی وغیر انسانی اشاره می شود که امروزه در 
سازمان ها در سیر تحول منابع انسانی به دلیل اهمیت ویژه ی آن، بعنوان سرمایه انسانی از آن یاد 
می شود. بیتردید عملکرد کارکنان از مواردی است که میتواند بهرهوری را تحت تأثیر قرار دهد. بر 
همین اساس شناسایی عواملی که بتواند عملکرد کارکنان را بهبود بخشد و در نتیجه بهره وری سازمانی 
را ارتقا دهد، از الزامات مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی است. ]۴۷[ امروزه نمی توان بدون توجه 
به میزان بهره وری در تولید و بدون آگاهی از عوامل مؤثر برافزایش آن، بهسوی توسعه پایدار گام 
برداشت. از آنجا که انسان در توسعه نقش کلیدی دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت می پذیرد، 
و از طرفی بر خالف سایر موجودات دارای قدرت اراده و اختیار است، می تواند با وجود پیشرفته ترین 
امکانات و ابزار کنترلی باز هم در حد رفع تکلیف در سازمان فعالیت نماید و اگر چنانچه نوع کنترل و 
نظارت بر آن به خوبی انتخاب نشود وقت زیادی از مدیران را صرف این موضوع خواهد کرد و مدیران 
از پیگیری سایر وظایف بازخواهند ماند. عالوه براین افزایش نظارت و کنترل باعث بروز بی اعتمادی 
بین مدیران و منابع انسانی سازمان ها خواهد شد و از طرفی کاهش خالقیت و تعهد سازمانی را به 
دنبال خواهد داشت. مدیران سازمان ها برای حصول اطمینان از انجام وظایف توسط کارکنان خود غالبًا 
از سیستم های کنترل بیرونی استفاده می کنند که این سیستم ها از یک طرف معمواًل هزینه کنترل 
آنها بیشتر از خروجی آنها بوده و از سوی دیگر نیز موجب احساس عدم وابستگی و اعتماد کارکنان به 
سازمان می شوند. ]۲۲[ به عالوه مبانی و اصول کنترل بیرونی با مبانی فرهنگی کشور ما که مبتنی بر 
خدا محوری و خود کنترلی می باشد تفاوت بنیادی دارد. ]۲۳[ از این رو از جمله مبانی نظری مربوط 
به کنترل که امروزه توسعه زیادی یافته و بر آن تاکید می شود این است که در فرآیند کنترل سازمانی 
محور اصلی باید خودکنترلی یا کنترل خود باشد. ]۱۳[ بنابراین ضروری است تا مدیران بستری را 
فراهم نمایند تا عالوه بر شیوه »دیگر کنترلی« که شیوه متعارف نظارت در سازمان هاست، فرد نیز به 
این حد از توانمندی برسد که از درون ناظر و کنترل کننده رفتار و عملکرد سازمانی خودش باشد؛ این 
همان »خود کنترلی« است. در سازمان های ما نیز باید مدیران تالش کنند تا با هدایت و ارشاد افراد 
آنان را به سوی خودکنترلی سوق دهند و با کار فرهنگی لزوم نظارت های بیرونی را به حداقل ممکن 
کاهش دهند. بی گمان سازمان های نظارتی نیز باید با جهت گیری های عملی مناسب به این تالش 

کمک کرده و با الگو سازی، خودکنترلی را جایگزین دیگرکنترلی سازند. ]۱۷[
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2-3- فواید خود کنترلی
مورتی بیان می دارد که امروزه با پیچیدگی مدیریت، تحولی در معیارهای سنجش کنترل های استراتژیک 
ایجاد شده است. این معیارها، چنانچه قباًل براساس چشم انداز بود، اما امروزه براساس سازگاری، انطباق و 
خودسازی است. در معیارهای جدید کنترل در شرایطی باز و نامحدود به جای دستور و کنترل، به صورت 
خودکنترلی و خودسازی مطرح است. ]۲۴[ خودکنترلی مراقبتی درونی است که بر اساس آن انجام رفتارهای 
ناهنجار و غیر قانونی ترک می گردد این تعاریف مبین آن است که خودکنترلی فرآیندی است که طی آن 
افراد بدون اجبار و تهدید و تطمیع به وظایف سازمانی خود تعهد نشان می دهند و از حداکثر توان خود در 
جهت تحقق اهداف سازمان استفاده می کنند برخی از فواید و آثار خود کنترلی زیر استفاده از آن را توجیه 
می کند: ۱.کم هزینه بودن خودکنترلی ۲. اصالح صریح و سریع اشتباهات و جبران آن ۳. بهبود عملکرد 
فردی به واسطه نهادینه سازی ارزش های سازمان در فرد ۴. افزایش بهره وری و کارایی و اثربخشی ۵. 
گسترش قسط و عدالت اجتماعی ۶. عدم سر پوست گذاشتن عملکرد ضعیف جستجوی اطالعات نادرست 
به واسطه پذیرش شخصی نتایج ۷. ایجاد فضای اعتماد اطمینان و صداقت در سازمان ]۲۵[ از جمله 
فواید بکارگیری خودکنترلی، کنترل سطوح برانگیختگی برای به حداکثر رساندن عملکرد، پشتکار داشتن، 
جلوگیری از واکنش مخرب در مقابل تحریک و عملکرد صحیح به رغم فشارهای وارده می باشد. ]۴۸[ 
چندین مطالعه اثر خودکنترلی را در محل کار بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که افراد دارای 
خودکنترلی باال دارای کیفیت زندگی و سالمت رفتاری باالیی هستند. ]۴۹[ به عالوه مشکالت رفتاری 
کمتری در کارشان دارند. ]۵۰[ این افراد بیشترین مهارت اجتماعی را دارند. ]۵۱[ با این وجود، کنترل درونی 
به این دالیل وضعیت متغیر و نامطمئنی دارد: ۱. دارای استحکام ساختاری کافی نیست، زیرا ساختار این 
پایبندی، بستگی زیادی به وضعیت روحی فرد در موقعیت های مختلف دارد. ۲ .در موقعیت های مختلف به 
میزان متفاوتی جلوه گر می شود. ۳ .همه افراد دارای پایبندی درونی نیستند. ۴. تنها با تکیه بر آن نمی توان 
امیدوار بود که بتوان بر مسائل پیچیده، غالب شد. ۵. ماهیت و نقش بعضی از مسائل )برنامه ریزی و طراحی 
و...( به صورتی است که بیشتر با تکیه بر قوانین، مقررات و استانداردها می توان نسبت به اجرای آنها اقدام 
کرد و منش انسانی نیز باید در خدمت اجرای قوانین قرار گیرد. ۶. هیچ معیار و استانداردی وجود ندارد تا 
بتوان برحسب آنها میزان پایبندی درونی افراد را به طور دقیق سنجید و سپس با تکیه بر پایبندی درونی افراد 
نسبت به حل و فصل مسائل اقدام کرد؛ زیرا هرگونه معیار و استانداردی که بتواند شعور آگاهانه انسان ها را 

تحت کنترل خود درآورد، باید دارای جامعیتی فراتر از تصورات تک تک افراد جامعه باشد. ]۲۶[



87

14
01

ـار 
  به

ر / 
 کا

ب و
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

2-4- عوامل موثر بر خود کنترلی 
۲-۴-۱- ایمان به خدا

هرچه ایمان قوی تر باشد خودکنترلی انسان نیز بیشتر است. ]۲۸[ به هر اندازه که ایمان افراد به خدا 
قوی باشد، میزان پایبندی آنها به ارزش ها نیز بیشتر، و در نتیجه، خودکنترلی نیز شدیدتر می شود. ]۲۹[

فرد مسلمان خود را در مقابل خدا مسئول می داند )نه تنها در مقابل مدیر و سازمان(. توجه به حرام و 
حالل و نظارت خداوند بر رفتار خویش، فرد مسلمان را خودکنترل می سازد.]۳۰[

۲-۴-۲- ایمان به معاد
در نظام اعتقادی اسالم زندگی انسان با مرگ پایان نمی پذیرد، بلکه دنیا جزء کوچکی از عالم هستی 
است. در دنیای پس از مرگ بنا به فرمایشات خداوند در قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهرات )ع( در 
قیامت از کوچکترین اعمال و رفتار انسان ها حسابرسی دقیقی صورت خواهد پذیرفت: »َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل 
َذرٍَّة َخْیراً َیَرُهَوَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّراً َیَرهُ «. ]۳۱[ زندگی در این جهان مقدمه ای بر حیات ابدی اوست و 
چگونگی زندگی در آن جهان بستگی به چگونگی زندگی او در این جهان دارد؛ بنابراین لحظات زندگی 
انسان معاد باور ارزش بینهایت پیدا می کند و از آلوده کردن خود به خطا خودداری می کند. ]۳۲[ امام 
ُکْم  نَْیا َداُر َمَجاٍز َو اْلِخَرُة َداُر َقَراٍر، َفُخُذوا ِمْن َمَمرِّ علی )ع( در نهج البالغه می فرمانید: » أَیَُّها النَّاُس، إِنََّما الدُّ
ُکْم؛ َو اَل تَْهتُِکوا أَْسَتاَرُکْم ِعْنَد َمْن َیْعلَُم أَْسَراَرُکْم«. ای مردم، این دنیا سرایی است که گذرگاه شماست  لَِمَقرِّ
و آخرت، سرایی است پایدار. پس از این سرای که گذرگاه شماست برای آن سرای که قرارگاه شماست، 

توشه برگیرید. پرده هایتان را نزد کسی که اسرارتان را می داند برمدرید. ]۳۳[
۲-۴-۳- تقوی

تقوی از وقایه به معنای نگهداری می آید و ملکه و حالت معنوی و درونی است که انسان را از 
زشتی ها و آنچه مورد نهی خداوند متعال است، باز می دارد. تقوی در معارف اسالمی از اهمیت و 
ویژگی های خاصی برخوردار و به عنوان عامل رسیدن انسان به اجر عظیم خداوند، معرفی شده است.

َمْت لَِغٍد َو اتَُّقوا  َ َولَْتْنُظْر نَْفٌس َما َقَدّ ]۳۴[ خداوند در قرآن کریم می فرماید: »َیا أَُیَّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَلّ
َ َخبِیر ٌبَِما تَْعَمُلوَن« اال  ای اهل ایمان، خداترس شوید و هر نفسی نیک بنگرد تا چه عملی  َ إِنَّا هلَلّ اهلَلّ
برای فردای قیامت خود پیش می فرستد، و از خدا بترسید که او به همه کردارتان به خوبی آگاه است. 
]۳۵[ اولین و مهمترین توصیه حضرت علی )ع( به مالک اشتر در عهد نامه ۵۳ توصیه به تقوی الهی 
است. »أََمَرُه بَِتْقَوی اهللِ«. تقوا مادر همه ارزش هاست که وظیفه صیانت از صفا و پاکی فطرت را برعهده 
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دارد.]۳۶[ خودکنترلی همان خویشتن داری است که قرآن کریم از آن به تقوی تعبیر می کند و کرامت 
ِ أَْتَقاُکْم۱«.]۳۷[ انسان نزد خداوند بر اساس آن سنجیده می شود: »إَِنّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهلَلّ

۲-۴-۴- وجدان کاری
وجدان، گرایش درونی انسان نسبت به انجام دادن کار با کیفیت و کمیت خوب و بدون اسراف منابع 
است. ]۳۸[ فرد خودکنترل در سازمان بدون کنترل های مرسوم با توان حداکثری به وظایف سازمانی 
خود عمل، و از سرپیچی از رفتارهای غیر قانونی پرهیز می کند. وجدان بیدار انسان در قرآن کریم 
معیار تشخیص حق از باطل معرفی شده و جزو یپش فرض های فرهنگ سازمانی اسالمی است.

]۳۶[ از دیدگاه اسالم مفهوم وجدان کاری در قالب وجدان ایمانی اهمیت و ارزش می یابد؛ ازجمله 
شاخص های وجدان کاری، رعایت عدالت در ادای وظیفه، احترام به افکار دیگران، خدمت به خلق، 
نیاز اندک به کنترل کننده های بیرونی و تالش برای راضی  احساس مسئولیت، لذت بردن از کار، 

نگهداشتن خداوند و مردم است. ]۳۹[
۲-۴-۵- ارضای نیازهای کارکنان

بسیاری از تخلفات قانونی و تبعیضات، ناشی از نیاز مادی افراد است. در صورتی که سازمان به طور 
نسبی این نیازها را تأمین کند، زمینه ای فراهم می شود که افراد به خالف اقدام نکنند و در مقابل فساد، 
خودکنترلی پیشه نمایند. ]۴۰[ امام علی )ع( در نامه ۵۳ نهج البالغه خطاب به مالک اشتر می فرمایند: 
ٌة لَُهْم َعلَی اْستِْصاَلِح أَنُْفِسِهْم، َوِغًنی لَُهْم َعْن تََناُوِل َما تَْحَت  »ُثمَّ أَْسبِْغ َعلَْیِهُم ااَلْرَزاَق، َفإِنَّ َذلَِک ُقوَّ
ٌة َعلَْیِهْم إِْن َخالَُفوا أَْمَرَک أَْو ثَلَُموا أََمانََتَک«. روزی را بر مردم فراوان کن که )این رشد  أَْیِدیِهْم َوُحجَّ
اقتصادی( نیرویی است برای آنان که به اصالح نفس خویش بپردازند و بی نیاز می کند آنان را از دست 
درازی به آنچه در اختیارشان گذاشته شده است. البته نکته قابل تامل در برآورده کردن نیازها شناخت 

آن و توجه به همه ابعاد نیاز های افراد در سازمان می باشد.

3. مدل مفهومی عوامل موثر بر خود کنترلی 
در این مدل ترکیبی از مولفه های موثر بر خودکنترلی در زمینه باورها و برخی نظریات محتوایی 

انگیزشی )سلسله مراتبی مازلو، دوعاملی هرزبرگ، الدرفر ومک کللند( ارائه شده است.

۱- سوره مبارکه حجرات، آیه۱۳
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۳-۱- مولفه های خودکنترلی مروبط به باورها در سازمان

. نیازها 3نمودار 

نتیجه گیری . 4

بهداشتی

نیاز های فیزيولوژيك•
حقوق ومزايا•
ايمنی شغلی•
مقررات سازمانی•

انگیزشی

کسب موفقیت•
احترام•
خوديابی•
نیاز به قدرت•

باورها

ايمان به خدا•
ايمان به معاد•
تقوی•
وجدان کاری•

مولفه های 
خودکنترلی 

مربوط به باورها

ايمان به 
خدا

ايمان به 
معاد

تقوی

وجدان 
کاری

۳-۲- مولفه های خودکنترلی مربوط به ارضای نیازها در سازمان

. نیازها 3نمودار 

نتیجه گیری . 4

بهداشتی

نیاز های فیزيولوژيك•
حقوق ومزايا•
ايمنی شغلی•
مقررات سازمانی•

انگیزشی

کسب موفقیت•
احترام•
خوديابی•
نیاز به قدرت•

باورها

ايمان به خدا•
ايمان به معاد•
تقوی•
وجدان کاری•

مولفه های 
خودکنترلی 

مربوط به باورها

ايمان به 
خدا

ايمان به 
معاد

تقوی

وجدان 
کاری

۳-۳- مدل مفهومی مولفه های موثر بر خودکنترلی در کارکنان سازمان ها
. نیازها 3نمودار 

نتیجه گیری . 4

بهداشتی

نیاز های فیزيولوژيك•
حقوق ومزايا•
ايمنی شغلی•
مقررات سازمانی•

انگیزشی

کسب موفقیت•
احترام•
خوديابی•
نیاز به قدرت•

باورها

ايمان به خدا•
ايمان به معاد•
تقوی•
وجدان کاری•

مولفه های 
خودکنترلی 

مربوط به باورها

ايمان به 
خدا

ايمان به 
معاد

تقوی

وجدان 
کاری
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4. نتیجه گیری
کنترل و نظارت از وظایف مهم مدیران در سازمان ها است که هدف اصلی آن تشخیص انحراف از 
مسیر و ارائه راهکار جهت اصالح امور می باشد. چنانچه مدیران در سازمان ها روش های کنترل بیرونی 
را فقط مد نظر قرار دهند نه تنها باعث افزایش بهره وری سازمانی نخواهد شد، بلکه موجب کاهش 
انگیزه کارکنان خواهد شد. بنابراین اگر مدیران زمینه رشد خود کنترلی در نیروهای سازمان را فراهم 
نمایند، تعهد سازمانی، خالقیت و بهره وری سازمانی رشد چشمگیری را به دنبال خواهد داشت و این 

باعث خواهد شد تا مدیران بتوانند فرصت بیشتری برای پیگیری سایر وظایف سازمانی داشته باشند.

5. منابع
۵-۱- منابع فارسی

۱. بختیار نصرآبادی، ح؛ رجایی پور، س؛ سلیمی، ؛ طاهرپور، ف؛ پرتوف م. ۱۳۸۸، بررسی رابطه بین 
ماهیت شغل و رضایت شغلی، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، ۹)۱(:۷۶ - ۵۷.

۲. علی احمدی و دیگران،۱۳۸۲، نقش ارزش های اسالمی در نظارت وکنترل سازمان، نشرتولید دانش.

۳. احمدی،علی؛ کاظمی، موالیی، ۱۳۸۳، نقش ارزش های اسالمی در نظارت و کنترل، تولید دانش، تهران.
۴. الوانی، سیدمهدی، ۱۳۸۸، مدیریت عمومی، تهران، سمت.ص۱۲۰

۵. هرسی، پال و کنت بالنچارد، ۱۳۸۶، مدیریت رفتار سازمانی )کاربرد منابع انسانی(، ترجمه: علی 
عالقه بند، تهران، امیر کبیر.ص۱۵

۶. فیضی، طاهره، ۱۳۸۷، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، دانشگاه پیام نور.ص۳۵۰
۷. عباس زادگان، سید محمد و مرتضی رضایی زاده،۱۳۸۸، موردکاوی برای کارکردهای اصلی مدیریت، 

تهران، شرکت سهامی انتشار.ص۷۹
۸. عالقه بند، علی، ۱۳۸۷، مدیریت عمومی، تهران، روان. ص۱۵۰

۹. الوانی، سیدمهدی، ۱۳۸۸، مدیریت عمومی، تهران، سمت. ص۱۲۰-۱۲۳
۱۰. حسینی، سیدعباس؛ و میرزا پور حامد، ۱۳۸۸، کاربردهای سیستم های کنترل کیفیت، تهران، 

سمت. ص۹
و  علمی  همایش  دومین  تهران،  نظارتی،  کارآمد  نظام  ویژگی های  الوانی، سیدمهدی، ۱۳۸۰،   .۱۱

پژوهشی نظارت و بازرسی. ص۱۰
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۱۲. رضائیان، علی، ۱۳۸۰، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سمت. ص۵۰۴
۱۳. امیری؛ علینقی، ۱۳۸۳، نگاهی جامع به خود کنترلی در سازمان فرهنگ مدیریت، سال دوم، شماره 

هفتم، 
۱۴. بازیار، افشار، ۱۳۸۱، تحلیل و بهبود شبکه جامع تصمیم گیری در صنایع صنام، تهران، پایان نامه 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت. ص۷۶
۱۵. عباس پور، عباس، ۱۳۸۰، از کنترل بیرونی تا خود کنترلی، پیام مدیریت، سال اول، شماره اول، 

ص ۸۷-۱۱۲
۱۶. امیری؛ علینقی،۱۳۸۳، نگاهی جامع به خود کنترلی در سازمان فرهنگ مدیریت، سال دوم، شماره 

هفتم، صفحه۱۵۹
۱۷. الوانی، سیدمهدی، ۱۳۸۸، مدیریت عمومی، تهران، سمت. ص۱۳۲-۱۳۳

و  علمی  همایش  دومین  تهران،  نظارتی،  کارآمد  نظام  ویژگی های  الوانی، سیدمهدی، ۱۳۸۰،   .۱۸
پژوهشی نظارت و بازرسی. ص۱

۱۹. الوانی، سید مهدی، ۱۳۸۲، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.
۲۰. سجادی، سیدعلی، ۱۳۸۵، خودکنترلی در نظام کنترل و نظارت اسالمی )با نگاهی بر جایگاه 

خودکنترلی در نظریه های مدیریت(، اندیشة صادق، ش ۲۳، ص ۱۶-۳.
۲۱. خیری، طاهر، ۱۳۸۲، خود کنترلی در سازمان، تدبیر، ۱۳۷ ،مهر .

با نگرش  الگوی خودکنترلی در سازمان  ارائه  ۲۲. ابطحی، سید حسین، خیراندیش، مهدی، ۱۳۸۸، 
اسالمی، مجله تدبیر، شماره ۲۱۳، صفحه ۲۳-۲۸

۲۳. نجات بخش اصفهانی، علی، مطهری، عبدالهادی،۱۳۹۲، بررسی نظارت با تاکید بر خودکنترلی 
جهت ارتقاء سالمت اداری در ایران اسالمی، اسالم و پژوهش های مدیریتی، سال سوم، شماره اول.

۲۴. مورتی، کریس، ۱۳۸۹، چالش های مدیریت در هزاره سوم، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و 
عادله سادات احمد پور، تهران، مدیران.

۲۵. طبرسا، غالمعلی و حیاتی، نور اهلل، ۱۳۹۶، ضرورت وجود خود کنترلی در سازمان، کنفرانس ساالنه 
پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران،

۲۶. جوکار افشار، ولی، ۱۳۸۴، کنترل پایبندی، تدبیر، ۱۴۳، فروردین.
۲۸. مصباح یزدی، محمدتقی، ۱۳۷۹، آموزش عقاید، جلد ۳، انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی، تهران.
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۲۹. تابان، محمد و همکاران، ۱۳۹۱، رابطة هوش معنوی و خودکنترلی میان دانشجویان دانشگاه های 
تهران و شهید بهشتی. فرهنگ در دانشگاه اسالمی. س۲، ش۴: ۶۷۵

۳۰. ابطحی، سید حسین؛ خیراندیش، مهدی، ۱۳۸۸، نگرشی ارزشی از مفهوم خودکنترلی در سازمان. 
کیهان فرهنگی، س۲۶، ش۲۷۶و۲۷۷: ۱۳۸.

۳۱. قرآن مجید، سوره مبارکه زلزال، آیه۷
۳۲. علی وردی نیا، اکبر؛ معمار، رحمت ااهلل؛ نصرت زهی، سیمین، ۱۳۹۴، بررسی تجربی رابطه دینداری، 

خودکنترلی و رفتار انحرافی. راهبرد اجتماعی فرهنگی. س۴، ش۱۶: ۱۷.
۳۳. نهج البالغه، خطبه ۲۰۳

۳۴. سجادی، سید علی )۱۳۸۵(. خودکنترلی در نظام کنترل و نظارت اسالمی. معارف اسالمی و حقوق، 
س۶، ش۲۳: ۱۲-۱۳

۳۵. قرآن مجید، سوره مبارکه حشر، آیه ۱۸
۳۶. هادوی نژاد، مصطفی، نقی پور فر، ولی اهلل، دانایی فرد، حسن، ۱۳۹۰، پیش فرض ها و ارزش های 
فرهنگ سازمانی اسالمی: پژوهشی در چهارچوب مدل فرهنگ سازمانی شاین. دانشور رفتار مدیریت 

و پیشرفت. س۱۸، ش۴۷: ۹۹.
۳۷. دریساوی، سمیه؛ فقیهی، علینقی، ۱۳۹۲، بررسی عوامل ضعف خودکنترلی از منظر قرآن کریم. 

معرفت اخالقی، س۴، ش۱: ۷۶-۷۷
۳۸. آقا پیروز، علی و دیگران، ۱۳۹۲، مدیریت در اسالم. ویرایش سوم. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

۳۹. اردالن، محمدرضا؛ بهشتی راد، رقیه؛ سلطان زاده، وحید، ۱۳۹۳، اثر رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای 
تالفی جویانه با نقش میانجی وجدان کاری. پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی. س۱، ش۳: ۵۶

۴۰. زارع، حمید، ۱۳۸۴، الگویی از خودکنترلی در فرهنگ اسالمی. روش شناسی علوم انسانی. س۱۱، 
ش۴۵،: ۵۱

۵-۲- منابع انگلیسی
41. Katzell, R.A., Thompson, D.E., Guzzo, R. A. (1992) How job satisfaction 
and job performance are and are not linked, New York: Lexington Books.
41.Yuen, K.F., Loh, H.S., Zhou, Q., Wong, Y.D.(2018). Determinants of job sat-
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بررسی مراحل راه اندازی کسب وکار الکترونیکی برای محصوالت 
استان خراسان جنوبی

محمدخسروی، غالم احمد گوهرشاهی

چکیده:
در این مقاله سعی گردیده تا ضمن آشنایی با مراحل راه اندازی کسب وکارهای الکترونیکی ، در بستر 
اینترنت امکانی فراهم گردد تا محصوالت استان خراسان جنوبی را به بازار هدف مشتریان استانی و 
ملی معرفی نماییم. این مقاله نشان می دهد که به راحتی هرشخصی باکمک و مشاوره با یک طراح 
سایت وخرید دامنه و هاست و باکمک نرم افزار پرستاشاپ می تواند برای محصوالت خودش بر روی 
وبسایت اختصاصی خودش فرایند معرفی ، تبلیغات و فروش محصول یا خدمتش را بصورت ۲۴ ساعته 
در طول شبانه روز به مشتریان داشته باشد، بدون اجاره یا رهن مغازه و سایر هزینه های جانبی، این 

امکان در بستر اینترنت  فراهم می گردد.
همانطور که می دانیم بازاریابی مجازی از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی و مجازی به سرعت 
در حال پیشرفت و توسعه است لذا بهره گیری از امکانات تجارت الکترونیکی برای پیشبرد و توسعه 
کسب و کارها و فروش محصوالت یا خدمات در بازارها در سطح استانی، ملی و حتی بین المللی دست 

یافتنی خواهد بود.

واژگان کلیدی: بازاریابی مجازی، اینترنت، کسب و کار
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بازاریابی Marketing چیست؟ 
بازاریابی یا مارکتینگ عبارت است از یک استراتژی که توسط یک شرکت در جهت برقراری ارتباط 

با مشتری استفاده می شود.
عملیات بازاریابی موجب آگهی مشتری از ویژگی های مختلف محصوالت و خدمات می شود.

برای جذب و جلب نظر مشتری به یک محصول یا خدمت در بازار هدف، شرکت ها از روش های 
خالقانه و یا قبال بکار گرفته شده برای مواجه شدن با رقبا و حضور در عرصه بازار خود را آماده می نمایند

بازاریابی به تالش برای ارتباط بین ارزش محصول )کاالها یا خدمات( و مشتری گفته می شود. 
حساب  به  بازاریابی  کوچک  توابع  از  یکی  فروش  ولی  است؛  معروف  نیز  فروش  هنر  به  بازاریابی 
برآورده  برای  یا خدمات  کاالها  کردن  »فراهم  از  است  عبارت  بازاریابی  لغت  نامه ای  می آید.تعریف 
ساختن نیازهای مصرف   کنندگان.« به بیان دیگر، بازاریابی شامل درک خواسته های مشتری و تطابق 
برای شرکت  فرایند سودآوری  برگیرنده  در  و  نیازها  آن  برآورده ساختن  برای  محصوالت شرکت، 
است. بازاریابی موفق مستلزم برخورداری از محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است و 

اطمینان از اینکه مشتری از وجود محصول مطلع است، از این رو موجب سفارش های آینده می شود.
بازاریابی، فرایندی است که بین توانایی های شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می کند.

بازاریابی، علم و هنر پژوهش، آفرینش و ارزشگذاری به منظور برآورده ساختن نیازهای یک بازار 
هدف، در راستای کسب سود است. بازاریابی، فرایندی است که بین تواناییهای شرکت و نیازهای 

مشتریان تعادل ایجاد می کند.
سرجیو زیمن در کتاب خود پایان عصر بازاریابی سنتی خود بازاریابی را اینچنین تعریف می کند: 
بازاریابی دربارهٔ داشتن برنامه ها و ترویج ها و تبلیغات و هزاران چیز دیگری است که در متقاعد کردن 
مردم به خرید یک محصول، مؤثر واقع شود. در مورد رستوران های غذای سرپایی، بازاریابی گاززدن ها 
و هرت کشیدن ها. در مورد خطوط هوایی، بازاریابی یعنی نشستن آدم ها روی صندلی ها. بحث بازاریابی 

دربارهٔ منفعت و نتایج است.
به جذب  اقدامات مربوط  فرجام  بر  راه و روشی است متمرکز  و  راهبردی  فعالیت  بازاریابی یک 
مصرف کننده بیشتر، برای خرید محصول شما در دفعات بیشتر به نحوی که شرکت شما پول بیشتری 

به دست آورد.
بازاریابی یعنی جستجو برای یافتن مناسبترین بازار و بخشهایی که سازمان می تواند در آنجا به 



97

14
01

ـار 
  به

ر / 
 کا

ب و
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

صورت مفیدتر و موثرتر حضور یابد و پاسخگوی نیازها و خواسته های مردم باشد. به عبارتی، بازاریابی 
تالشی آگاهانه است برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد نوعی تخصص در بازار. سازمانها باید بازار 
هدف خود را بیابند تا بتوانند نیازهای آن را بهتر شناسایی کرده، محصوالت و خدمات متناسب با آنها 
را تهیه و تأمین کنند. اساس حرکت بازاریابی جلوگیری از هدر رفتن منابع و امکانات گوناگون و یافتن 
مناسبترین جایگاه محصول یا شرکت در بازار است. بازاریابی یعنی بخش بندی یا تقسیم بازارها و تعیین 

محصوالت شرکت برای مناسبترین بازارها.
نیازی که محصوالت و خدمات به آن پاسخ می دهند، شروع می شود. بطور  ارزیابی  با  بازاریابی 

منطقی، شناسایی و انتخاب برخی نیازها نشانه بی توجهی به دیگر نیازهاست.

گرایش های مختلف در بازاریابی
هدف مدیریت بازاریابی مشارکت بازارهای هدف و ساخت روابط سودرسان با آنها می باشد. این کار 
بستگی به گرایش یا فلسفه بازاریابی هر سازمان دارد. گرایش بازاریابی به صورت »فلسفه مدیریت 
کسب و کار«،»ذهنیت یک شرکت«، یا »فرهنگ سازمانی« تعریف می شود. مهم ترین گرایش های 

بازاریابی عبارتند از:
محصول

گرایش محصول بر این ذهنیت و ایده استوار است که در شرایط مساوی، مشتری ها محصوالتی را 
خریداری می کنند که کیفیت و کارایی باالتری داشته باشند. با چنین ذهنیتی، استراتژی بازاریابی بر 

روی »بهبود مستمر« متمرکز می شود.
تولید

گرایش تولید بر این ایده استوار است که مشتری ها محصولی را خریداری می کنند که به راحتی 
در دسترس بوده و قیمت مناسبی دارند. در نتیجه مدیریت باید بر روی افزایش تولید و بهبود عملکرد 

سیستم های توزیع تمرکز کند.
فروش

گرایش فروش می گوید مصرف کننده ها به اندازه کافی یک محصول را خریداری نخواهند کرد، مگر اینکه 
یک فروش گسترده انجام شود. این روش بازاریابی معمواًل برای محصوالتی انجام می شود که فروشی 

نیستند، محصوالتی که خریداران معمواًل فکر خرید آن را نمی کنند، برای مثال بیمه عمر یا اهدای خون.
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بازاریابی
نیازها و خواسته های  به شناخت  اهداف سازمان بستگی  به  دارد رسیدن  اعتقاد  بازاریابی  مفهوم 
بازارهای هدف و ارضای آنها بهتر از رقبا دارد. طبق گرایش بازاریابی، تمرکز بر روی مشتری و ارزش 
آفرینی، راه رسیدن به موفقیت در فروش و سودآوری است. برخالف گرایش فروش که بر فلسفه 
بساز-و-بفروش استوار است، گرایش بازاریابی بر فلسفه احساس کن-و-واکنش نشان بده استوار 
است. در این فلسفه هدف پیدا کردن مشتری مناسب برای محصول نیست بلکه هدف پیدا کردن راه 

حل مناسب برای نیازهای مشتری است.
بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی به کاربرد اصول، مفاهیم و ابزار بازاریابی برای حل مشکالت تحوالت اجتماعی 
اشاره دارد. برنامه های بازاریابی اجتماعی به منظور تأثیر بر رفتار افراد برای توسعه رفاه خود و جامعه شان 
طراحی شده اند. بازاریابی اجتماعی با مسائل بازاریابی کالن درگیر است، اما در کل یک دیدگاه بازاریابی 
خرد را در پیش می گیرد؛ که بدین جهت برنامه های بازاریابی اجتماعی معمواًل توسط سازمان های جدا 

برنامه ریزی و اجرا می شوند که بر مورد خاصی تمرکز دارند.
کمپین های بازاریابی اجتماعی فراتر از تبلیغات در رسانه های چاپی، رادیو و تلویزیون هستند. آن ها 
باشند. کمپین های  آنالین  بازاریابی  یا  اسپانسرینگ  مانند  ابزارهای وسیع تری  ممکن است شامل 
سالمتی عمومی برای کاهش مصرف سیگار، نوشیدن الکل، مصرف مواد مخدر، پرخوری و رابطه 
جنسی پرخطر هدف گذاری کرده اند. کمپین های محیط زیستی گفتگو و حمایت از صحراها و بیابان ها، 
هوای پاک و بهره وری انرژی را ترویج می کنند. در حالی که سایرین مواردی همچون برنامه ریزی 
پیگیری می نمایند. کمپین های  نژادی  برابری  را همچون  انسانی، فساد و جنسیت  خانواده، حقوق 
بازاریابی اجتماعی معمواًل توسط سازمان های دولتی و غیردولتی اداره می شوند. هر چند سازمان های 

شرکتی هم ممکن است در کمپین های بازاریابی اجتماعی فعالیت کنند. 

انواع بازاریابی
بازاریابی دارای انواع مختلفی بشرح جدول ذیل است که البته در این مقاله به بازاریابی اینترنتی 

)بازاریابی مجازی( می پردازیم:



99

14
01

ـار 
  به

ر / 
 کا

ب و
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

بازاریابی مفهومیبازاریابی تک به تکبازاریابی پارتیزانیبازاریابی صنعتی

بازاریابی ترکیبیبازاریابی شبکه ایبازاریابی مویرگیبازاریابی مصرفی

بازاریابی ارزشیبازاریابی ویروس واربازاریابی چریکیبازاریابی عصبی

بازاریابی پیامکیبازاریابی سیستماتیکبازاریابی اینترنتی *بازاریابی چندسطحی

تأثیر تکنولوژی در بازاریابی
با ظهوری فناوری وب دو، شبکه های اجتماعی، پرینتر های سه بعدی، پهپادها و … علم بازاریابی 
دچار تغییرات جدی و جدیدی شده  است. برای مثال با دسترسی همگان به وب و امکان مقایسه 
قیمت های محصوالت با یکدیگر، جنگ عرضه کنندگان بر سر کاهش قیمت ها افزایش یافته  است. 
همچنین ظهور شبکه های اجتماعی باعث ایجاد بستری مناسب برای تبلیغات ویروسی شده است که 
این مهم خود از قدرت عرضه کنندگان رسانه های سنتی می کاهد و قدرت را به خلق کنندگان محتوی 
می دهد. در ارتباط با ظهور پرینترهای سه بعدی می توان به بخش عرضه محصول در بازاریابی اشاره 
کرد و گفت که که با همه گیر شدن پرینترهای سه بعدی و افزایش کیفیت و دقت آنها، جابجایی 

محصوالت نهایی کاهش می یابد و بیشتر انتقال مواد خام صورت می پذیرد.

نسل های بازاریابی نسل اول بازاریابی: تولید، بازاریابی
از نظر کاتلر در سال های پیش از ۱۹۷۰ ابتدا محصوالت تولید و سپس وارد بازار شده و در نهایت 
توسط بازاریابان به جستجوی چگونگی فروش به اشخاص تفکر می شد. از نظر کاتلر این نوع بازاریابی 

امروزه در بازار منسوخ شده و چنینی بازاریابی ای منجر به شکست خواهد بود.

نسل دوم بازاریابی: تحقیق، تولید، بازاریابی
کاتلر در ادامه همان بحث تشریح می کند که در نسل دوم بازاریابی تولیدکنندگان اقدام به ارائه 
سبک جدیدی از بازاریابی نمودند. شیوه ای که پیش از تولید به امر بازاریابی پرداخته و پس از پیدا 
نمودن نیازمندی های فعلی مشتریان، سپس اقدام به تولید نموده و محصولی مطابق با خواسته و پسند 
مشتریان را تولید و به بازار ارائه نماید. این نسل از بازاریابی نیز در سال های حدود ۱۹۹۰ منسوخ گردید.
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 نسل سوم بازاریابی: تحقیق، تولید، بازاریابی، ارتباط دائمی با مشتری تا نفوذ به 
ذهن و قلب او

در نسل سوم بازاریابی کاتلر عنوان می نماید که امروزه ما جهت موفقیت در فرایند فروش نیازمند 
امروزه  دنیا  بازاریابی موفق در  از مصرف هستیم. مدیران  تا پس  با مصرف کنندگان  یک همراهی 
می بایست تا پس از مصرف با مصرف کنندگان در ارتباط بوده و نیازهای آنان حین و پس از مصرف 
را نیز پاسخ گویند.نسخه سوم بازاریابی، مفهوم بازاریابی را به صحنه ی آرزوها، ارزش ها و روح انسان 
می کشاند. نسخه ی سوم بازاریابی عقیده دارد که مصرف کنندگان، موجودات کاملی هستند که امیدها 
و نیازهای دیگرشان، هرگز نباید نادیده گرفته شود؛ بنابراین نسخه سوم بازاریابی، بازاریابی هیجانی را 

با بازاریابی روح انسان کامل می نماید.

دالیل انتخاب طراحی سایت
با درآمد  از مشاغل خوب و  اپلیکیشن میتوانند  شخصا احساس میکنم طراحی سایت و طراحی 

مناسبی باشند اگر به درستی فراگرفته شوند و به درستی پیاده سازی شوند.
البته که مساله طراحی سایت هم بعد گرافیکی و طراحی دارد و هم بعد تکنیکی و فنی .. در این 
پروژه  من سعی در آموزش نکات تکنیکی و فنی آن دارم مهمترین دلیلی که من جذب یادگیری صفر 
تا صد طراحی سایت شدم همین است که در آینده اگر کسب و کاری برای خودم راه اندازی کنم بتوانم 
بخش هایی از کار طراحی سایت را خودم انجام دهم یا شاد اصال در همین زمینه طراحی سایت اقدام 

به ارائه خدمات به متقاضیان و مشتریان احتمالی آینده ام بکنم.

مقدمات ساخت و راه اندازی فروشگاه اینترنتی
قبل از شروع  ابتدا باید مقدمات آن را فراهم نماییم. انتخاب نام دامنه، خرید هاست و تهیه یک سیستم 
فروشگاه ساز مناسب، هر سه از ملزومات و مقدمات راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی هستند. اما نام دامنه، 

هاست و سیستم فروشگاه ساز چیست؟ چه کاربردی در وبسایت فروشگاهی ما دارند؟!
نحوه آدرس دهی کسب و کار در دنیای اینترنت

1- ثبت نام دامنه
وقتی تصمیم به طراحی سایت می گیرید، یکی از اولین کلمه هایی که به گوشتان خواهد خورد، دامنه 
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است. دامنه یا دامین اسمی است که کاربران را به وب سایت شما منتقل می کند. نام دامنه سایت شما، 
دقیقاً همان عنوانی است که بر سردر یک فروشگاه می بینید. دامنه ها شامل دو قسمت هستند:

الف( نام دامنه: نامی که برای سایتتان انتخاب می کنید.
ب( پسوند: پسوندی که کنار نام دامنه قرار می گیرد.

 com که مخفف .com که نشان دهنده ایرانی بودن سایت شماست یا پسوند .ir برای مثال، پسوند
است و معموال نشان دهنده سایت های تجاری و بین المللی است.

دامنه (Domain) همان آدرسی هست که شما با وارد کردن آن در مرورگرتان وارد یک سایت 
می شوید مثال: www.google.com اجازه دهید دامنه را به زبان ساده تر توضیح دهیم تصور کنید 
شما قصد دارید یک کسب و کار راه اندازی کنید، برای اینکه کسب و کار شما درآمد مناسبی داشته 
باشد باید آن را در یک منطقه مناسب و یک آدرس سر راست که مشتری شما آن را به خاطر بسپارد 

راه اندازی کنید.
یک آدرس که ویژگی اصلی آن این باشد که کاربر شما بدون دردسر بتواند آن را بیابد، و ترجیح دهد 
به جای اینکه به محل کسب و کار رقیب شما برود، پیش شما بیاید چون شما یک آدرس راحت دارید 
که مشتری شما آن را به خاطر سپرده و احتیاجی نیست خودش را به دردسر بیندازد و همان طور که 
میدانید این آدرس تنها منحصر به فرد برای کسب و کار شما می باشد مثال: بازار، خیابان ۱، پالک ۱ 

این آدرس فقط و فقط برای شما می باشد.
چگونه یک دامنه خوب برای سایت خود انتخاب کنیم؟

الف- نوشتن نام دامنه باید آسان باشد
یافتن نامی که تایپ آن، به خصوص در زبان انگلیسی )یا فینگیلیش( راحت باشد، امری ضروری 
است. تا جایی که امکان دارد از انتخاب واژه هایی که می توان آن ها را به چند شکل تایپ کرد پرهیز 

کنید.
همچنین، سعی کنید نام دامنه ای که انتخاب می کنید به حرف "هـ" ختم نشود، زیرا تایپ کردن 
آن به صورت انگلیسی کاربران را دچار مشکل می کند. کاربر نمی داند آیا باید در انتهای نام دامنه شما 

از حرف h استفاده کند یا نه!
ب- دامنه سایت باید کوتاه باشد

اگر نام دامنه شما طوالنی و پیچیده باشد، مطمئناً کاربران در هنگام وارد کردن آن در مرورگر خود 
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با مشکل مواجه می شوند. تا جایی که امکان دارد دامنه خود را کوتاه کنید. دامنه های کوتاه نه تنها 
به راحتی قابل نوشتن هستند، بلکه به خوبی در یاد کاربران می مانند.

ج- در نام دامنه سایت از کلمات کلیدی استفاده کنید
سعی کنید از کلمات کلیدی مرتبط با زمینه فعالیت خود در نام دامنه تان، استفاده کنید. انتخاب چنین 

نام دامنه ای چند مزیت دارد:
از نظر سئو و رتبه بندی، به نفع وب سایت شماست.

برای کاربران مفهوم و قابل درک است.
به برند سازی تجارت شما کمک می کند.

2- تهیه هاست
برای اینکه در فروشگاه خود بتوانید محصوالتتان را معرفی کنید باید از عکس، متن، ویدئو و… 
استفاده کنید. با ذخیره کردن تمام این اطالعات در یک فضای اینترنتی، کاربران و مشتریان هر زمانی 
که بخواهند، می توانند با وارد کردن آدرس وبسایت شما، از سایت شما بازدید کنند. به این فضای 

اینترنتی برای ذخیره اطالعات سایت، هاست یا فضای میزبانی می گو ییم.
هاست در زبان انگلیسی (Host) به معنای میزبان است که به بخشی از سرور گفته می شود. یک 
سرور می تواند به چندین قسمت تقسیم شود )تقسیم بندی مجازی( که به هر قسمت آن، هاست گفته 

می شود.
یعنی هر بخش از این سرور به عنوان یک هاست از یک وب سایت میزبانی می کند. برای راه اندازی 
یک وب سایت در فضای اینترنت بعد از طراحی قالب سایت، باید به دنبال تهیه ی یک هاست مناسب 

برای خود باشید.

3- انتخاب یک سیستِم مدیریِت محتوای مناسب
سیستِم مدیریِت محتوا CMS همان سیستمی است که با کمک آن می توانید محتوای وبسایت تان 

را مدیریت کنید. اما چگونه؟!
فرض کنید که یک سایت یا فروشگاه اینترنتی دارید و می خواهید عکس، متن، ویدئو، موسیقی، 
لینک، محصول و… در آن بگذارید. سیستم مدیریت محتوا به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به 
سادگی و بدون داشتن دانش برنامه نویسی و یا نوشتن صدها خط کد پیچیده، محتواهای مورد نظرتان 
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را در سایت بارگذاری و آن ها را مدیریت کنید.
در اصل اگر سیستم مدیریت محتوای سایت یا CMS نبود، شما مجبور بودید برای قرار دادن یک 
ویدئوی ساده در وبسایت تان با زبان های مختلفی کد بنویسید، صفحة جدید طراحی کنید، این کدها را 
بارگذاری کنید، خطاگیری کنید و کلی دردسر دیگر که هر آن ممکن است گریبانتان را بگیرد! بنابراین 
برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی و شروع خرید و فروش آنالین محصوالت در آن، نیاز به یک 

سیستم سایت ساز یا CMS دارید که آن را روی هاستی که تهیه کرده اید، نصب کنید

مراحل ساخت یک فروشگاه اینترنتی
تا اینجا که دانستیم ملزومات و مقدمات ساخت یک فروشگاه اینترنتی چیست؟ و با مفاهیم هریک 
از آنها آشنا شدیم؛ وقت آن رسیده تا ساخت فروشگاه اینترنتی خود را شروع کنیم و رویای راه اندازی 
کسب و کارمان را محقق سازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا هریک از مراحل ساخت و راه اندازی یک 

فروشگاه آنالین را به شما آموزش دهیم

الف( اطمینان از موجود بودن دامنۀ مورد نظر
هر آدرس اینترنتی یا همان دامین، متعلق به یک نفر است. بنابراین قبل از ثبت دامنه، باید دامنه مد 

نظر خود را بررسی کنید تا از خالی بودن آن مطمئن شوید.

ب( ثبت دامنۀ مد نظر
پس از اطمینان از خالی بودن دامنه، تنها کاری که باید انجام دهید این است که دامنه را از طریق 
یکی از شرکت های ارائه دهندة خدمات ثبت و تمدید دامنه خریداری کنید و توجه داشته باشید برای 

ثبت دامنه ir، ملزم به ارائه مدارک شناسایی خواهید بود.
۲- خرید هاست مناسب

قبل از اقدام به خرید هاست ابتدا باید با دو اصطالح فضای هاست و پهنای باند  آشنا شوید تا در 
بررسی های خود برای خرید یک هاست مناسب دچار اشتباه و سردرگمی نشوید.

Disk Space الف( فضای هاست
به حجمی که در اختیار شما قرار می گیرد تا بتوانید فایل های سایت، ایمیل ها و… را روی آن آپلود 
نمایید، فضای هاست گفته می شود. فضای هاست مانند حجم هارد دیسک کامپیوتر یا کارت حافظه 
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موبایل شماست و هر چقدر حجم بیشتری داشته باشد، اطالعات بیشتری را می توانید روی آن ذخیره 
نمایید.

 Bandwidth ب( پهنای باند
پهنای باند را می توان به ترافیک در یک چهارراه تشبیه کرد. هرچه در این چهارراه ترافیک کمتری 
باشد، کاربران سریع تر می توانند سایت شما را باز کنند. بنابراین اگر می خواهید چند کاربر به صورت 
همزمان محتوای سایت شما را مشاهده کنند و مشکلی از بابت دیدن محتوای سایت نداشته باشند، 

باید پهنای باند شما زیاد باشد تا ترافیک بازدیدکنندگان روی سرعت سایت شما تاثیری نداشته باشد

بهینه سازی موتورهای جستجو
بهینه سازی موتورهای جستجو (Search Engine Optimization | SEO) به فرآیندی می گویند 
که در آن،  با بهینه سازی وب سایت خود، رتبه بهتری در نتایج جستجو کسب کنید. با این استراتژی، 
سایت شما در جستجوهای مرتبط نمایش داده خواهد شد و در نتیجه،  ترافیک بهتری به سمت سایت 
هدایت می شود. سئو در حقیقت شامل تکنیک هایی است که این تکنیک ها در نهایت، رتبه سایت  را 

در جستجو بهبود می دهند. به این تکنیک ها در زیر اشاره شده است:
تحقیق در مورد عبارات و کلمه کلیدی مورد استفاده مخاطبان 	
تولید محتوای با کیفیت برای پاسخ گویی به سواالت مخاطب 	
بهبود تجربه کاربری از طریق بهبود طراحی وب 	
دریافت »بک لینک« )Backlink( از منابع معتبر برای افزایش اعتبار در حوزه تخصصی 	

انتخاب بهترین سیستم فروشگاه ساز
اینترنتی  فروشگاه  یک  ساخت  مراحل  مهم ترین  از  یکی  فروشگاه ساز  سیستم  بهترین  انتخاب 
محسوب می شود. سیستم های فروشگاه ساز مختلفی برای ساخت فروشگاه اینترنتی وجود دارند که هر 
یک دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. برخی از این سیستم ها به صورت رایگان ارائه می شوند، 
اما برای اینکه بتوانید امکانات آنها را توسعه دهید نیاز به پرداخت هزینه برای خرید افزونه و ماژول 

دارید. اما برخی دیگر که به صورت پولی و با پرداخت حق اشتراک سالیانه و ماهانه عرضه می شوند.
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1- ووکامرس
وردپرس از پر طرفدارترین سیستم های سایت ساز است ولی به تنهایی قابلیت فروشگاه شدن ندارد 
و بیشتر برای سایت های خبری و وبالگ نویسی حرفه ای مناسب است. اما امکان ساخت فروشگاه 
اینترنتی را با استفاده از افزونه ووکامرس فراهم کرده است. الزم به ذکر است که ووکامرس به تنهایی 
یک سیستم مدیریت محتوای متن باز نیست؛ بلکه افزونه ای است که روی CMS وردپرس نصب 

می شود و به آن یک سیستم فروشگاهی اضافه می کند.
رایگان است.  برای ساخت سایت فروشگاهی، کامال  این سیستم  اولیه در  امکانات  به  دسترسی 
اما برای داشتن یک فروشگاه حرفه ای، باید هزینه های مختلفی را برای خرید افزونه، خرید قالب 

فروشگاهی مناسب و استخدام یک پشتیبان برای رفع مشکالت سایت بپردازید

ویژگی های فروشگاه ساز ووکامرس
متاسفانه سایت ساز وردپرس از کپی رایت در ایران در امان نیست. 	
بسیاری از قالب ها و افزونه هایی که توسط مارکت های بزرگ فارسی برای این سیستم ارائه  	

می شوند نسخه اورجینال نیستند و بخاطر نال بودن در آینده مشکالت امنیتی بسیار زیادی برای 
شما ایجاد خواهند کرد.

به دلیل محبوبیت و استفاده زیاد از آن، احتمال هک شدن سایت باالست. 	
برای استفاده از این سیستم، ناچار به استخدام یک توسعه دهنده هستید. 	
هزینه پشتیبانی از این سیستم باالست. 	

2- فروشگاه ساز پرستاشاپ
پرستاشاپ هم یکی از سیستم های فروشگاه ساز معروف بازار است که در مقایسه با ویژگی های 
طراحی  مخصوص  سیستم  این  چراکه  می شود.  محسوب  بهتری  انتخاب  ووکامرس،  فروشگاه ساز 

فروشگاه اینترنتی نوشته شده است.

ویژگی های فروشگاه ساز پرستاشاپ
در ایران دارای نماینده رسمی و تایید شده است. 	
برای دسترسی به امکانات بیشتر در فروشگاه خود، نیاز به خرید قالب و ماژول دارید. 	
نبود منابع آموزشی کافی برای کار با سیستم. 	
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نیاز به استخدام پشتیبان و متخصص برنامه نویس برای توسعه آن. 	
قیمت های باالی افزونه و قالب از مرجع رسمی پرستاشاپ.  	
برای داشتن یک قالب حرفه ای)آماده( در فروشگاه اینترنتی خود که ظاهری مناسب و کاربرپسند  	

داشته باشد، حداقل مبلغی بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان باید بپردازید

4- پشتیبانی 24 ساعته دارید
هنگام استفاده از  هر یک از سیستم های فروشگاه ساز بازار به جز پرتال، اگر مشکلی با سیستم برای 
شما پیش بیاید و از دانش کافی برای رفع آن برخوردار نباشید، برای حل آن ناچارید به یک پشتیبان 
مراجعه کنید و از وی بخواهید تا مشکل سایت را برطرف کند، در نتیجه مجبور به پرداخت هزینه ی 

باالی پشتیبانی خواهید بود.
اما در استفاده از فروشگاه ساز پرتال، با همان هزینه ای که برای خرید هر یک از پکیج های ساخت 
سایت، پرداخت کرده اید، می توانید تا مدت یک سال از پشتیبانی رایگان کارشناسان پرتال، استفاده 
کنید. اصلی ترین مزیت استفاده از پشتیبانی پرتال در حفظ امنیت سایت شماست، چراکه پشتیبان از 
خود مجموعه پرتال است و به کل سیستم تسلط دارد و دیگر جای هیچ گونه نگرانی بابت تزریق 

کدهای مخرب به سایت، وجود ندارد.

5- برای افزایش امکانات نیازی به پرداخت هزینه جداگانه ندارید
پرتال با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و همچنین شیوه های نوین تجارت آنالین، دائماً در حال 
بروز رسانی و اضافه کردن امکانات قابل توجهی به سیستم خود می باشد. اما برای افزایش این امکانات 
و فعال سازی آن ها در سایت شما، هزینه اضافی دریافت نمی کند. پرتال به محض اضافه کردن هر 
امکان جدیدی به سیستم سایت ساز و فروشگاه ساز، آن را در کلیه سایت ها نیز اعمال می کند تا امکانات 

جدید در دسترس همه کاربران سیستم پرتال، قرار بگیرد.

7- قالب های متنوع و کم حجم در اختیارتان است
باشد، عدة  و منظم تر  ویترین جذاب تر  این  فروشگاه شماست. هرچه  ویترین  ظاهر سایت، مثل 
بیشتری ترغیب به بازدید از فروشگاه خواهند شد. تیم طراحی سایت پرتال، قالب های متنوع و جذابی 
را با وسواس و حساسیت بسیار زیاد، متناسب با هر سلیقه ای، طراحی نموده است. مهم تر از همه 
اینکه هیچ هزینه ای بابت استفاده از این قالب ها از شما گرفته نمی شود و شما می توانید هر قالبی را 
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که می پسندید، کاماًل رایگان به عنوان ویترین فروشگاه خود انتخاب کنید. خودتان قالب های پرتال 
را ببینید.

مراحل ساخت فروشگاه با پرستا شاپ 
نصب زمپ  	
نصب فروشگاه اینترنتی به صورت لوکال 	
انتخاب نام مناسب برای فروشگاه   	
ورود به پیشخوان سایت  	
تعریف شاخه ها فروشگاه  	
تعریف محصوالت  	
تعریف توزیع کنندگان  	
تعریف حامل های ارسال  	
تعریف ماژول تومان به فروشگاه  	
ساخت لوگو و اسالیدر برای فروشگاه 	
کامل کردن قسمت درباره ما 	

نرم افزار پرستاشاپ
پرستاشاپ یک سیستم فروشگاه ساز اینترنتی است که به صورت رایگان در دسترس قرار گرفته  	

است/ این سیستم با برنامه نویسی PHP و دیتا بیس MYSQL طراحی و برنامه نویسی شده 
است که با نصب آن بر روی هاست میتوانید فروشگاه خودرا در زمانی کوتاه ایجاد کنید.

پرستاشاپ نرم افزاری متن باز است که کد های آن برای استفاده یا ویرایش در دسترس عموم  	
قرار دارد.

استفاده از پرستا شاپ این امکان را به شما خواهد داد که قابلیت های ضروری که یک فروشگاه 
اینترنتی نیازدارد را در فروشگاه اینترنی خود پیاده سازی کنید که برخی از آنها شامل موارد ذیل می باشد:

کامال فارسی سازی و راست چین شده 	
مدیریت نسبتا ساده وآسان فروشگاه اینترنتی 	
دارای قالب های متنوع  	
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امکان فروش در همه کشورها یا اختصاص دادن به یک کشور خاص 	
امکان استفاده از درگاه های پرداخت بانکی مختلف 	
امکان مشاهده جزییات کامل خرید و سفارشات مشتریان 	
امکان درج کد تخفیف وبرگزاری جشنواره های فروش 	
امکان نقد و بررسی محصوالت توسط خریداران یا بازدید کنندگان 	
امکان قرار دادن بی نهایت محصول با قابلیت درج تصاویر به صورت گالری   	

مزایا و معایب پرستاشاپ

مزایا:
سازگاری کامل با زبان فارسی 	
استفاده رایگان و ساده 	
به روز رسانی  واپدیت منظم 	
دسترسی به قالب های مختلف 	
افزایش امکانات به کمک پالگین ها  	
سئو مناسب فروشگاه اینترنتی 	

معایب:
نیازمند استخدام پشتیبان 	
مشکالت امنیتی به دلیل رایگان بودن سیستم 	
تعداد قالب های پایین نسبت به سایر سیستم ها  	
مشکالت موجود با پالگین ها و تعداد پایین آنها 	

خرید دامنه 
ثبت دامنه در سایت ایر نیک 

خرید هاست 
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 تهیه هاست
برای اینکه در فروشگاه خود بتوانید محصوالتتان را معرفی کنید باید از عکس، متن، ویدئو و… 
استفاده کنید. با ذخیره کردن تمام این اطالعات در یک فضای اینترنتی، کاربران و مشتریان هر زمانی 
که بخواهند، می توانند با وارد کردن آدرس وبسایت شما، از سایت شما بازدید کنند. به این فضای 

اینترنتی برای ذخیره اطالعات سایت، هاست یا فضای میزبانی می گو ییم.

انتخاب یک سیستِم مدیریِت محتوای مناسب
سیستِم مدیریِت محتوا همان سیستمی است که با کمک آن می توانید محتوای وبسایت تان را 

مدیریت کنید. اما چگونه؟!
فرض کنید که یک سایت یا فروشگاه اینترنتی دارید و می خواهید عکس، متن، ویدئو، موسیقی، 
لینک، محصول و… در آن بگذارید. سیستم مدیریت محتوا به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به 
سادگی و بدون داشتن دانش برنامه نویسی و یا نوشتن صدها خط کد پیچیده، محتواهای مورد نظرتان 

را در سایت بارگذاری و آن ها را مدیریت کنید.
در اصل اگر سیستم مدیریت محتوای سایت یا CMS نبود، شما مجبور بودید برای قرار دادن یک 
ویدئوی ساده در وبسایت تان با زبان های مختلفی کد بنویسید، صفحة جدید طراحی کنید، این کدها را 
بارگذاری کنید، خطاگیری کنید و کلی دردسر دیگر که هر آن ممکن است گریبانتان را بگیرد! بنابراین 
برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی و شروع خرید و فروش آنالین محصوالت در آن، نیاز به یک 

سیستم سایت ساز یا CMS دارید که آن را روی هاستی که تهیه کرده اید، نصب کنید

انتخاب بهترین سیستم فروشگاه ساز
اینترنتی  فروشگاه  یک  ساخت  مراحل  مهم ترین  از  یکی  فروشگاه ساز  سیستم  بهترین  انتخاب 
محسوب می شود. سیستم های فروشگاه ساز مختلفی برای ساخت فروشگاه اینترنتی وجود دارند که هر 
یک دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. برخی از این سیستم ها به صورت رایگان ارائه می شوند، 
اما برای اینکه بتوانید امکانات آنها را توسعه دهید نیاز به پرداخت هزینه برای خرید افزونه و ماژول 

دارید. اما برخی دیگر که به صورت پولی و با پرداخت حق اشتراک سالیانه و ماهانه عرضه می شوند.
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ویژگی های فروشگاه ساز پرستاشاپ
در ایران دارای نماینده رسمی و تایید شده است. 	
برای دسترسی به امکانات بیشتر در فروشگاه خود، نیاز به خرید قالب و ماژول دارید. 	
نبود منابع آموزشی کافی برای کار با سیستم. 	
نیاز به استخدام پشتیبان و متخصص برنامه نویس برای توسعه آن. 	
قیمت های باالی افزونه و قالب از مرجع رسمی پرستاشاپ. 	

برای داشتن یک قالب حرفه ای )آماده( در فروشگاه اینترنتی خود که ظاهری مناسب و کاربرپسند 
داشته باشد، حداقل مبلغی بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان باید بپردازید.

پشتیبانی 24 ساعته دارید
هنگام استفاده از  هر یک از سیستم های فروشگاه ساز بازار به جز پرتال، اگر مشکلی با سیستم برای 
شما پیش بیاید و از دانش کافی برای رفع آن برخوردار نباشید، برای حل آن ناچارید به یک پشتیبان 
مراجعه کنید و از وی بخواهید تا مشکل سایت را برطرف کند، در نتیجه مجبور به پرداخت هزینه ی 

باالی پشتیبانی خواهید بود.
اما در استفاده از فروشگاه ساز پرتال، با همان هزینه ای که برای خرید هر یک از پکیج های ساخت 
سایت، پرداخت کرده اید، می توانید تا مدت یک سال از پشتیبانی رایگان کارشناسان پرتال، استفاده 
کنید. اصلی ترین مزیت استفاده از پشتیبانی پرتال در حفظ امنیت سایت شماست، چراکه پشتیبان از 
خود مجموعه پرتال است و به کل سیستم تسلط دارد و دیگر جای هیچ گونه نگرانی بابت تزریق 

کدهای مخرب به سایت، وجود ندارد.

هدف ما ازنصب فروشگاه ساز پرستا شاپ 
ساخت یک فروشگاه محصوالت کشاورزی استان خودمان به سایر نقاط کشور

بعد از اینکه فروشگاه رو طراحی کردیم از کشاورزان عزیز کشورمان می توانیم درخواست کنیم ثبت 
نام کنند و محصوالت  خودشان رو اضافه کنند و به این طریق می توانیم محصوالت استان خودمان 

را به سایر نقاط کشور بفرستیم
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۲. دعایی، حبیب اهلل و بیغم، زینب. )۱۳۹۴(. بازاریابی اینترنتی  
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۶. فتحی، س. )۱۳۸۳(. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک و مزایای بکارگیری  آن.
۷. سایت ایران هاست
۸. سایت ادمین سایت
۹. سایت سرور کلیک 
۱۰. سایت مدیر وب 

۱۱. سایت شبتا
12. https://ipresta.ir
13. https://fa.wikipedia.org/wiki
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نظارت حقوقی و اقتصادی بر دستگاه های عمومی از دیدگاه جامعه 
شناسی در جهت رشد کارآفرینی )باتاکید بر شهرداری ها(

مهندس سعید امینی نسب 

چکیده
وجود نظام کامل و دقیق براي نظارت و کنترل یکي از ارکان مهم و حیاتي در یک مدیریت سالم و 
کارآمد است. تمامي نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هایي که از بودجه عمومي استفاده مي کنند تکالیف 
و اختیاراتي قانوني دارند که تنها در چارچوب آن ها اجازه فعالیت دارند. معمواًل این تکالیف و وظایف در 
اساسنامه این سازمان ها یا قانون تشکیل آن ها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگي برخي مدیران براي 
شانه  خالي کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمي توان انکار کرد. نظارت 
در تمامی دستگاه های عمومی امری الزم و ضروری است. یک دیدگاه عقیده دارند که شهرداری جزء 
مؤسسات عمومی است و از این لحاظ تحت نظارت دیوان محاسبات است. دیدگاه دیگر که معتقدند 
دیوان محاسبات صرفاً بر مصرف بودجه کشور نظارت دارد و درآمد شهرداری چون از محل بودجه کل 
کشور نیست از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج است اما به هرحال نظارت سازمان بازرسی کل 
کشور بر شهرداری ها به موجب قانون تشکیل سازمان کل کشور محل تردید نیست. این پژوهش با 
هدف بررسی نظارت بر دستگاه های عمومی با تأکید بر شهرداری ها به صورت کتابخانه ای به اجرا 
درآمد. نتایج این تحقیق موید این نکته است که مبانی نظارت بر قدرت در حقیقت به تحلیل ادله و 
پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت می پردازد. از محتوا و مستندات این نوشتار به خوبی قابل استنباط 
است که نظام حقوق اساسی ایران با تکیه بر اندیشه های سیاسی و منابع اسالمی به تراکم قدرت و 
امکان افسارگسیختگی و تجاوزگری آن حساس است و دغدغه خاطر دارد و ازهمین رو در این نظام 
با بحث نظارت بر قدرت و کنترل و تحدید آن بسیار جدی برخورد شده و مبانی متعددی برای این امر 

منظور شده امت که به خوبی توجیه کننده ضرورت نظارت بر قدرت اند.

کلمات کلیدی: نظارت، دستگاه های عمومی، شهرداری ها، فساد اداری.
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مقدمه و بیان مسأله
وجود نظام کامل و دقیق براي نظارت و کنترل یکي از ارکان مهم و حیاتي در یک مدیریت سالم و 
کارآمد است. تمامي نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هایي که از بودجه عمومي استفاده مي کنند تکالیف 
و اختیاراتي قانوني دارند که تنها در چارچوب آن ها اجازه فعالیت دارند. معمواًل این تکالیف و وظایف در 
اساسنامه این سازمان ها یا قانون تشکیل آن ها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگي برخي مدیران براي 
شانه  خالي کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمي توان انکار کرد.چه چیزي 
باعث مي شود که یک سازمان و نهاد در چارچوب وظایف قانوني خود عمل کند و به بیراهه نرود؟ قطعًا 
اینجاست که پاي نظارت به میان مي آید؛ نظارتي که صریح، دقیق و بدون مصلحت اندیشي باشد ضامن 
و  مهم ترین  ازجمله  نظارت  مفهوم  بود.  خواهد  خود  وظایف  چارچوب  در  سازمان ها  سالم  عملکرد 
پیچیده ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به طور کلی در هر نظام سیاسی و اجتماعی است و با 
مسئولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد. نظارت به مجموعه عملیاتی گفته می شود که طی آن، 
میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده می شود تا از این طریق، به مطابقت نتایج 
بر  نظارت  بحث  کاظمی، ۱۳۹۱(.در  )اخوان  آید  دست  به  اطمینان  مطلوب،  هدف های  با  عملکرد 
دستگاه های عمومی در وهله اول بایستی به مقوله اموال عمومی توجه نماییم و بر مبنای آن اقدام به 
نظارت شود. اموال دولتی گاه برای عموم رایگان است مانند پارک ها و رودها و... و گاه استفاده از آن 
با پرداخت پول میسر می شود مانند موزه ها و کتابخانه ها، در برخی موارد نیز برای استفاده اشخاص 
خاص می باشد. همچنین در مواردی اموالی که اهمیت خاصی دارند مانند نقاشی های قدیمی و اسناد 
تاریخی جز اموال عمومی به حساب می آیند )شاول ، ۲۰۰۲(. بنابراین فعالیت مراکز دولتی بر مبنای 
رسالتی است که بر عهده آنان گذاشته شده است. برای ارزیابی این مراکز نخست باید اهداف مراکز و 
وظایف محوله بر آنان تبیین شود و مبتنی بر آن اقدام به نظارت نمود.نظارت در حقوق اساسی نیز 
بررسی و ممیزی و ارزش یابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آن ها با تصمیمات اتخاذ 
شده و همچنین، قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحراف افراد تعریف شده است )قاضی، ۱۳۸۳(.

نظارت در مفهوم حقوقی عبارت است از بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان و ناظر کسی 
است که به منظور چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی تعیین می شود )عمیدزنجانی و همکار، ۱۳۸۹(.

آنچه درمجموع نظریات مختلف در تعریف نظارت می توان یافت آنکه در همه تعاریف، نظارت را نوعی 
آگاهی و اطالع از آنچه در حال وقوع است دانسته اند. به عبارتی نظارت مقایسه ضمنی بین آنچه هست 
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و آنچه باید باشد و انجام اموری در راستای رسیدن به هدف مطلوب است )ایزدهی، ۱۳۹۰(.نظارت 
اقسام متفاوتی دارد. بررسی مفهوم نظارت از دو بعد فقهی و حقوقی ممکن می گردد. نظارت در فقه و 
قوانین اسالمی دارای مبنا است. تحقق توحید و اجرای شریعت، حفظ جان و مال مردم از تعرض، 
احیای حق و عدالت خواهی و قیام علیه باطل و ظلم، لزوم احتیاط در امور مهمه، تحقق معروف و 
جلوگیری از منکرات و اهتمام به امور مسلمین، حفظ مصالح عمومی را می توان از مبانی فقهی یا 
اسالمی امر نظارت برشمرد. برای مبانی حقوقی نیز مواردی چون عدم عصمت و احتمال بروز خطا، 
اصالح گری و فساد ستیزی، افزایش مشارکت سیاسی شهروندان، تحقق کارویژه های حکومت و 
افزایش کارآمدی آن و مهار و کنترل قدرت سیاسی را آورده اند )حضوری، ۱۳۹۲(.نظارت در تمامی 
دستگاه های عمومی امری الزم و ضروری است. یک دیدگاه عقیده دارند که شهرداری جزء مؤسسات 
عمومی است و از این لحاظ تحت نظارت دیوان محاسبات است. دیدگاه دیگر که معتقدند دیوان 
محاسبات صرفاً بر مصرف بودجه کشور نظارت دارد و درآمد شهرداری چون از محل بودجه کل کشور 
نیست از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج است اما به هرحال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر 
شهرداری ها به موجب قانون تشکیل سازمان کل کشور محل تردید نیست. بارز ترین نماد و نهاد محلی، 
شهرداری و شورای شهر است در این میان اما نحوه نظارت مالی بر این نهاد ها مهم تر است. منابع و 
مصارف شهرداری ها که  گاه از بودجه عمومی کل کشور هم بیشتر است ضرورت پی ریزی نظام صحیح 
نظارت بر دخل وخرج شهرداری را بیش ازپیش نمایان می سازد. بررسی وقایع روز نیز حاکی از آن است 
که شهرداری ها همواره یکی از خبرساز ترین نهاد ها در خصوص مسائل مالی بوده اند بر همین اساس و 
با بررسی مجموعه قوانین و مقررات مالی حاکم بر نحوه دخل وخرج شهرداری ها شاهد عدم انسجام، 
جامعیت و پاسخگویی مجموعه مقررات نظارتی مالی بر شهرداری ها هستیم. نظارت بر شهرداری ها 
دارای ابعاد گسترده ای است. حال این موضوع دارای اهمیت است که آیا سازمان ها و نهادهایی که بر 
شهرداری ها نظارت می کنند از حیث قانونی و حقوقی حق نظارت را دارا هستند یا خیر؟ و اینکه آیا 
نظارت در تمامی ابعاد بایستی صورت گیرد یا اینکه گزینشی خواهد بود. شهرداری ها به دلیل تعدد و 
تنوع تکالیف و مسئولیت ها منجر به پیدایش مشکالت حقوقی برای شهرداری ها شده است. هر آنچه 
در ظاهر و باطن شهر رخ می دهد، از آلودگی هوا و رسیدگی به تخلفات سازمانی گرفته تا گل کاری 
میادین و ساماندهی دست فروشان و متکدیان، همگی در حیطه ی وظایف شهرداری ها می باشد. عالوه 
بر این، پراکندگی قوانین شهرداری و مسائل مربوط به آن، منطبق نبودن قوانین کنونی با نیازهای فعلی 
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جامعه، عدم تعهد برخی شهرداری ها در برابر قوانین و برخورد سلیقه ای با آن، کمرنگ شدن قوانین 
شهرداری به دلیل صدور بخشنامه های متعدد و عدم کارایی آیین نامه های اجرایی نیز از دیگر دالیل 
وظایف  و گستردگی  به علت وسعت  برای شهرداری هاست.  بروز مشکالت حقوقی  درون سازمانی 
وظایف  ازجمله  گردد.  حاکم  سازمان  این  فعالیت های  بر  گسترده  نظارتی  می طلبد  شهرداری ها 
شهرداری ها که در ماده ی ۵۵ قانون شهرداری ها و سایر مقررات شهرداری ها و سایر مقررات پیش بینی 
شده، اعمال تصدی گری است که با حقوق اشخاص تعارض پیدا می کند. از جمله این موارد می توان 
به تملک زمین و امالک مردم، خیابان کشی و احداث پارک و فضای سبز و مکان های عمومی دیگر 
)که در امالک اشخاص صورت می گیرد(، تنظیف معابر، جلوگیری از سد معبر، مراقبت در امر بهداشت 
ساکنان شهر، رفع خطر از بناها، جلوگیری از احداث بناهای غیرمجاز و این ها اشاره نمود )زراعت، 
۱۳۸۱(.معمواًل انجام این امور احتمال بروز تخلف از سمت شهرداری نیز دور از ذهن نیست لذا نظارت 
بر این اعمال می تواند سبب کاهش مشکالت حقوق در شهرداری ها گردد اما چالش اصلی این است 
که چه سازمان و یا ارگانی بایستی این نظارت را انجام دهد و در صورت نظارت محدوده ی نظارتی به 
چه شکل خواهد بود. شهرداری ها وظایف عمرانی مانند احداث خیابان ها، معبر، پل ها، تونل ها، پارک های 
عمومی، تنقیه قنوات مربوط به شهر، آسفالت پیاده روها و خیابان ها، ایجاد تأسیسات عمومی مورد نیاز 
شهر، نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و فنی و توزیع عادالنه خدمات عمرانی در سطح شهرو... دارد 
لذا شهرداری برای انجام این خدمات با سایر دستگاه های اجرایی بایستی تعامل کند که در موارد زیادی 
با اختالف مواجه می شود. اصوااًل شهرداری ها مسئول مستقیم مدیریت شهری هستند، بنابراین هر نوع 
رخداد عمرانی در محدوده ی حریم شهر در حیطه ی اختیارات این نهاد قرار می گیرد. شهرداری ها هر 
گونه اقدام غیرقانونی غیرمجاز در محدوده ی شهر را می توانند متوقف کنند اما برخی از نهادهای مافوق 
شهرداری ها از این قاعده مستثنی هستند این نهادها می توانند اراضی وسیع را در سطح شهر اشغال و 
اقدام به ساخت و ساز نمایند لذا قانون اجرا نمی شود و این عامل زمینه را برای مشکالت حقوقی 
نیز دچار چالش می گردد چرا که عماًل شهرداری ها  این مورد  گسترده فراهم می نماید. نظارت در 
مسئولیتی نخواهند داشت و این امر سبب می شود نظارت بی معنا گردد و فاقد بار حقوقی شود. مواردی 
از این دست که سبب می شود شهرداری ها از وظایف خود شانه خالی کنند فراوان است مانند اختالف 
شهرداری با پیمانکاران که منجر به نیمه تمام ماندن طرح های شهری می شود یا اختالف با مالکین 
حقیقی و حقوقی که گاهی اجرای برخی از طرح های شهرداری که منوط به تصرف کل یا بخشی از 
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با تخلفات  اراضی مالکین حقیقی و حقوقی می باشد زمینه ساز مشکالت حقوقی می گردد و گاهاً 
شهرداری همراه است. شهرداری ها در ارائه وظایف خدماتی مانند تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر 
آب، ایجاد میادین عمومی برای خرید و فروش ارزاق، ایجاد پارکینگ وسائط نقلیه، تعیین محل های 
مخصوص تخلیه زباله، نخاله و فضوالت ساختمانی، احداث غسالخانه و گورستان، پیشگیری از حوادث 
و آلودگی زیست محیطی، نگهداری و تعمیر تونل های شهری نیز دچار مسائل حقوقی و تخلفات 
می شوند که نیازمند نظارت و بررسی است. بسیاری از مشکالت در شهرداری ها به دلیل عدم ارائه 
راهکار حقوقی مناسب می باشد چراکه در موارد متعددی وظایف شهرداری ها با قوانین مغایرت پیدا 
می کند. شهرداری ها در ارائه خدمات رفاهی نیز مسئول هستندو گاهاً مشکالت حقوقی دارندکه نیازمند 
بررسی است. از جمله این مشکالت حقوقی می توان به دعاوی حقوقی در انتقال مالکیت دستگاه های 
عمومی اشاره نمود. در این زمینه بحث اختیارات دولت مطرح می شود. طبعاً مال دولتی مالی است که 
تحت تملک دولت است و دولت می تواند با استناد به همین حق، استفاده مردم را ممنوع نماید. البته 
برخی اموال وجود دارند که دولت بر اساس اجازه قابل عدول خود در اختیار عموم گذاشته است و هر 
وقت بخواهد می تواند از آن عدول نماید )کالرک و کهلر ، ۲۰۰۵(. لذا با این حجم وظایف و گستردگی 
وظایف بایستی نظارتی جامع و کامل صورت گیرد. هدف این پژوهش بررسی نظارت بر دستگاه های 
عمومی با تأکید بر شهرداری هاست تا ضمن تبیین محدوده ی نظارت بر دستگاه های دولتی و به 

خصوص شهرداری ها به تشریح این موضوع بپردازد.

اهداف پژوهش

هدف اصلی
- تبیین نظارت بر دستگاه های عمومی با تأکید بر شهرداری ها

اهداف فرعی
۱. بررسی الزامات قانونی و حقوقی نظارت بر دستگاه های عمومی و شهرداری ها و ابزارهای نظارت بر آن

۲. بررسی ابعاد نظارت سلسله مراتبی بر دستگاه های عمومی و شهرداری ها
۳. بررسی ابعاد نظارت قیمومیتی بر دستگاه های عمومی و شهرداری ها

۴. بررسی کارکرد نهادهای ناظر بر عملکرد دستگاه های عمومی و شهرداری ها
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فرضیه هاي پژوهش

فرضیه اصلی
۱. نظر به اینکه دستگاه های عمومی به خصوص شهرداری ها متولی ارائه خدمات به عموم شهروندان 
در حوزه های مختلف هستند، نظارت سلسله مراتبی و نظارت قیمومیتی بر این دستگاه ها در راستای 

رعایت حقوق شهروندی الزامی است.

فرضیات فرعی
۱. رضایتمندی عموم شهروندان، شفاف سازی امور اداری، جلوگیری از فساد اداری، رشد و تعالی عملکرد 

دستگاه های عمومی و شهرداری ها از آثار نظارت بر عملکرد دستگاه های عمومی و شهرداری ها است.
۲. نظارت بر شهرداری ها از طرف نهاد حاکمیتی و به موجب قانون به صورت قیمومیتی است.

فرضیه هاي پژوهش

فرضیه اصلی
۱. نظر به اینکه دستگاه های عمومی به خصوص شهرداری ها متولی ارائه خدمات به عموم شهروندان 
در حوزه های مختلف هستند، نظارت سلسله مراتبی و نظارت قیمومیتی بر این دستگاه ها در راستای 

رعایت حقوق شهروندی الزامی است

فرضیات فرعی
۱. رضایتمندی عموم شهروندان، شفاف سازی امور اداری، جلوگیری از فساد اداری، رشد و تعالی عملکرد 

دستگاه های عمومی و شهرداری ها از آثار نظارت بر عملکرد دستگاه های عمومی و شهرداری ها است.
۲. نظارت بر شهرداری ها از طرف نهاد حاکمیتی و به موجب قانون به صورت قیمومیتی است.

مبانی نظری

نظارت دورن سازمانی
تحوالت اقتصادي و اجتماعی جوامع در دهه هاي اخیر منجر به تغییر نقش پذیري دولت از اداره سنتی 
امور عمومی به شیوه مدیریت دولتی نوین گردید که از جمله ویژگی مهم آن جلب مشارکت مردم در 
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انجام دادن امور و سپردن کارها به دست آنان بود )نرگسیان، ۱۳۸۷: ۱۶۹(. در بحث پیرامون مشارکت 
در حوزه حقوق عمومی جامعه اغلب منابع آن را بیشتر در قالب سیاسی مورد مطالعه و بررسی قرار 
می دهند، لیکن مشارکت در معناي وسیع کلمه در برگیرنده انواع کنش هاي فردي و گروهی به منظور 
دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر نهادن بر فرآیندهاي تصمیم گیري درباره امور عمومی 
است )جمشیدزاده، غفاری، ۱۳۹۰: ۳۷(.یکی از مهم ترین نهادهاي مشارکتی که در پی تحوالت مذکور 
پا به عرصه وجود نهادند، شوراهاي محلی می باشند که نقش اجرایی خود در ارائه خدمات عمومی و 
انجام اموري که عمدتأ جنبه غیرسیاسی دارد را از طریق شهرداری ها به انجام می رساند. این امر جایگاه 
ممتاز شهرداري را به عنوان نهادي تاثیرگذار در مدیریت امور شهري در میان سایر دستگاه هاي اجرایی 
نمایان می سازد. در کشور ما علی رغم اینکه سازمان شهرداري از زمان تصویب »قانون بلدیه« مصوب 
سال ۱۲۸۳ شمسی بیش از یک قرن است که تأسیس گردیده، لیکن بررسی روند قوانین و مقررات 
حاکم بر نهاد شهرداري مؤید این مطلب است که قانونگذار تاکنون تعریف جامع و شفاف از این نهاد 
مدیریتی در حوزه شهري جامعه به عمل نیاورده است. فقدان چنین زیرساخت قانونی و تداوم این روند 
با توجه به دارا بودن وظایف و اختیارات نسبتاً وسیع شهرداري ها در حوزه شهري، نه تنها موجبات عدم 
توازن منطقی میان نقش پذیري روزافزون شهرداري ها در امور اجرایی و اعمال قیمومت اداري-مالی 
دولت بر عملکردهاي محوله را به همراه داشته است، بلکه توسعه این نقش پذیري و راهکارهاي تأمین 
مالی آن، که تحصیل منابع مالی قابل مالحظه اي را براي شهرداري ها دربر داشته است، در فقدان 
وجود نظارتی کارآمد و اثربخش بر تمامیت این منابع، شفافیت مالی شهرداري ها را به یکی از بحث 
برانگیزترین مسائل در چرخه اقتصادي و حقوقی کشور تبدیل نموده است؛ لذا شناخت صحیح این 

موانع مستلزم بررسی ساختار مالی شهرداري ها است.

نظارت اجتماعی
  تعریف نظارت اجتماعی: هر فرد از خالل فرآیند اجتماعی می آموزد که در موقعیت های مختلف، 
چه رفتار قابل قبول )مناسب( و چه رفتارهای غیرقابل قبول )نامناسب( است تا بر اساس آن تمایز الزم 
قائل شود. در حقیقت، نظارت اجتماعی دنباله فرآیند اجتماعی شدن است. نظارت اجتماعی به ابزار و 
روش هایی اطالق می شود که برای وادار کردن فرد به انطباق او با انتظارات گروه معین یا کل جامعه، 
به کار می رود. نکته قابل ذکر این که نظارت اجتماعی به صورت متقابل نیز بین افراد اعمال می شود، 

یعنی ما بر رفتار دیگران تاثیر می گذاریم و در مقابل، دیگران نیز بر افکار ما تاثیر می گذارند.
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اهمیت نظارت اجتماعی
 برای آن که سازمان اجتماعی در سطح مطلوب و بر اساس آن جامعه نظم خود را حفظ کند، باید 
رفتارهایی که صورت الگو به خود گرفته، پیش بینی پذیر باشد و استمرار یابد. در این خصوص تمامی 
جوامع جهت دستیابی به این هدف، به این امید که افراد به شیوه  اجتماعی قابل قبولی در هر موقعیت 
خاص رفتار می کنند، افراد خود را اجتماعی بار می آورند، در صورتی که این اجتماعی کردن اعضاء با 
ناکامی همراه باشد، فرآیند اجتماعی کردن باید نظارت اجتماعی مناسب را  در جامعه فعال کند تا نظم 

الزم در آن جامعه تامین و حفظ شود.

نظارت اجتماعی در اصطالح
اصطالح »نظارت اجتماعی « در معنای وسیع خود، عبارت است از هرگونه تاثیری که جامعه بر 
افراد می گذارد. اما جامعه شناسان این اصطالح را در معنای خاصی به کار می برند. جامعه شناسان 
امریکایی، که برای نخستین بار اصطالح نظارت اجتماعی را به کار بردند، تحت عنوان »نظارت اجتماع 
« به نیروهایی که در گروه، رسم، باور، عقیده عمومی و تابو وجود دارد و افراد را از انحراف بازمی دارد 
و به آنها جهت می دهد اشاره کردند.   بیشتر جامعه شناسان در تعریف »نظارت اجتماعی « ابزار و 
اهداف نظارت اجتماعی را مطرح کرده اند و عناصری همچون ارزش ها ، ثبات  ، همنوایی و رعایت 
هنجارهای مطلوب و قوانین را به عنوان اهداف نظارت در تعاریف خود آورده اند. از بین تعاریف متفاوتی 
که جامعه شناسان برا ی نظارت اجتماعی ارائه داده اند، دو تعریف را، که نسبت به دیگر تعاریف جامع 

تر است، مطرح می کنیم:
۱.  السی بیرو معتقد است که نظارت اجتماعی مجموع وسایل و شیوه هایی است که با استفاده از 
آنها، یک گروه یا یک واحد، اعضای خود را به پذیرش رفتارها، هنجارها، قواعدی در سلوک و حتی 

آداب و رسومی منطبق با آنچه گروه مطلوب تلقی می کند، سوق می دهد.
۲ . پارسونز نیز معتقد است نظارت اجتماعی فراگردی است که به وسیله آن، با رفتارهای منحرف 

مقابله می شود و ثبات اجتماعی حفظ می گردد.
از دو تعریف فوق، می توان چند اصل ذیل را به دست آورد که در تحقیق راهگشا خواهند بود:

۱ . در صورتی نظارت اجتماعی ممکن است که هنجارها، قواعد و آداب و رسوم جامعه معلوم و 
معین باشد.

۲ . ظارت اجتماعی در مقام مقابله با منحرفان و کسانی است که هنجارها و آداب و رسوم مطلوب 



121

14
01

ـار 
  به

ر / 
 کا

ب و
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

را رعایت نمی کنند.
۳ . نظارت اجتماعی جریانی فردی و شخصی نیست، بلکه به فرایند کنترل جمعی نظر دارد.

۴ .  ثبات جامعه در گرو نظارت اجتماعی است.
۵ .  نظارت اجتماعی تا آنجا ادامه می یابد که منحرفان را از عمل خود بازدارد.

هدف و مخاطبان نظارت اجتماعی
همان گونه که از تعریف نظارت اجتماعی استنباط می شود، هدف از نظارت، از بین بردن کجروی 
و رعایت آداب و رسوم، هنجارها و قواعدی است که جامعه آن را مطلوب می داند. منظور از مخاطبان 
نظارت اجتماعی نیز افرادی هستند که نظارت اجتماعی در جهت مقابله و اصالحشان به کار می رود. 
تعابیر و الفاظ جامعه شناسان نسبت به مخاطبان نظارت اجتماعی متفاوت است. آنها به منحرف، کجرو 

و مجرم اشاره کرده اند.  برای توضیح مفاهیم فوق، توضیحاتی ضروری است:
در زبان انگلیسی بین کجـروی و انحراف تفاوتی وجود ندارد و هر دو مفهوم را تحت عنوان 
deviation استعمال می شود. deviant نیز به معنای منحرف یا کجرو به کار می رود. اما در زبان 

 valiate فرانسه بین منحرف و کجرو تفاوت گذاشته اند و به ترتیب، برای این دو مفهوم، لغات
این دو  بین  است  معتقد  فرانسوی،  اند. گی روشه، جامعه شناس  استعمال کرده  را   deviante و 
اصطالح تفاوت وجود دارد. او با بیان اینکه هرگاه نمونه هایی که در جامعه وجود دارند به صورت 
رسمی و آمرانه، خواهان همنوایی نباشند ولی یک نمونه بیش از نمونه های دیگر در جامعه وجود 
داشته باشد، معتقد است که در صورتی عنوان انحراف به خود می گیرند که نمونه های دیگری که 
از فراوانی کمتری برخوردارند توسط افراد انتخاب و مورد عمل قرار گیرند.  او در بیان تفاوت بین 
انحراف و کجروی می گوید: ))انحراف عبارت است از حق انتخابی که اعضای یک جامعه بین مدل 
های مجاز دارند و کجروی انتخاب مدل هایی است که یا در مورد آنچه که مجاز است، می باشند و 
یا خارج از آن(( . اما جامعه شناسان فارسی زبان تفاوتی بین منحرف و کجرو نگذاشته اند، به طوری 

که برخی Deviant را به معنای کجرو و برخی آن را به معنای منحرف دانسته اند

ساخت هنجارمند
بحث نظارت اجتماعی، به توانایی اعضای جامعه در انطباق خود با هنجارهای موجود بستگی دارد. 
هنجار عبارت است از معیار یا نمونه ثابت چیزهایی که در درون یک فرهنگ معین وجود داشته باشد. 
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هنجارها ممکن است یکی از چهار صورت زیر را پیدا کند:
 الف: ارزش ها )احساسات ریشه دار و جاافتاده مشترک میان اعضای جامعه است(.

 ب: آداب و رسوم ) عادات و شیوه های عادی و جاری رفتار افراد جامعه است(.
 ج: عرف ها )آداب و رسوم مهم و دارای ملزومات معنی دار مناسب و نامناسب است(.
 د: قوانین )عرف های مهمی که با ضمانت اجرایی قانونی، حالت رسمی پیدا می کند(.

هنجارها ممکن است ممنوع یا تجویز شده باشند. هنجارهای ممنوع، مشخص کننده چیزهایی است 
که فرد مجاز به انجام آن نیست. اما هنجارهای تجویز شده، چیزهایی را مشخص می کند که فرد 

مجاز به انجام آن است.

پذیرش هنجارها
با قبول فرآیند پذیرش هنجارها، نظارت اجتماعی ضروری، از درون بر هر یک از ما اعمال می شود و 
ما به طور طبیعی از شیوه های بهنجار پیروی می کنیم. به عنوان مثال دزدی، قتل و ... مطلقاً ناصواب 
و غیرقابل قبول برای اکثریت قاطع جامعه می باشد و با معیارهای اخالقی و ارزش هایی که به ما 
آموخته شده است، مغایرت دارد. بر این اساس، اغلب افراد نیاز ندارند که دیگران، آن ها را از ارتکاب 

به اعمال منفی باز دارند، زیرا وجدان آن ها به خوبی ناظر بر اعمالشان می باشد.

تعرض هنجارها
   به دلیل عضویت افراد در گروه های مختلف اجتماعی )به ویژه در جامعه شهری – صنعتی(، هر 
یک از ما باید ضرورتاً خود را با تعداد زیادی از هنجارها که برخی از آن ها با یکدیگر برخورد دارند، 
منطبق و سازگار نمائیم. در هر صورت آن دسته از هنجارهایی که برای فرد اهمیت دارد، باید حفظ و 

رعایت شود و آنانی که اهمیت کمتری دارند، موقتاً کنار گذاشته شوند و یا حذف گردند.

نقش، پایگاه و نظارت اجتماعی
همچنان که تضاد هنجارها ممکن است موجب شود که فرد، نظارت اجتماعی درونی خود را از 
دست بدهد، تضاد نقش ها و پایگاه ها در موقعیت های مختلف نیز ممکن است موجب تضعیف برخی 
نظارت ها شود. بر این اساس، در هر جامعه به ویژه در جامعه صنعتی، طبیعی است که فرد تعدادی 
پایگاه اجتماعی داشته باشد که از نظر نقش متناظر و در ستیز با یکدیگر باشند. مثاًل خانمی را در نظر 
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بگبرد که هم دادستان، هم همسرو هم مادر باشدکه برای هر یک از این نقش ها، باید عملکردی 
مختلف ارائه نماید.

ضمانت اجراء
هر جامعه، نوعی نظام پاداش و مجازات )تشویق و تنبیه( را برای افراد خود تعبیه کرده است تا بتوانند 
افراد و اعضاء را وادار کنند که خودشان را با هنجارهای موجود سازگار نمایند. پاداش یا تضمین مثبت، 
پاسخ هایی است که به فرد، وقتی که خود را با موازین انطباق می دهد، داده می شود. اما پاسخ های 
منفی، تنبیه ها و مجازات هایی است که فرد، وقتی در انطباق با موازین شکست می خورد، برایش 

اعمال می شود.
 مثال پاداش ها: پذیرفته شدن در گروه، ارتقای شغل، افزایش حقوق و ...

  مثال مجازات ها: زندان، از دست دادن شغل و مقام و ...

مکانیسم های رسمی و غیررسمی نظارت اجتماعی
نظارت اجتماعی ممکن است از طریق عوامل بیرونی اعمال گردد که خود این عوامل بیرونی ممکن 
است، رسمی یا غیررسمی باشند. نظارت اجتماعی غیررسمی غالباً در گروه های نخستین )خانواده، 
گروه همساالن، گروه همکار و ...( آشکار می شود و در حقیقت یکی از کارکردهای گروه نخستین می 
باشد.طیف وسیعی از مکانیسم های غیررسمی برای نظارت اجتماعی عبارت اند از: تمسخر، خندیدن 
بیجا، زخم زبان، شایعه پراکنی، طرد کردن و ... . به عنوان مثال از آنجا که فرد تمایل شدید دارد 
که مورد قبول گروه واقع شود، ولی ترس از طرد شدن توسط گروه، یکی از موثرترین عوامل نظارت 

اجتماعی به شمار می رود.
  نظارت اجتماعی رسمی را ممکن است تعدادی از موسسات و سازمان های مختلف در درون 
جامعه اعمال نمایند که تعدادی از آن ها عبارت اند از: پلیس، زندان، دادگاه، مرکز نگهداری جوانان 
بزهکار، موسسه رفاهی و مددکاری اجتماعی . کارگزاران متخصص نظارت اجتماعی رسمی عبارت 
اند از: افسران پلیس، پلیس قضایی، قضات، حقوقدانان )وکالی مدافع( و مددکاران اجتماعی. برای 
نظارت اجتماعی رسمی، شیوه های اعمال نظارت عبارت اند از: جریمه، زندان، محکومیت اعدام و ...
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دستگاه های نظارتی حکومتی
بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع 
نظارت مالي بر حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتي و سایر دستگاههایي که به نحوی 
از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند، تعیین شده است.از سوی دیگر هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری نیز یکی از ارکان مهم دیوان است که بر مبنای اصل ۱۷۰ قانون اساسی وظیفه ابطال 
مصوبات مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را بر عهده دارد. 
یکی از مهم ترین وظایف دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها 
می باشد.در ارتباط نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر شهرداري ها، لزوم شناخت ماهیت حقوقی 
این نهاد اجرایی به دلیل دارا بودن وظایف، اختیارات، منابع و امکانات مالی متنوع جهت اداره امور 
شهري و ارائه خدمات عمومی به شهروندان، حائز اهمیت است. هر چند سیر تاریخی قانونگذاري 
پیرامون شهرداري ها حاکی از عدم ارائه تعریفی شفاف و جامع از این ماهیت است، لیکن با بررسی 
برخی قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و قانون مدیریت 
خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، مشخص می شود که شهرداري ها نیز به عنوان مؤسسات عمومی 
غیردولتی هم راستا با سایر دستگاه هاي اجرایی عالوه بر تشکیالت و ساختار اداري پایدار، فراخور 
وظایف و اختیارات قانونی تعیین شده، از منابع و امکانات عمومی و دولتی اختصاص یافته برخوردارند. 
در خصوص نحوه تأمین منابع مالی شهرداري ها، با وجود شخصیت حقوقی مستقل و لزوم استقالل 
مالی که باعث گردیده بخش عمده اي از منابع مالی مورد نیاز شهرداري ها که تحت عنوان منابع 
داخلی شناخته می شود، در قالب نظام بودجه ریزي مستقل پیش بینی و تأمین گردد، لیکن دارا بودن 
وظایف نسبتاً وسیع در حوزه شهري با گستره اي پراکنده در عرصه جغرافیاي سرزمینی و عدم وجود 
طرحی جامع در خصوص تأمین منابع مالی پایدار، موجب تداوم وابستگی مالی به منابع دولتی و تأمین 
بخشی از اعتبارات مورد نیاز شهرداري ها را از طریق بودجه کل کشور شده است.با این وجود و نظر 
به شمولیت قوانین و مقررات عمومی بر نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی شهرداري ها، نظارت مالی 
دیوان محاسبات بر عملکرد مالی این قبیل اعتبارات مواجه با ممنوعیت یا محدودیت کلی نبوده و اسناد 
هزینه و عملکرد مالی این منابع می بایست جهت رسیدگی در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. 
اما در ارتباط با صالحیت دیوان در نظارت مالی بر منابع داخلی شهرداري ها در حال حاضر موانعی 
همچون نظریه تفسیري اصل )۵۵( قانون اساسی با فروکاستن شأن صالحیتی مذکور به نظارت بر 
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بودجه کل کشور منجر به توسعه غیر منطقی اختیارات مالی برخی واحدهاي اجرایی مانند شهرداري ها 
و عدم امکان نظارت دیوان بر این منابع گردیده است. این محدودیت در شرایطی ایجاد می گردد که 
توجه صحیح به ظرفیت هاي قانونی اصل مذکور و نیز قانون دیوان محاسبات که به منظور پاسداري 
این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات،  از بیت المال گستره نظارتی عامی را براي 
شرکت هاي دولتی و واحدهاي اجرائی که بر طبق اصول )۴۴( و )۴۵( قانون اساسی مالکیت عمومی بر 
آنها مترتب می شود، در نظر گرفته است، لزوم کنترل و اِعمال نظارت مستمر مالی دیوان بر منابع مالی 
داخلی شهرداري ها که با توجه به ماده )۱۳( قانون محاسبات عمومی در زمره وجوه عمومی و جزئی 
از بیت المال محسوب می شوند، ضرورتی محرز و بایسته است.مراجع عام قضایی صالحیت رسیدگی 
به کلیه دعاوی، اختالفات و تنازعات را دارند مگرمورادی که به صراحت قانون گذار استثنا شده باشند. 
دادگاه های عمومی اعم ازحقوقی و کیفری ازجمله این مراجع هستند. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون 
شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها باتوجه به صالحیت خود به کلیه تخلفات ساختمانی 
رسیدگی می کند. درصالحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعم از احداث 
بنای بدون پروانه، احداث بنای زائد بر تراکم مجاز، تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا، عدم رعایت 
اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی و همچنین رسیدگی به تخلف نحوه استفاده ازاماکن مسکونی و ... 
ازجمله مواردی است که قابل بحث وبررسی هستند. کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری دادگاه نیستند 
چرا که تنها مرجعی که حق تعیین مجازات و اجرای آن را در دادگاه جزایی است. اما پس از آنکه آرای 
کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی خود را صادر و ذینفع از رأی اصداری در کمیسیون، تجدید نظر خواهی کرد و 
به خواسته خود دست نیافت، می تواند به استناد بند ۲ ماده قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی 
مجدد نماید. این رسیدگی ازحیث نقض قوانین خواهد بود. بنابراین دادگاه های عمومی چه حقوقی چه 
جزایی حق ورود ندارند و زمانی خاص برای شکایت از آراء کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ در دیوان 
وجود ندارد و صرفاً رأی می بایستی قطعی شده باشد. دیوان عدالت اداری بعنوان یک مرجع نظارتی 
بی طرف ولی دارای ابزار نظارت وکنترل قوی می تواند ازتوسل جویی های غیرقانونی کمیسیون های 
ماده ۱۰۰ و تجدیدنظر آن جلوگیری و مانع ورود ضرر به ذینفع شود . همچنین در خصوص کمیسیون 
ماده ۷۷ قانون شهرداری باید گفت که کمیسیون های ماده ۷۷ مکلفند در مقام رسیدگی به شهرداری 
و مؤدی اصول و قواعد ماهوی را که در »متن یا روح« قوانین و مقررات حضور دارند، رعایت نموده و 
آراء آنها منطبق با این اصول و قواعد ماهوی باشد )منظور از »متن« آن احکامی است که در منطوق یا 
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مفهوم قوانین دیده می شوند و منظور از »روح« هدف و غایت مورد نظر مقنن از وضع قواعد حقوقی 
است(. به طور کلی در خصوص انطباق اقدامات و تصمیمات اداری با اصول و قواعد حقوقی، تعابیر 
متنوعی در متون قانونی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار گرفته است که می توان 
آنها را »موجبات بازنگری« در دیوان عدالت اداری نامید. اصول و قواعد شکلی که »آیین رسیدگی« 
در کمیسیون را تشکیل می دهند، مجموعه ای از احکام، قواعد اصول و قواعد و مقرراتی هستند که 
کمیسیون ها مکلفند از شروع و در جریان رسیدگی به اختالفات میان شهرداری و مؤدی تا هنگام صدور 
و اجرای رأی صادره، مطابق با این اصول و قواعد که فرایند مراحل و روند رسیدگی را معین کرده اند، 
عمل نمایند. اگر چه کمیسیون ماده ۷۷ دارای آئین رسیدگی مفصلی که قانوناً وضع شده باشد، نیست 
اما در هر حال اصولی وجود دارند که در فرآیند رسیدگی به هر دعوایی باید رعایت شوند که قباًل به 
آنها تحت عنوان اصول دادرسی منصفانه، اشاره شد. از این رو می توان گفت کمیسیون های ماده ۷۷ 
موظف به رعایت این اصول و قواعد هستند و در صورت تخطی و عدم رعایت به هریک از اصول و 
قواعد شکلی و ماهوی ، زمینه نقض رأی صادره در دیوان عدالت اداری فراهم می گردد. بنابراین اگر 
مفاد رأی دیوان بر تأیید رأی کمیسیون باشد همان رأی قابل اجرا خواهد بود لیکن اگر رأی دیوان 
مشعر بر غیر قانونی شناخته شدن رأی کمیسیون باشد رأی کمیسیون کأن لم یکن و غیر قابل اجرا 
خواهد شد و شهرداری می تواند مجدداً پرونده را به کمیسیون بدوی ارجاع نماید. این بار کمیسیون 
مکلف خواهد بود مفاد رأی دیوان را لحاظ نماید و رأی صادر کند که مفاد آن غیر از رأی قبلی باشد. 

این مورد یکی از حاالت رسیدگی مجدد به تخلف بعد از حصول قطعیت است.

نظارت عمومی
ارزیابی، کنترل و نظارت در نظام های سیاسی، از دیرباز تا به امروز مطرح بوده است. صاحبان قدرت 
در گذر تاریخ، همواره  از قدرت سو استفاده کرده اند. این امر موجب شده است در نظام های سیاسی و 
همچین در آموزش های دینی و اندیشه های سیاسی مبتنی بر آن، سازوکارهایی برای نظارت بر قدرت 
تدوین گردد. اگر در اندیشه غرب معاصر  »تفکیک قوا « مهم ترین سازوکار ساختاری در جهت نظارت 
بر قدرت و پیشگیری از فساد مطمح نظر قرار گرفته است، در اندیشه اسالمی، چون دغدغه هدایت 
و خوش بختی بشریت وجود دارد، به طور طبیعی، سازوکارهای اساسی تری برای کترل قدرت مد 
نظر بوده است که نظارت عمومی تنها یکی از آن سازوکارها قلمداد می گردد. در تبیین مسئله نظارت 
عمومی، توجه به این نکته ضروری است که یکی از وجوه تمایز حکومت ها نسبت به یکدیگر، در 
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خاستگاه و جهان بینی فکری آنهاست که موجب تفاوت نوع نگاه به نظارت می شود. براساس نوع 
جهان بینی است که الگوی حکومت، کارکرد و الگوی رفتاری آن طراحی می گردد. این امر می تواند 
به عنوان معیاری در سنجش و ارزیابی کارامدی حکومت ها در چگونگی ایفای نقش تعیین شده نیز به 
شمار آید. ازاین رو، شاخت خاستگاه اندیشه ای و جهان بینی حاکم بر نظام سیاسی تبیین کننده ماهیت 
اصلی حکومت و نیز کارکرد نظارتی آن است. در مجموع، می توان به دو جهان بینی کالن  »الهی « و 
 »مادی « اشاره کرد که تفاوت ماهوی آنها را می توان در ماهیت اصلی حکومت و نقش و کارکرد آن 

به روشنی یافت.

دموکراسی لیبرال و مسئلۀ نظارت عمومی
در اندیشه مادی، نظارت عاملی بازدارنده است که از خارج شدن قدرت از کنترل جلوگیری می کند و 
به عوان اهرم و ابزاری در جهت حرکت قدرت در مسیر تعیین شده به شمار می آید.  »نظارت به عنوان 
ابزاری در جهت کنترل قدرت « مبتنی بر اندیشه اومانیستی است که براساس آن، محور عالم انسان و 
امیال اوست و خط مشی های حکومت بر اساس امیال و مانع او ترسیم می شود. در اندیشه سیاسی 
غرب، موضوع نظارت نهادی و حکومتی پر از ظهور دولت های نوین غالب گردید: یعی نظارت های 
این رو، در زمینه  از  بود.  قانونی و عمدتآ جرم شناسانه  برخوردهای حقوقی و  با  اجتماعی مترادف 
نظارت های حکومتی، ادبیات گسترده ای بسط یافت. امروزه و در عصر جهانی شدن، ادبیات نظارت 
در علوم انسانی متحول و مشخص گردیده و مردم هم می توانند همانند گذشته و در جامعه ابتدایی و 
اولیه، نظارت های اثربخش تری اعمال نمایند. ضرورت بازتعریف مسئله نظارت اجتماعی و ضرورت 
نظارت های اجتماعی از طریق بسط سیطره عمومی در کار نظارت نهادهای رسمی حکومتی و نظارت 

های سازمانی امری مهم در اندیشه سیاسی غرب است )خلف خانی، ۱۳۸۷(
مفاد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۲۰۰۰ از ویژگی هایی همچون شفافیت، 
مسئولیت، پاسخ گویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری در توصیف  »حکم رانی خوب « 
سخن گفت. بر این اساس، موارد مزبور با اعمال نظارت عمومی در ساحت ساختار سیاسی به خوبی 
زمینه تحقق و عیینت یافته است. امروزه در اندیشه غربی،  »نظارت و تعادل « از جمله شاخص های 
 »حکم رانی خوب « است و در سپتامبر ۲۰۰۰  »کمیته مشورتی سازمان ملل متحد « جدولی از شاخص 
های سیاسی به منطور همکاری با سازمان ملل متحد معین نمود. به دنبال آن، مجمع عمومی در قطع 
نامه ای، که به  »اعالمیه هزاره « مشهور شد، با عنوان  »حقوق بشر، دموکراسی و حکم رانی خوب «، 
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شاخص هایی را در این زمینه اعالم کرد. از آن پس، مفهوم  »حکم رانی خوب « مطرح گردید. بر این 
اساس، دیوید بیتهام مدعی است هرم دموکراسی از چهار مفهوم برساخته شده است:

۱. دولت شفاف و پاسخ گو
۲. جامعه مدنی

۳. حقوق مدنی و سیاسی 
۴. انتخابات آزاد و عادالنه 

همان گونه که مشاهده می شود، مهم ترین مفهوم در دیدگاه مزبور، مسئله »نظارت« است. ازاین رو، 
در جهان کنونی با وجود تمام ویژگی ها و شرایط، نمی توان منکر نقش نظارت عمومی شد و مبارزه 
با فساد اقتصادی یا فساد سیاسی و سایر فسادها بدون نظارت عمومی امکان پذیر نیست؛ یعنی بدون 

نظارت همگانی، هیچ کس نمی تواند مدعی توفیق در مبارزه با فساد باشد.

2. نظارت و مولفه رهبری
در ایده »حاکمیت دینی«  مسئله نظارت امری مهم قلمداد می شود. آموزه »امر به معروف و نهی 
از منکر«، شورا، نصیحت به امام مسلمانان و ضرورت آرمان عدالت در حکومت اسالمی و برخورداری 
حاکم از ویژگی هایی همچون عدالت و آراستگی به ارزشی هایی مانند عدالت، موجب نهادینه سازی 
نظارت در ایده   و به طبع آن، در رفتار و ساختار است. در ایده حاکمیت دینی، توجه به محورهای ذیل 

با توجه به مسئله نظارت، ضروری است:
ضرورت توجه به مقوله »مقبولیت «  در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مقبولیت رقم  	

می خورد؛ - نظارت ساختاری در حاکمیت دینی که براساس معیار انتخابات محک می خورد؛
شناخت  	 تدبیر،  عدالت،  همچون  صفاتی  از  حاکم  برخورداری  ضرورت  یا  ساالری  شایسته 

بیرونی در نظریه  اندماج نوعی نظارت درونی و  الملل که نشانگر  پیچیدگی های نظام بین 
»مشروعیت حاکم دینی« است.

بصیرت و آگاهی عمیق حاکم اسالمی نسبت فقه و ابعاد گوناگون موجب کاربست آنها در عمل و 
شیوه رفتار وی در مدیریت کالن جامعه است و این دانش و کاربست آن در عرصه حیات اجتماعی 

به طور طبیعی، موجب کنترل قدرت سیاسی در جهت بسط ارزش های اسالمی و دینی می گردد. 
در نظام سیاسی اسالم، هرگاه  در مقام تبیین شاخص ها، از جمله »نظارت عمومی« باشیم رویکردی 
درجه دومی بر مطالعه حاکم است؛ بدان معنا که گویی خارج از چارچوب نظام سیاسی و با رویکردی 
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انتقادی و بر مبنای ارزش های اسالمی، ابعاد چهارگانه حاکمیت مطالعه می شود.

3. بعد ساختار و شاخص نظارت عمومی
ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسالمی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه 
باشد؛ مثآل، در ظرف ساختاری رابطه قدرت – ثروت و یا استبدادی امکان نظارت عمومی وجود ندارد. 
مقصود از   »نظارت عمومی«  در عرصه ساختاری، آن است که قانون اساسی و نظام حکومتی به 
گونه ای طراحی شوند که نظارت عمومی در ساختار آنها نهادینه شده، حرکت در چارچوب آن، به 
خودی خود، زمینه مهار قدرت را فراهم سازد و از فساد قدرت تا حد زیادی بکاهد. در ساختار حقوقی 
هر جامعه ای، قانون مبنای نظم اجتماعی است، و نظارت راه کاری برای ارزیابی انطباق رفتار با قانون. 
نظارت دقیق، کارشناسانه و همه جانبه نه تنها حسن اجرای قانون و مقررات را تضمین می کند، بلکه 
نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات را نیز پیش رو می نهد و راه کارهای تصحیح، بهبود و کمال نظم 

اجتماعی را فراهم می کند. 
یکی از اهداف مهم نظارت عمومی در ساختار سیاسی آن است که از سو استفاده و فساد سیاسی 
و اداری پیشگیری شده، حاکمیت قانون محقق می گردد. نظارت عمومی ویژگی حکم رانی شایسته 
در اندیشه اسالمی است. اگر ویژگی های  »حکم رانی خوب « را با توجه به گزارش سازمان ملل، 
بتوان شفافیت، مسئولیت، پاسخ گویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری دولت برشمرد، می 
توان نتیجه گرفت: محورهای مهمی از آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به مسئله نظارت عمومی 
بازمی گردد. بر این اساس، شاخص نظارت عمومی نسبت نزدیکی با حکم رانی خوب در ساختار مردم 
ساالری دینی دارد و نماگرهای آن را می توان در ابعاد فرایندی، ساختاری و ماهوی ) ارزشی( بررسی 
کرد. در ساحت ساختاری، اصل تفکیک قوا و تعامل قوا، ایجاد نظام پاسخ گویی و نظارت متقابل منجر 
به حکومت پاسخ گو، شفاف و قانونمند می شود و ازاین رو، ضرورت نهادیه شدن نظارت عمومی در 

ساختار حکومتی، مستلزم ایجاد نهادهایی است که این کارکردها از آنها انتظار می رود. 

لزوم نظارت عمومی بر شهرداری ها
حوزه نظارت همگاني به عنوان نوعي دارایي اجتماعي نهاد اجرایي شهرداري از زاویه مطالعه جامعه 
شناختي یکي از مهمترین حوزه هایي است که مي توان اعتماد و اطمینان نهاد اجتماعي را در بین 
ارتباطي مهمي در حوزه مشارکت پایدار  شهروندان گسترش داد. در واقع این عنصر اجتماعي پل 
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شهروندان و عملکرد اجرایي مدیریت شهري(شهرداري)است، ایفاي عقالني و دقیق کارکردهاي بر 
عهده گذاشته شده از سوي نظام نهادینه شده شهرداري به این حوزه مي تواند سرمایه اجتماعي این 
نهاد را در بین شهروندان تضمین کند، بر این اساس از دید گاه بوردیو »سرمایه اجتماعي اساساً با 
مجموعه روابط اجتماعي که یک فرد یا یک گروه دارد مشخص مي شود. داشتن این سرمایه مستلزم 
یک فعالیت اجتماعي است« )زنجاني زاده، ۱۳۸۳: ۳۶(. حوزه نظارت همگاني که از زیر مجموعه هاي 
ساختار مدیریت شهري(شهرداري) است با محتواي و اهداف خاصي در سطوح خرد، میاني و کالن 
سرمایه هاي اجتماعي شهر را مي تواند بررسي کند.این مرکز با توجه به تعامالت متقابلي که با تمام 
شهروندان دارد، یک توان زاید الوصفي همراه با آمادگي روحي، رواني براي در گذشتن از منافع شخصي 
و درگیر شدن منافع جمعي را بوجود مي آورد. به عبارت دیگر عملکرد این مرکز یک نوع دارایي 
اجتماعي است که شهروندان با ارتباط متقابلي که با این مجموعه دارند، مي توانند آن را به صورت 
بالفعل در آورند. براي اینکه چنین امري در ساختار مدیریت شهري)شهرداري( صورت گیرد؛ وجود 
منابع مولد و ذخیره سازي چون: آرمان هاي مشترک، وفاق و انسجام اجتماعي باال شهروندان، انگیزه 
هاي قوي براي پیشرفت و شهري، برخورداري از امکانات رفاهي و آسایشي در شهر و رقابت جدي 
در توسعه شهري و... الزم و ضروري است؛ که از طریق بسط و گسترش فرهنگ نظارت همگاني این 
مسئله قابل اجرا است. فرهنگ سازي نظارت همگاني شهروندان مي تواند بهبودي در استاندارد هاي 
زندگي اجتماعي شهري ، ارتقاي توسعه نهادهاي شهري و تقویت پایه هاي حکمراني خوب شهري 
را بوجود آورد. از دیدگاه کارکردگرایانه توسعه فرهنگ نظارت همگاني در بین شهروندان باعث تقویت 
روابط دو جانبه تعامالت شهروندان با نهاد مدني )شهرداري( مي گردد؛ و به نوع شبکه اعتماد متقابل را 
بین شهروندان و مجموعه مدیریت شهري )شهرداري( ایجاد مي کند. با توجه به چنین پیامدي شبکه 
نظارت همگاني شهرداري براي تقویت اعتماد اجتماعي شهروندان و تحکیم پیوند تعامل اجتماعي 
شهروندان، و بررسي عملکرد سازماني خود از طریق شبکه هاي ارتباط همگاني در تمام ایام سال در 
خدمت شهروندان است. از بُعد دیگر احساس تعلق به هویت شهري از سرمایه هاي اجتماعي زندگي 
شهري را این مرکز مي تواند ایجاد نماید. مفاهیم کلیدي سرمایه اجتماعي چون شبکه هاي ارتباطي 
پل ارتباطي بین مدیریت شهري و شهروندان برقرار مي کند،که میتواند اعتماد الزم را براي مجموعه 
مدیریت شهري در بین نگرش ها و اذهان شهروندان بوجود آورد. از دیگر مفاهیم، شبکه اعتماد در 
بین شهروندان مي باشد، این اعتماد و اطمینان به این معنا است که مدیران شهري در جهت بهبود و 
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آباداني و توسعه شهر و حل معضالت و رفاه شهري فعالیت مي کنند. از دیگر ابعاد توسعه این عنصر 
اجتماعي، شعاع اعتماد است. این مفهوم به میزان گستردگي دایره همکاري و اعتماد متقابل اعضاي 
یک گروه ربط دارد. در یک نتیجه گیري مي توان گفت که هرچه یک گروه اجتماعي داراي شعاع 

اعتماد باالتري باشد، سرمایه اجتماعي بیشتري نیز خواهد داشت.

بحث و نتیجه گیری
نظام سیاسی چهار مولفه ایدئولوژی، رهبری، ساختار، و مردم )شهروندان( دارد که نماگرهای نظارت 
با توجه به آنها سامان می یابد. نظام های سیاسی در بعد ایده و با توجه دو جهان بینی الهی و مادی، 
در قالب نظام سیاسی استبدادی، نظام سیاسی دموکراتیک و نظام سیاسی مردم ساالری دینی مورد 
بررسی می گردد. با توجه به چهار مولفه نظام سیاسی، می توان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد. در هر 
نظام سیاسی، مجموعه ای از قواعد ارزشی و دستوری در جهت تنظیم مناسبات اجتماعی و حیطه 
آزادی شهروندان و تعامل آنان با مقامات حکومتی مطرح است و به طور طبیعی، می تواند از نظر ارزشی، 
اوصاف متفاوتی نظیر حاکمیت فئودالی، کلیسایی، دموکراتیک و والیی داشته باشد. نماگرهای ماهوی 
نظام سیاسی به مثابه یک ایده نظارت پذیر عبارت است از: اجازه نقد داشتن؛ دعوت به تعقل؛ تاکید 
بر کسب علم و معرفت؛ وجود آموزه هایی که بر نظارت تاکید دارد؛ و پرهیز از جهل. در ایده حاکمیت 
دینی، توجه به نماگرهای ذیل در حاکم ضروری است: ضرورت توجه به مقوله  »مقبولیت « در حاکم 
دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد؛ نظارت ساختاری در حاکمیت دینی که 
براساس معیار انتخابات محک می خورد: و شایسته ساالری یا ضرورت برخورداری حاکم از صفااتی 
همچون عدالت، تدبیر، شاخت پیچیدگی های نظام بین الملل که نشانگر اندماج نوعی نظارت درونی و 
بیرونی در نظریه  »مشروعیت حاکم دینی « است. اهداف نظارت عمومی را می توان با توجه به مقوله 
 »نظارت « چنین برشمرد: رشد فرهنگ سیاسی جامعه، تصحیح حرکت نظام سیاسی در جهت اهداف و 
آرمان ها، و آسیب شناسی و رفع موانع پیشرفت در ساحت های گوناگون زندگی اجتماعی. نماگرهای 
نظارت در ساحت رفتار مردم را می توان در سه محور شناخت )بینش(، حوزه منش، و عملکرد و رفتار 
برشمرد. ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسالمی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت 
عامه باشد. نماگرهای ساختاری هر نظام سیاسی را می توان در سه مولفه قوانین، روندها و رویه ها، و 
نهادها برشمرد.مبانی نظارت بر قدرت در حقیقت به تحلیل ادله و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت 
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می پردازد. از محتوا و مستندات این نوشتار به خوبی قابل استنباط است که نظام حقوق اساسی ایران 
با تکیه بر اندیشه های سیاسی و منابع اسالمی به تراکم قدرت و امکان افسارگسیختگی و تجاوزگری 
آن حساس است و دغدغه خاطر دارد و ازهمین رو در این نظام با بحث نظارت بر قدرت و کنترل و 
تحدید آن بسیار جدی برخورد شده و مبانی متعددی برای این امر منظور شده امت که به خوبی توجیه 

کننده ضرورت نظارت بر قدرت اند.

موانع و مشکالت بر سر راه نظارت
در نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران وجود برخی ابهامات در حدود و ثغور و کم و کیف 
قانونی برخی از مبانی مذکور موانعی را در مسیر اجرایی نمودن آنها فراهم آورده است که مسئوالن امر 
باید هر کدام از موانع را با شیوه مناسب خودش برطرف سازند تا بستر مناسب برای تحقق آنها مهیا 
گردد.فقد قوانین الزم برای اجرایی نمودن این مبانی، نبود تشکیالت ویژه و مستقل از حکومت به 
منظور اجرایی نمودن قواعد مذکور و عدم تبیین دقیق شیوه های اعمال نظارت بر پایه این مبانی در 

نظام حقوق اساسی از موانعی است که در مسیر اجرایی شدن آنها وجود دارد.

پیشنهادات و راه کارها
موانع موجود ضرورت جرح و تعدیل سازوکارهای کنونی را بیش از پیش ایجاب می نماید. مراتب 
پیگیری و رفع موانع و محدودیت های اجرایی شدن این مبانی به گونه ای است که باید از طریق 
کارشناسی های الزم با تاکید بر استفاده ار ظرفیت های موجود دو مرحله زیر تبیین وتعمیق و پیگیری 

گردد:
1. لزوم ارتقای کمی )عمومی سازی(: در این حوزه باید مجموعه اقداماتی را برای گسترش 

فرهنگ نظارت در جامعه انجام داد.
در حوزه ارتقای کمی راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:

1-1. تبیین و ضرورت شناسی: معنا و ضرورت و بیان لزوم گسترش نظارت برپایه مبانی 
مذکور، مباحثی است که باید به درستی و به تفصیل تبیین گردد. به عبارت دیگر نظریه پردازی و تولید 

دانش در زمینه نظارت مبتنی بر مبانی مذکور باید مورد توجه قرار گیرد.
1-2. آموزش: در گام بعد باید به آموزش پرداخت. چند مسئله مهم را باید به عموم جامعه و 
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مسئوالن آموزش داد. این مسائل پیش زمینه های نظارت بر قدرت اند.  به نظر می رسد عدم وجود 
شناخت درست و دقیق از این حوزه ها منجر به ظهور و بروز آسیب هایی گردیده است. لذا در این 
بخش باید به این پرسش پاسخ داد که با تکیه بر هر یک از مبانی طرح شده، نظارت بر قدرت چگونه 

و با چه روش هایی باید انجام شود؟
در صورت تبیین این مرحله، مردم و نهادهای مسئول با اطالع و شناخت کافی از کم و کیف حقوق 
نظارتی خود درست را از نادرست تشخیص می دهند و به ارائه رهنمودهای الزم به مدیران و کارگزاران 

در صورت لزوم خواهند پرداخت.
1-3. حمایت: در کنار آموزش نیاز به حمایت همه جانبه از مبانی نظارت و طرق تحقق آنها وجود 

دارد. برای حمایت چند حوزه را باید تحت پوشش قرار داد که عبارت اند از:
1-3-1. قانون گذاری: امروزه ضعف قوانین در حوزه مبانی بنیادی نظارت وجود دارد. به گونه 
ای که در بسیاری موارد فقد قوانین مربوطه در جهت اجرایی شدن این مبانی وظیفه نظارتی را با 
مشکل روبه رو می سازد. لزوم تدوین قانون عادی برای نهادینه کردن برخی مبانی نظارتی چون امر 
به معروف و نهی از منکر و نصیحت الئمه المسلمین و تدوین سازوکارهای روشن نظارتی در جهت 
تحقق عملی مبانی مذکور ضرورتی قانونی است. لذا ایجاد بستر جرح و تعدیل سازوکارهای کنونی 
با تفسیر دقیق قوانین موجود به منظور افزایش سطح اثربخشی و کارآمدی روندهای نظارتی به ویژه 

نظارت مستمر بر حسن اجرای آن ضروری است.
1-3-2. حمایت نهادهای مسئول: نهادهای مسئول، مدیران و کارگزاران و تمام مقامات 
مسئولی که مورد نظارت قرار می گیرند، در هر حوزه ای باید از مقوله نظارت بر قدرت استقبال نمایند 
و حتی زمینه های نظارت پذیری را خود فراهم سازند. مدیران باید به مطالعه و بررسی رهنمودها، اوامر 
و نواهی و نصایح مردم و دیگر نهادهای ناظر بدون هیچگونه پیش داوری و با تقوای الزم بپردازند و 
زمینه بروز آسیب هایی را که مردم در همکاری های مختصر و نظارت های اندک بردستگاه ها متحمل 
شده اند، از بین ببرند. الزام به طراحی سامانه های دریافت شکایات و پیشنهادات در فراهم سازی این 
زمینه می تواند راهگشا باشد. سامانه هایی که مردم بتوانند انتقادات و پیشنهادات، انتظارات و مطالبات 
خود را به آنها منتقل کنند و سپس با جمع بندی منطقی آنها در قالب طرح ها و برنامه های پیشنهادی 

به مقامات اجرایی و مراکز تصمیم گیری ارائه شوند.
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2. لزوم ارتقای کیفی )تعمیق(: به معنای عمق بخشیدن و گسترش حوزه معنایی نظارت می 
باشد که هدف آن غنا بخشیدن و ارتقای کیفی نظارت در کشور می باشد.

در حوزه ارتقای کیفی پیش بینی بخش های ذیل پیشنهاد می گردد:
2-1. شبکه سازی تخصصی رسمی: شبکه سازی تخصصی به آن معناست که باید برای 
اجرایی نمودن نظارت با تکیه بر مبانی طرح شده، نهادها و دستگاه هایی به صورت ویژه و با هدف 
وظیفه خاص نظارت آموزش یابند. این دستگاه ها ضمن عملیاتی نمودن مبانی نظارت به صورت حرفه 
ای در بخش های مختلف وظایفشان فعالیت می نمایند که عبارت اند از: پژوهش درباره روش های 

گسترش نظارت، انواع نظارت، مبانی نظری، احکام و ...
2-2. شبکه سازی ترویجی غیرمستقیم: تالش برای توسعه قلمرو نظارت مردمی و نظارت 
های مدنی در این مرحله مورد توجه است. هرقدر که به گسترش و فرهنگ سازی مفاهیمی چون حق 
تعیین سرنوشت، امر به معروف، نصیحت و امانت بودن مناصب عمومی بپردازیم، نیاز داریم افرادی 
به صورت خودجوش و مردمی و بدون داشتن برچسب های حاکمیتی به صورت مداوم در حوزه های 
مختلف به نهادینه نمودن این مفاهیم بپردازند. جرئت سخن گفتن در عموم، جرئت بحث کردن، جرئت 
ابراز نظرات مخالف و ... مواردی است که این افراد با حضور خود در اجتماع انجام خواهند داد. در سیر 
شکل گیری این شبکه ترویجی غیرمستقیم می توان از نهادها و ابزارهایی چون احزاب، انجمن ها 
و گروه های مختلف سیاسی و صنفی و رسانه های گروهی و فناوری های نو اطالعاتی و ارتباطی 

استفاده نمود.
بنابراین ایجاد زمینه برای شکل گیری مؤسسات و نهادهای مردمی و غیردولتی از جمله شهرداری ها 

و بسترسازی قانونی نظارت بر آنها و احقاق حقوق مردم ضروری است.
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Legal oversight of public institutions from a sociological perspective )em-
phasis on municipalities(

Saeed Amini Nasab *

Abstract
Having a complete and accurate system for monitoring and control is one of 
the most important and vital pillars in a healthy and efficient management. All 
institutions, organizations and ministries that use public funds have legal duties 
and powers that are only allowed to operate within them. Usually, these duties 
and responsibilities are mentioned in the statutes of these organizations or the 
law of their formation; But there is no denying the constant desire of some man-
agers to shrug off the do’s and don’ts and to act according to desire. Supervision 
is necessary in all public institutions. One view holds that the municipality is 
a public institution and in this respect is under the supervision of the Court of 
Audit. Another view is that the Court of Audit only monitors the consumption 
of the state budget and the municipality’s revenue is not included in the Court 
of Audit because it is not from the national budget, but in any case, the National 
Inspection Agency’s oversight of municipalities is not in doubt. The aim of this 
study was to investigate the supervision of public institutions with an emphasis 
on municipalities as a library. The results of this study confirm that the founda-
tions of power control actually analyze the arguments and foundations of the le-
gitimacy of power control. From the content and documents of this article, it can 
be well inferred that the Iranian constitutional system, relying on political ideas 
and Islamic sources, is sensitive to the density of power and the possibility of its 
unbridledness and aggression, and therefore in this system Power and its control 
and limitation have been taken very seriously, and several principles have been 
proposed for this purpose, which well justify the need to control power.

Key words:monitoring, public bodies, municipalities, corruption.
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تاثیر اقتصاد هوشمند بر افزایش سرمایه گذاری بوسیله هوش 
مصنوعی و کاربرد آن در بازاریابی بازارهای مالی

سمیرا  محتشمی*

چکیده
اطالعات  و  دانش  از  دارد که  اشاره  اقتصادی  فعالیت های  از  به گستره وسیعی  اقتصاد هوشمند 
دیجیتالی به عنوان عوامل کلیدی تولید استفاده می کنند. در حال حاضر هوش مصنوعی در بازارهای 
مالی نقش مهمی ایفا می کند. هدف این پژوهش تاثیر اقتصاد هوشمند بر افزایش بازده سرمایه گذاری 
با ارائه مدلهایی مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد. سرمایه گذاری در بازارهای مالی را می توان در 
بعد های کوتاه مدت و میان مدت بررسی کرد. در بعد کوتاه مدت داده های روزانه بازار بورس تهران 
و سکه بهارآزادی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ استخراج و به عنوان ورودی به شبکه عصبی (ANN) و 
مدل برنامه نویسی ژنتیک (GP) وارد شدند تا با استفاده از آنها قیمت روز آتی این بازارها پیش بینی 
شود. همچنین در بعد میان مدت بازده و ریسک ماهیانه ۲۰ شرکت فعال تر بورس و ریسک ماهانه 
بازار ارز و سکه بهارآزادی و سپرده بانکی بوسیله الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار گرفت تا سبدهای 
سرمایه گذاری بهینه به سرمایه گذاران ارائه کند. نتایج حاصل از اجرای مدل ها بیانگر کارآیی هر دو 
روش شبکه های عصبی مصنوعی و برنامه نویسی ژنتیک در پیش بینی کوتاه مدت بازارهای مالی است 
در حالی که شبکه های عصبی مصنوعی کارآیی بهتری از خود بروز می دهند. همچنین کارآیی الگوریتم 
ژنتیک در بهبود بازده و ریسک سرمایه گذاری از ظریق شناسایی سبدهای بهینه سرمایه گذاری نیز به 

اثبات رسید. 

کلید واژگان: الگوریتم ها، بازارهای مالی، هوش مصنوعی، اقتصاد هوشمند، سهام 
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1. مقدمه
قراردادهای هوشمند  دارایی های دیجیتال، هویت دیجیتال و  اقتصاد هوشمند،  مولفه های اصلی 
هستند. درحالی کشورهای توسعه یافته بهره گیری زیادی از اقتصاد هوشمند دارند که با رشد روزافزون 
بسترهای اینترنتی ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم. تلفیق اقتصاد سنتی با هوشمند شاید بتواند 
اقتصاد دیجیتال که شبکه ای جهانی در  باشد. در واقع  این هدف  نخستین گام در راستای تحقق 
اقتصاد از طریق ارتباطات نوین است به یک بستر امن نیاز دارد و دولت ها به موجب نقش سنتی خود 
در تامین بودجه اولیه برای زیرساخت ارتباطی کشور، جزء مهمی از این اقتصاد هستند. در این راستا 
بازار سرمایه با برخورداری از ابزارهای متنوع و همچنین پتانسیل باال می تواند، نقش مهمی در ایجاد 
اقتصاد هوشمند و هدایت آن به رشد اقتصادی داشته باشد. نقش آفرینی پر رنگ تر یادگیری ماشین و 
هوش مصنوعی در بخش مالی و ورود ماشین های پیشرفته تر به عرصه های مختلف مرتبط با فاینانس 
موجب خواهد شد تا الگوریتم هایی که نه توسط انسان ها بلکه به وسیله ی ماشین های فوق پیشرفته 
طراحی شده اند. زمام امور را در دنیای سرمایه و سهام در دست بگیرند و کارهایی را که همیشه توسط 
انسان ها انجام می شده، به انجام رسانند. الگوشناسی آماری یا بازشناخت الگو نیز حوزه ای از هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین است که به دنبال طبقه بندی الگوهاست، برای مثال اگر ورودی های 
یک برنامه ی الگوشناسی آماری، تصاویر انسان و درخت باشند، چنین برنامه ای می تواند با مشاهده ی 
تعدادی داده ی یادگیری، در ادامه تصاویر مختلفی که به عنوان ورودی به آن داده می شود را تحت 
عنوان انسان یا درخت تشخیص داده و برچسب گذاری کند. در مثال دیگر اینکه چنین برنامه هایی 
می توانند با مشاهده ی تعداد زیادی از ایمیل های هرزنامه و غیر هرزنامه به ایمیل هایی که به عنوان 
ورودی به برنامه داده می شود، برچسب هرزنامه یا عادی را بزنند. طبقه بندی، خوشه بندی، رگرسیون و 
دیگر الگوریتم های حوزه ی الگوشناسی آماری همگی در راستای ایجاد هوش مندی بدون دخالت انسان 
ایجاد شده اند. چنین الگوریتم هایی در بازارهای مالی نیز می توانند به ایفای نقش پرداخته و الگوهای 
باالرونده را از الگوهای پایین رونده تشخیص داده و برچسب گذاری کرده و یا به محاسبات احتمالی 
برای آن ها بپردازند. دانش و تکنیک های هوش مصنوعی در سال های گذشته رشد قابل مالحظه ای 
داشته است، به طوری که این رشد منجر به کاربرد هوش مصنوعی در علوم مختلف از جمله اقتصاد 
شده است. در حال حاضر محققین زیادی در علوم مختلف مشغول استفاده از تکنیک های هوش 

مصنوعی در موضوعات متنوع می باشند. 
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سرمایه گذاری را می توان رکن اساسی اقتصاد کشور دانست که اگر به نحو مطلوب صورت پذیرد 
باعث افزایش تولید ملی می شود. فرآیند سرمایه گذاری با استفاده از پس انداز آغاز می شود. بسیاری 
از اقتصاددانان معتقدند ویژگی های کشورهای در حال توسعه کمبود پس انداز می باشد. اگر پس انداز 
افزایش یابد به دنبال آن سرمایه گذاری افزایش و تولید ملی رونق پیدا می کند و سبب رشد اقتصادی 

کشور خواهد شد. پس اندازها اکثرا در حوزه های زیر سرمایه گذاری می شوند: 
خرید فروش طال و سکه بهارآزادی 

سپرده گذاری در بانک ها 
خرید و فروش ارز 

خرید و فروش سهام بورس
خرید و فروش ملک

و... . 
این روزها نوسانات شدید در بازار طال و سکه وارز و همچنین نوسانات بورسی سرمایه گذاران را 
در شناسایی بخش های سودآور دچار سردرگمی کرده است. این سردرگمی بازار سرمایه را گاها دچار 
نوسانات ناخواسته می کند. در این پژوهش ما به دنبال مدلی قابل اتکایی هستیم تا سرمایه گذاران 
هوش  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  کنند.  شناسایی  را  سرمایه گذاری  مطلوب  فرصت های  بتوانند 

مصنوعی به طرح این مدل می پردازیم. 

2. تعاریف و اصطالحات 
اقتصاد هوشمند: منظور از اقتصاد هوشمند، افزایش بهره وری، فعال کردن ICT، و تولید پیشرفته 
و ارسال خدمات و نوآوری با فعالیت ICT است که مانند محصوالت، خدمات و مدل های تجاری 

می باشند و دسته های هوشمند و اکوسیستم را در بردارد. 
هوش مصنوعی: هوش مصنوعی (Artificial intelligence)  شاخه ای از علوم کامپیوتر است 
که در آن به ساخت ماشین هایی هوشمند پرداخته می شود که مانند انسان ها عمل می کنند و واکنش 

انجام می دهند. 
بازارهای مالی: بازار مالی بازاری است که در آن افراد حقیقی و حقوقی می توانند به معامله اوراق 
ضمانت مالی، کاال و دیگر دارایی های مثلی )عوض دار( با هزینه مبادالتی پایین، و در قیمت هایی که 
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تابع عرضه و تقاضا هستند، بپردازند. اوراق ضمانت شامل سهام، اوراق قرضه و برخی کاالها )شامل 
فلزات گرانبها یا محصوالت کشاورزی( می شوند. 

سرمایه گذاری: سرمایه گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور 
دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی های دیگر، به منظور 
)منافع  وسایل  ارزش  از  قدردانی  یا  بهره، سودسهام  قالب  در  مفید  و  برگشت های سودمند  منفعت 

سرمایه( است. 

3. ادبیات نظری پژوهش 
هویت دیجیتال، قراردادهای هوشمند، قوانین جهان روا، مالکیت معنوی و بسیاری دیگر از موارد 
موضوعاتی هستند که در کشور هنوز تعیین تکلیف نشده و در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین موضوع 
باعث شده هوشمند همچنان در مرحله اجرا توفیق چندانی نداشته باشد و نیاز است تا دستگاه ها به 
کمک دیگر و بخش خصوصی موضوعات قانونی و دانشی را در زمینه اقتصاد هوشمند رفع کنند. در 
صورتی که اقتصاد هوشمند بتواند به عنوان چتری بر روی پارامترهای اقتصادی عمل کند و تاثیراتی 

مثبت در شاخص ها به دنبال داشته باشد، می تواند اکسیر شفا بخش اقتصاد کشور باشد. 
سرمایه گذار با توجه به سود و بازدهی و ریسک، بخش های مطلوب برای سرمایه گذاری را از بین ۴ 
بازار اقتصادی انتخاب می کند. سرمایه گذاران بر این باورند که حریف بازر نیستند بنابراین می کوشند 
مجموعه ای متنوع از دارایی ها را نگهداری کنند تا بازده سرمایه خود را با متوسط بازده بازار برابر کنند. 
در این پژوهش برای پیش بینی بازده در هر بازار مالی از روند تغییرات قیمت ها در سایر بازارهای 
مالی استفاده می شود. این متغیرها داری رفتار همکنشی هستند. برای بررسی این رفتار همکنشی از 
نوین ترین فنون هوش مصنوعی، یعنی شبکه های عصبی مصنوعی و برنامه نویسی ژنتیک استفاده 

شده است. 

4. اقتصاد هوشمند و مزایای آن
دانش  از  که  دارد  اشاره  اقتصادی  فعالیت های  از  به گستره وسیعی  دیجیتال  یا  اقتصاد هوشمند 
ابری،  محاسبات  اینترنت،  می کنند.  استفاده  تولید  کلیدی  عوامل  عنوان  به  دیجیتالی  اطالعات  و 
داده های عظیم، فین تک و دیگر فناوری های دیجیتال جدید برای جمع آوری، ذخیره، تجزیه، تحلیل 
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و به اشتراک گذاری اطالعات دیجیتال، ابزارهای اقتصاد دیجیتال هستند. مولفه های اصلی اقتصاد 
هوشمند، دارایی های دیجیتال، هویت دیجیتال و قراردادهای هوشمند هستند. پیشرانه های  اصلی 
اقتصاد دیجیتال، تولید پیشرفته، رباتیک، اتوماسیون صنعتی، منابع جدید داده ای از طریق اتصال به 
اینترنت و موبایل، محاسبات ابری، تجزیه و تحلیل کالن داده ها و هوش مصنوعی هستند. دیجیتالی 
کردن اقتصاد باعث ایجاد فرصت ها و افزایش کارایی می شود. زیرا فناوری های دیجیتالی باعث رشد 
اقتصادی، ایجاد نوآوری و فرصت های شغلی جدید می شوند. در واقع می توان گفت اقتصاد دیجیتال 
تمام جنبه های زندگی افراد یک جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و بر نحوه ارتباط افراد و ایجاد تغییرات 
گسترده جامعه شناختی تاثیر می گذارد. در اقتصاد دیجیتال فعالیت اقتصادی  از میلیاردها ارتباط آنالین 
روزانه بین افراد، کسب و کارها، دستگاه ها، داده ها و فرآیندها حاصل می شود. در واقع ستون فقرات 
اقتصاد دیجیتال، روابط بین افراد، سازمان ها و دستگاه هایی است که از طریق اینترنت، تکنولوژی تلفن 

همراه و اینترنت اشیا (IoT) حاصل می شود. 
به هر تقدیر، اقتصاد دیجیتال در حال شکل گیری است و باعث تغییر مفاهیم متعارف در مورد ساختار 
کسب و کار؛ چگونگی تعامل بنگاه ها و چگونگی دریافت خدمات، اطالعات و کاال توسط مصرف 
کنندگان نهایی است. در همین بستر استفاده تهاجمی از داده ها، سبب تغییر مدل های تجاری می شود 
و عالوه بر تولید محصوالت و خدمات جدید، باعث ایجاد فرآیندهای جدید شده که در نهایت منجر به 
ایجاد یک فرهنگ جدید مدیریت می گردد. این تغییرات شرکت ها را مجبور می کند که دوباره مرزهای 
سنتی و زنجیره ارزش خود را بازنگری کنند و از شرکت های جوان در مورد پیشبرد تحول دیجیتال 

بهره برداری کنند. 
اقتصاد هوشمند داری پتانسیل تغییرات اساسی در فعالیت های اقتصادی، محیط اجتماعی است و 
در حال حاضر شاهد کاربرد گسترده اقتصاد دیجیتال و به تبع آن، رشد اقتصادی و نوآوری سریع در 
کشورهای پیشرفته هستیم. اقتصاد دیجیتال که شبکه ای جهانی در اقتصاد از طریق ارتباطات نوین 
است نیاز به یک بستر امن دارد و دولت ها به موجب نقش سنتی خود در تامین بودجه اولیه برای 
زیرساخت ارتباطی کشور، جزء مهمی از اقتصاد دیجیتال هستند. همچنین یک دولت مترقی در اقتصاد 
دیجیتال، کسب و کارها، شهروندان و سازمان ها را با یک نقشه راه مشخص حمایت می کند. با در نظر 
گرفتن شکاف مهارت های دیجیتالی و تفاوت در سطح مقررات و زیرساخت های کشورهای مختلف، 
می توان گفت همه کشورها نمی توانند از مزایای حادث شده از اقتصاد دیجیتال کامل بهره مند شوند. در 
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بعضی کشورها موانع اجتماعی و اقتصادی برای تحقق اقتصاد دیجیتال وجود دارد. از آنجا که در اقتصاد 
دیجیتال با مسایل جدید مربوط به اعتماد، حریم خصوصی و شفافیت روبرو هستیم، برای افزایش 

شمولیت، نیازمند درک عمیقی از آن هستیم. 
در  آن  گسترده  کاربرد  و  سریع  نوآوری  باال،  اقتصادی  رشد  تجربه  شاهد  حاضر  حال  در  اگرچه 
بخش های اقتصادی کشورهای توسعه یافته هستیم. اما علیرغم فرصت های فراوان ارائه شده توسط 
اقتصاد دیجیتالی، بعضی کشورها هنوز به طور کامل توانایی استفاده از فناوری های دیجیتالی برای 
توسعه پایدار را درک نکرده اند و شاهد زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات ضعیف، عدم توسعه 
مهارت های مناسب و موانع اجتماعی و اقتصادی در اقتصاد دیجیتال هستیم. در نهایت برای درک 
بهتر نقش اقتصاد دیجیتالی در ایران و چگونگی اثرگذاری فناوری های دیجیتال در اقتصاد، باید بررسی 
شود که چگونه می توان سیاست ها و مقررات و مهارت های انسانی را تغییر داد، تا به تحول دیجیتال 
در ایران سرعت بخشید. همچنین وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال در ایران، از جمله مسائل مربوط به 
جریان های دیجیتال؛ تجارت الکترونیک؛ تکنولوژی های مالی؛ نقش آموزش، مهارت ها و نوآوری در 

اقتصاد دیجیتال؛ و پیامدهای تحول دیجیتالی در چشم انداز اقتصادی  ایران باید واکاوی شود. 

5. شبکه های عصبی مصنوعی 
شبکه های عصبی، ساختارهایی محاسباتی با قابلیت های یادگیری و تعمیم پذیری هستند. از نظر 
مفهومی، شبکه های عصبی یک فن توزیعی را به کار می گیرند تا بتوان به کمک آن، یافته های بدست 
آمده از نمونه های مشخص و شناخته شده را ذخیره کرد و آن ها را برای طبقه بندی، پیش بینی، تجزیه 
افزاری  نرم  برنامه های  داد. شبکه های عصبی،  قرار  استفاده  بهینه سازی مورد  و تحلیل، کنترل و 
هستند که از ساختار زیست شناختی مغز انسان با همان پیچیدگی ها تقلید کرده اند. چندین خصوصیت 
متمایز و منحصر به فرد که باعث جذاب شدن شبکه های عصبی شده اند عبارتند از: قابلیت یادگیری، 

پراکندگی اطالعات، قابلیت تعمیم، پردازش موازی و مقاومت. 
در سال های اخیر جوامع علمی شاهد حرکتی مستمر از تحقیقات صرفا تئوری به تحقیقات کاربردی 
بخصوص در زمینه پردازش اطالعات، برای مسائلی که برای آنها راه حلی موجود نیست و یا براحتی 
قابل حل نیستند بوده است. با عنایت به این امر، عالقه فزاینده ای در توسعه تئوریکی سیستم های 
دینامیکی هوشمند مدل آزاد که مبتنی بر داده های تجربی هستند شکل گرفته است. این دسته از 
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سیستم ها با پردازش روی داده های تجربی دانش یا قانون نهفته در ورای داده ها را به ساختار شبکه 
منتقل می کنند. به همین خاطر به این سیستم ها هوشمند گفته می شود، زیرا بر اساس محاسبات 
این سیستم ها در مدلسازی ساختار  فرا می گیرند.  را  قوانین کلی  مثال ها،  یا  داده های عددی  روی 
نروسیناپتیکی مغز بشر می کوشند. از این رو در مطالعات اخیر استفاده از قدرت شبکه های عصبی در 
یادگیری و مدلسازی پدیده های مختلف بخصوص علوم مربوط به رفتار انسانی و علوم اقتصادی مورد 

توجه محققین بوده است. 
شبکه های عصبی، با قابلیت قابل توجه در استنتاج معانی از داده های پیچیده یا مبهم، برای استخراج 
الگوها و شناسایی روش هایی که آگاهی از آنها برای انیان ودیگر تکنیک های کامپیوتری بسیار پیچیده 
و دشوار است به کار گرفته می شوند. یک شبکه عصبی آموزش دیده می تواند به عنوان یک متخصص 
در مقوله اطالعاتی که برای تجزیه و تحلیل به آن داده شده محسوب شود. از این متخصص می توان 

برای برآورد وضعیت های دلخواه جدید و جواب سوال های »چه می شد اگر« استفاده کرد. 
شبکه های عصبی را می توان با توجه به سه عامل از یکدیگر تمایز داد: 

۱. معماری شبکه: تعداد الیه ها و نوع ارتباط پی یاخته ها را بیان می کند. 
۲. شیوه آموزش: یکی از مهم ترین ویژگی های شبکه های عصبی مصنوعی که عملکرد آن را به 
انسان نزدیک می کند قدرت یادگیری است. سه نوع پرادایم در یادگیری وجود دارد که عبارتند از: 

یادگیری با سرپرست، یادگیری بدون سرپرست و یادگیری تقویتی. 
۳. الگوریتم یادگیری: شیوه اثرگذاری میزان خطا در روند آموزش و چگونگی به روز شدن شبکه 

عصبی برای کاهش این خطا را تعیین می کند. 

6. الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک بخشی از نظریه محاسبات تکاملی است که در حال حاضر به عنوان بخشی از 
هوش مصنوعی به سرعت در حال رشد می باشد. ایده اصلی این الگوریتم در نظریه تکامل داروین 
نهفته است. از نظر کابردی، الگوریتم ژنتیک یکی از روش های بهینه سازی مسائل است که اساس 
آن انتخاب طبیعی )عامل اصلی تکامل زیستی( و برخی مفاهیمی که از علم ژنتیک الهام گرفته شده 
اند، استوار است. در این روش به بیان ساده، برای بهینه سازی تابع هدف )تابع تناسب( مساله، در هر 
مرحله، از یک جمعیت اولیه کروموزوم )افراد( که در حقیقت پاسخ های اولیه مساله می باشند، به یک 
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جمعیت جدید از کروموزوم و یا یک نسل جدید که در حقیقت پاسخ های ثانویه مساله مفروض هستند 
خواهد رسید. بنابراین با تکرار این عملیات و تولید جمعیت جدید از جمعیت قبلی در هر مرحله و در 
نتیجه رسیدن به نسل های موفق، جمعیت به سمت یک پاسخ بهینه رشد خواهد کرد. در الگوریتم 
ژنتیک هر کروموزوم نشان دهنده پاسخی از مساله مورد نظر می باشد. این پاسخ بسته به نوع کدسازی 
مساله مورد نظر که با توجه به خصوصیات مساله تعیین می شود، می تواند به صورت ماتریسی از اعداد 
حقیقی )کدسازی حقیقی(، یک رشته از بیت های صفر و یکی )کدسازی باینری( مطرح شود. بنابراین 
هر کدام از ژن ها که اجزاء کروموزوم ها می باشند، می توانند نشانگر یک عدد حقیقی، یک بیت و... . 
. باشند. یک کروموزوم یا دنباله یک الگوریتم ژنتیک به عنوان یک الگوریتم محاسباتی بهینه سازی 
با در نظر گرفتن مجموعه ای از نقاط فضای جواب در هر تکرار محاسباتی، به نحو موثری، نواحی 
مختلف فضای جواب را جستجو می کند. در مکانیزم جستجو، گرچه مقدار تابع هدف در تمام نقاط 
فضای جواب محاسبه نمی شود ولی مقدار محاسبه شده تابع هدف برای هر نقطه، در متوسط گیری 
آماری تابع هدف در کلیه زیر فضاهایی که آن نقطه بدان ها وابسته بوده، دخالت داده می شود. این 
زیر فضاها به طور موازی از نظر تابع هدف متوسط گیری آماری می شوند. این روند باعث می شود که 
جستجوی فضا به نواحی از آن که متوسط آماری تابع هدف در آنها زیاد بوده و امکان وجود نقطه بهینه 
مطلق در آنها بیشتر است، سوق پیدا کند. چون در این روش بر خالف روش های تک مسیری، فضای 
جواب به طور همه جانبه جستجو می شود، امکان کمتری برای همگرایی به یک نقطه بهینه محلی 
وجود خواهد داشت. از مزایای این روش این است که هیچ محدودیتی برای تابع بهینه شونده، مثل 
مشتق پذیری و پیوستگی و غیره ندارد. در روند جستجوی خود، تنها به تعیین مقدار تابع هدف در نقاط 
مختلف نیاز دارد و اطالعات کمکی دیگری مثل مشتق تابع هدف را استفاده نمی کند، لذا می تواند در 
مسائل مختلف اعم از خطی، غیر خطی، پیوسته و گسسته استفاده شود و به سهولت با مسائل مختلف 

قابل تطبیق است )گلدنبرگ، ۱۹۸۹(.
در الگوریتم ژنتیک قبل از هر چیز برای نمایش جواب هر مساله به صورت یک فام تن ساز و کاری 
تعریف می شود. سپس مجموعه ای از فام تن ها که در حقیقت، بیانگر مجموعه ای از جواب های مساله 
هستند به عنوان جمعیت اولیه در نظر گرفته می شود. بعد از این مرحله باید با بکارگیری عملگرهای 
ژنتیک به تولید فام تن های جدید، موسوم به نوزاد پرداخت. پس از تولید فام تن های منتخب برابر اندازه 
جمعیت اولیه باید تعدادی از اعضا را برای تولید نسل بعد انتخاب کرد. فرآیند انتخاب مبتنی بر مقدار 
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برازندگی هر رشته است. در هر رشته اغلب تابع برازش برابر با همان تابع هدف مساله بهینه سازی 
در نظر گرفته می شود. تاکنون یک بار تکرار یا یک نسل از الگوریتم تولید شده است. الگوریتم، بعد از 

تولید چندین نسل به تدریج به سمت جواب بهینه همگرا می شود. 

7. برنامه نویسی ژنتیک
برنامه نویسی ژنتیک همچون الگوریتم ژنتیک از جمله الگوریتم های الهام گرفته شده از طبیعت 
است که در پی بهبود سامانه های محاسباتی رایانه ای است. این روش برای نخستین بار در سال 

۱۹۹۲ توسط کوزا مطرح شد. 
در این روش راه حل ها از طریق شبیه سازی روند تکامل موجودات و قانون بقایای اصلح ایجاد 
می شود. تفاوت بنیادین بین الگوریتم ژنتیک و برنامه نویسی ژنتیک در راه حل ها و خروجی آنهاست. 
خروجی یا مدل برنامه نویسی ژنتیک را می توان به صورت یک درخت نشان داد. در این درخت ها، 
گره های دارای عالمت ریاضی بیانگر نقاط عملیاتی و گره های دارای حروف، نشانگر نقاط نهایی 
هستند. این الگوریتم با اعمال عملگرهای ژنتیک بر این درخت به دنبال معادله ای می گردد که بهترین 

میزان برازندگی راداشته باشد. 

8. فرضیه های پژوهش 
با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک می توان مدل قابل اتکایی برای پیش بینی رفتار بازار سرمایه، . ۱

ظال و ارز ایجاد کرد. 
با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می توان مدل قابل اتکایی برای پیش بینی رفتار بازراهای . ۲

سرمایه، طال و ارز ایجاد کرد. 
مدل شبکه عصبی مصنوعی از مدل برنامه نویسی ژنتیک برای پیش بینی بازارهای سرمایه، . ۳

طال و ارز کارا تر است. 
با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک می توان سبدهای بهینه سرمایه گذاری را شناسایی کرد. . ۴

٩. روش پژوهش
برنامه نویسی  از مدل  با استفاده  از مدل سرمایه گذاری بهینه استفاده شده است.  این تحقیق  در 
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ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی برای یافتن بهترین مدل برای پیش بینی کوتاه مدت بازارهای مالی 
تالش شد. با استفاده از میانگین قیمت ها در هفته منتهی به هر روز، طی دوره یاد شده سعی شد تا 
قیمت روز بعد پیش بینی شود. در بعد میان مدت کارآیی الگوریتم ژنتیک در یافتن مرز کارآیی بازار و 
ارائه سبدهای بهینه سرمایه گذاری مورد آزمون قرارگرفت. معیار قضاوت در مورد کارآیی این الگوریتم 
شاخص پاداش به تغیر پإیری شارپ است. این پزوهش از نوع کاربردی می باشد و طرح پژوهش از 

نوع نیمه کاربردی می باشد. 
جامعه آماری شامل کلیه فرصت های سرمایه گذاری ممکن در ایران از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال 

۱۳۹۷ می باشد. 
متغیرهای مستقل پژوهش در مدل شبکه عصبی مصنوعی و برنامه نویسی ژنتیک برای پیش بینی 
بازار بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از: قیمت آزاد دالر آمریکا، حباب قیمت سکه بهار آزادی، قیمت 
جهانی هر انس طالی ۲۴ عیار، و قیمت نفت اوپک هستند و متغیرهای وابسته این مدل ها شاخص 

قیمت بورس اوراق بهادار تهران می باشند. 
برای پیش بینی بازار ارز متغیرهای مستقل عبارتند از: قیمت آزاد دالر آمریکا، قیمت جهانی هر انس 
طالی ۲۴ عیار، قیمت نفت اوپک و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار و متغیر وابسته این مدل قیمت 

بازار آزاد دالر آمریکا    می باشد. 
متغیر مستقل برای پیش بینی بازار طال عبارتند از: قیمت آزاد دالر آمریکا، قیمت جهانی هر انس 
طالی ۲۴ عیار، قیمت نفت اوپک، شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران، متغیر وابسته این مدل 

قیمت بازار سکه بهار آزادی می باشد. 
در این پژوهش از شبکه های عصبی پرسپترون سه الیه استفاده شده است. 

سایر ویژگی های شبکه های به کار رفته عبارتند از: 
۱. شبکه ها از نوع شبکه های پیش خور هستند. 
۲. روش یادگیری، یادگیری با سرپرست است. 

۳. این شبکه ها با الگوریتم پس از انتشار خطا آموزش داده شده اند. 
۴. الگوریتم آموزش، الگوریتم لونبرگ - مارکواد است. 

۵. ساختار ارتباطی این شبکه ها یک طرفه با ارتباط کامل هر ورودی با تمام پی یاخته های الیه 
میانی و ارتباط هر پی یاخته الیه میانه با پی یاخته الیه خروجی است. 
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10. نتایج و یافته های پژوهش
هدف از این پژوهش بررسی توانایی پیش بینی کوتاه مدت بازده اقتصاد هوشمند بر سرمایه گذاریدر 
بازارهای مالی بوسیله هوش مصنوعی بوده است. در ارتباط با مدل برنامه نویسی ژنتیک بررسی داده ها 
نشان داد که میزان دقت مدل که بر اساس میانگین خطای پیش بینی شبکه در داده های آزمون سنجیده 
می شود.، در بازار سکه بهارآزدی معادل ۹۷/۳۱% در بازار ارز ۹۶/۲۲% و در بورس اوراق بهادار تهران 
۹۷/۴۱% است. مقدار مجذور میانگین مربعات خطای شبکه در داده های آزمون، در بازار سکه بهار آزادی 

۵۸۸/۶۸۷ و در بازار ارز ۱۳۱۷۴/۷۹۳۶ و در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۴۲/۷۲۳۹ تایید شد. 
در فرضیه دوم پس از اجرای شبکه عصبی با تعداد پی یاخته متفاوت در الیه میانی و مقایسه آنها با 
یکدیگر، شبکه بهینه در هر بازار انتخاب شد. که نتایج آن در جدول شماره )۱( قابل مشاهده می باشد. 

بنابراین فرضیه دوم نیز تایید شد. 
میانگین مربعات خطای مدل ها  مقادیر درصد خطا و مجذور  مقایسه  از طریق  نیز  فرضیه سوم 
مورد آزمون قرار گرفت. مقایسه ها نشان میدهد که در هر دو مورد شبکه های عصبی مصنوعی از 

برنامه نویسی ژنتیک بهتر عمل می کند. بنابراین فرضیه سوم نیز تایید می شود. 

جدول ۱- خالصه نتایج عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی
میانگین درصد خطامیانگین قدر مطلق خطاRMSEتعداد نورون بهینهبازار

۱۵789/9806۶۹۳۹/۰۰۵۱/۲۵سکه بهار آزادی
۱۱77/33۲۳/۳۰۷۱/۶۸ارز

۱۷788/314۲۳۲/۶۷۳۱/۰۶بورس اوراق بهادار تهران

جدول ۲- مقایسه میزان مجذور میانگین مربعات خطای مدل های پیش بینی بازارهای مالی 
بورس اوراق بهادار تهرانبازار ارزبازار سکه بهار آزادی

۹۸۰۶/۷۸۹۳۳/۷۷۸۳۱۴/۷۸۸شبکه عصبی مصنوعی 
۱۳۱۷۴/۷۹۳۴۲/۷۲۳۹۵۸۸/۶۸۷برنامه نویسی ژنتیک

جدول ۳- مقایسه میزان درصد خطای مدل های پیش بینی بازارهای مالی 
بورس اوراق بهادار تهرانبازار ارزبازار سکه بهار آزادی

۱/۰۶%۱/۶۸%۱/۲۵%شبکه عصبی مصنوعی 
۲/۵۹%۳/۷۸%۲/۶۹%برنامه نویسی ژنتیک
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به منظور آزمون فرضیه چهارم بازده و ریسک فرصت های سرمایه گذاری و ریسک فرصت های 
سرمایه گذاری برای آخرین ماه از دوره پژوهش استخراج شد. این فرصت ها شامل سهام ۲۰ شرکت 
فعال تر بازار بورس طی دوره پژوهش، دالر آمریکا، سکه بهارآزادی و سپرده گذاری در بانک بود. بازده 
مورد استفاده در این مدل، بازده حاصل از نگهداشت دارایی، یعنی قیمت پایان دوره منهای قیمت 

ابتدای دوره بعالوه سود سهام پرداخت شده بود. 
ریسک از ظریق محاسبه گشت آور مرتبه دوم بازده ها حول بازده حاصل از نگهداشت دارایی بدست 
آمد، چراکه واحد اندازه گیری ریسک تابعی از واحد اندازه گیری بازده است و باید بیانگر نوسان یا 
احتمال انحراف از بازده باشد. محاسبه واریانس به دلیل اینکه پراکندگی داده ها را حول میانگین و نه 
حول بازده حاصل از نگهداشت دارایی محاسبه می کند، نامطلوب است. توانایی این مدل بر اساس 
مقایسه شاخص شارپ سبدهای بهینه با شاخص شارپ دارایی های مالی محاسبه شد. بررسی ها نشان 
می دهند که تمامی سبدهای بهینه از تمامی دارایی های مالی، شاخص شارپ بیشتری دارند. بنابراین 

فرضیه چهارم پژوهش تایید می شود. 

11.  بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادي نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه ي منابع در سطح 
اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهاي مالی، به ویژه بازار سرمایه ي گسترده و کارآمد به 
سهولت امکان پذیر نیست. سرمایه گذاري در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار، یکی از گزینه هاي 
پرسود در بازار سرمایه است. هر چند ارزیابی و پیش بینی سهام و یا هر اوراق بهادار دیگر، روندي 
تاریخی رد و تخصص ویژه اي را می طلبد. نظریه هاي متفاوتی در خصوص ارزیابی و پیش بینی بورس 
در بازارهاي سازمان یافته مطرح شده است. در اوایل قرن بیستم، گروهی از متخصصان صاحب تجربه 
در ارزیابی اوراق بهادار اعتقاد راسخ بر این امر داشتند که میتوان از طریق مطالعه و تجزیه و تحلیل 
روند تاریخی تغییرات قیمت سهام، تصویري را براي پیش بینی قیمت آینده سهام ارائه نمود. مطالعات 
علمی تر با تأکید بر شناسایی دقیق رفتار قیمت سهام، گرایش به سمت مدل هاي ارزشیابی قیمت سهام 
را به وجود به عنوان یک شروع در تعیین رفتار قیمت آورد. مزیت عمدهي سیستم هاي هوشمند نظیر 
شبکه هاي عصبی مصنوعی و شبکه هاي عصبی فازي، در مدل سازي و پیشبینی مجموعه هاي نا منظم 
و غیر خطی است. ابزار دیگري نظیر الگوریتم ژنتیک نیز از نظر بسیاري از محققان می تواند در کاهش 
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زمان به جواب رسیدن و حتی بهینه سازي پیش بینی ها در شبکه هاي عصبی مصنوعی و شبکه هاي 
عصبی فازي مثمر ثمر باشد. هدف از تالیف این کتاب، یافتن ابزارهایی مبتنی بـر هـوش مصنوعی 
بود کـه بتوانـد فراینـد تصـمیم گیـري درمـورد سرمایه گذاري در بازارهاي مالی را بهبود بخشد به 
ایـن. منظور کارایی شبکه هاي عصبی مصـنوعی و مـدل هـاي برنامه نویسی در پیشبینی کوتاه مدت 
بازارهـاي مـالی مـورد بررسـی قـرار گرفـت نتـایج کـار، حـاکی از برتـري تمامی سبدهاي شناسایی 
شده از منظـر شـاخص شـارپ نسبت به هر فرصت سرمایه گذاري بود. یافته ها چـون پـژوهش هـاي 
بیانگر قابلیـت فنـون هـوش مصـنوعی بـراي اسـتفاده در تصمیم گیری هاي مالی، به  پیشـین، 

خصوص سرمایه گذاري در بازارهاي مالی است. 
هدف اصلی در این پژوهش یافتن ابزارهایی مبتنی بر هوش مصنوعی بود که بتواند فرآیند تصمیم گیری 
در مورد تاثیر اقتصاد هوشمند بر افزایش سرمایه گذاری بوسیله هوش مصنوعی در بازارهای مالی را 
بهبود بخشد. بدین منظور کارآیی شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های برنامه نویسی ژنتیک در 
پیش بینی کوتاه مدت بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفت. در بعد میان مدت نیز کارآیی الگوریتم 
ژنتیک در یافتن سبدهای بهینه سرمایه گذاری مالی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش 
چون پژوهش های پیشین بیانگر قابلیت فنون هوش مصنوعی برای استفاده در تصمیم گیری های مالی 

به خصوص سرمایه گذاری در بازارهای مالی می باشد. 
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The impact of the smart economy on increasing investment by artificial 
intelligence and its application in financial markets

Samira Mohtashami

Abstract
Smart economics refers to a wide range of economic activities that utilize digital 
knowledge and information as key factors for production. The Internet, cloud 
computing, enormous data, fintech and other new digital technologies are smart 
economy tools for collecting, storing, analyzing and sharing digital information. 
Nowadays, artificial intelligence plays an important role in financial markets. 
Many transparent and efficient financial market players around the world, such 
as the world’s largest stock markets, are computer science and math experts who 
have created computer programs to create a space in these financial markets that 
is the main competition between mathematicians and computer scientists. Be 
it. The computer programs that these analysts implement their algorithms auto-
matically sell and sell stocks, commodities or derivative financial instruments, 
and traders’ intuition and sentiment do not interfere. In fact, all competition is 
between algorithms and their improvements. The purpose of this study is to 
increase investment return by providing models based on artificial intelligence. 
Investing in financial markets can be examined in the short and medium term. In 
the short run, the daily data of Tehran Stock Exchange and Spring Coin Market 
were extracted from 1395 to 1397 and entered as a neural network (ANN) and 
Genetic Programming (GP) model to use the futures prices of these markets 
ahead of time. Nose. Also in the medium-term dimension of return and monthly 
risk of 20 more active stock companies and monthly risk of currency exchange 
market and coin deposit and bank deposit by Genetic Algorithm was used to 
provide optimal investment portfolios to investors. The performance of both 
artificial neural networks and genetic programming is predictive of short-term 
financial markets, while artificial neural networks perform better. The efficiency 
of the genetic algorithm in improving the return on investment and risk by iden-
tifying the optimal investment bases was also demonstrated.

Key words: Algorithms, Financial Markets, Artificial Intelligence, Smart Econ-
omy, Stocks
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داشبورد ها ابزاری نو در مدیریت کسب و کارها

سید علیرضا اسالمی*، اسماعیل دهقانی

چکیده 
در سالیان اخیر شاهد تغییرات گسترده ای در مسائل مربوط به مدیریت کسب و کار ها هستیم. به 
موازات این تغییرات برای انطباق با استانداردهای جهانی الزم است که تصمیمات توسط اطالعات 
کیفی، تازه و قابل دسترسی در زمان واقعی و نیز بر اساس تحلیلی از این اطالعات اتخاذ شود. از سوی 
دیگر از آنجایی که در شرایط حاضر اعم از تحریم ها، گران بودن مواد اولیه، هزینه های نیروی انسانی 
و سایر موارد، موانعی جهت مدیریت موثر و کارا بر کسب و کارها وجود دارد. در این شرایط، فناوری 
اطالعات می تواند با ورود به عرصه ی مدیریت کسب و کار، ابزارهایی را در اختیار مدیران قراردهد، تا 
با شناخت نیاز های بازارهای جهانی، تغییرات تکنولوژیک و نیاز بازار کار، کاراتر و اثر بخش تر فعالیت 
نمایند. یکی از ابزارهای نوین در این عرصه داشبوردهای مدیریت می باشند. داشبورد ها با باالبردن 
شناخت و بهره بردن از قابلیت های ادراکی انسان، تصمیم گیری را بهبود می بخشند. از آنجا که بکار 
گیری یک سیستم مدیریت عملکرد در کسب و کارها، چالشی اساسی محسوب می شود، همچنین 
کمبود تحقیقات مربوط به داشبوردها در مدیریت کسب و کارها در این مقاله ضمن تشریح و تعریف 
داشبورد های مدیریت، کاربرد داشبوردها در مدیریت کسب و کارها ذکر گردیده و در پایان راهکارهایی 

برای پیاده سازی داشبورد در کسب و کارها بیان شده است.  

 واژگان کلیدی: کسب و کار، مدیریت، داشبورد مدیریت، فناوری اطالعات، تصمیم گیری 
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1- مقدمه:
داشبورد مدیریت ابزاری است که برای ارائه همه کلیدهای مدیریتی مهم در یک مکان واحد، به 
اشتراک گذاشتن بینش با مدیران به روشی کارآمد، و توانمندسازی مدیریت برای تصمیم گیری سریع 
و مبتنی بر داده ها بر اساس آخرین اطالعات استفاده می شود. داشبورد مدیریتی به  صورت بصری همه 

شاخص های عملکرد کلیدی کسب وکار (KPI) را در یک مکان نشان می دهد. 
با افزایش توانایی ذخیره سازی انواع داده، استفاده از داشبورد کسب و کار به سرعت رواج پیدا کرد. 
شرکت ها و سازمان های زیادی برای درک داده های خود به داشبوردها اعتماد کرده اند. آن ها امیدوار 
هستند با استفاده از داشبوردها بتوانند حجم عظیم داده های خود را به »بینشی کاربردی« تبدیل کنند.

مزایای داشبورد مدیریتی شامل موارد زیادی می شود و این داشبوردها به تیم ها کمک می کنند تا 
پیشرفت و موفقیت معیارهای کل شرکت را پیگیری کنند و مدیریت را قادر می سازند تا تصمیمات 

مبتنی بر داده ها را در مورد اهداف تجاری آینده اتخاذ کند. 
 به موازات تغییرات جهانی و ملی در مدیریت و فشاری که برای مدیریت کارا و اثر بخش وجود 
دارد مدیریت کسب و کار ها هم تغییر، تغییراتی چه از نظر ساختاری و چه از باب کارکردی یافته است 
که این تغییرات با تصویب قوانین بهبود فضای کسب و کار و ورود بازیکنان جدید به میدان سرعت 
و حجم بیشتری نیز یافته است. لذا وجود سیستم اطالعاتی یکپارچه برای نظارت بر اجرای اهداف و 
تعیین شکاف ها ضروری بنظر می رسد. بر این اساس و با توجه به ضرورت بکارگیری فناوری اطالعات 

در کسب و کارها، استفاده از داشبورد ها ضروری به نظر می رسد. 
داشبورد راه حلي است جامع براي کلیه سازمانها و شرکت ها به منظور نظارت بر وضعیت موجود 
افزایش  با  داشبوردها  و....  بازار  فروش،  اداري،  کیفیت،  تولید،  از  اعم  واحدهاي مختلف شرکت  در 
دادن شناخت و بهره بردن از قابلیت های ادراکی انسان تصمیم گیری را بهبود می بخشند. ازاین رو، 
بازار  ارائه دهندگان راه حل های داشبوردی  افزایش  افزایش یافته است.  اخیراً عالقه به داشبوردها 
از نشانه های این افزایش است. باوجود محبوبیت داشبورد، هنوز در ارتباط با کار آمدی آن از جمله 
چگونگی شناخت بهترین داشبورد برای وظایف معین، اطالعات چندانی بدست نیامده است ]۱[. البته 
قابل ذکر است به موازات پیشرفت بخش خصوصی در کسب و کار الکترونیکی و بازرگانی الکترونیکی، 
تغییراتی نیز تحت عنوان دولت الکترونیکی - که مربوط به اداره بخش عمومی کشورهاست - به وجود 
آمده است]۲[. داشبوردها زمانی می توانند به حل مسایل ساختار ذهنی و بار اطالعاتی کمک کنند که 
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اصول و خصیصه های بصری معین از جمله نسبت باالی data-ink و ویژگی های drill down را دارا 
باشند. همچنین برخی راهنماهای نظری pop-up و Warning هم هستند که به کاربران در انتخاب 
ساختار نمایش مناسب کمک می کنند. در مجموع می توان گفت داشبوردها باید انعطاف پذیر باشند و 

امکان انتخاب ساختار نمایش های مختلف را در اختیار کاربران بگذارند. 
بنابراین در این مقاله، بررسی چند ضابطه ای جامعی را شکل داده ایم که ضمن تعریف داشبوردها و 
بررسی ویژگی های داشبوردها در کسب و کارها اهمیت و چگونگی استفاده از داشبوردها در مدیریت 
کسب و کارها ذکر گردیده است. هر چند در کشور ما نمونه هایی از داشبوردهای مدیریت به اجرا در 
آمده است اما به دلیل برخی تنگناها، مشکالت و در نظر نگرفتن خصوصیات داشبوردهای مدیریتی 
هنوز نتایج ملموسی از اجرای این طرح ها ارائه نگردیده است، لذا با توجه به کمبود تحقیقات در این 
حوزه، در بخش نتیجه گیری پژوهش برنامه تحقیقاتی را ارائه داده ایم که یاری گر محققان بعدی 
این حوزه باشند. هدف نهایی این مطالعه بررسی مزایا و نقش داشبوردها به عنوان ابزارهای پشتیبان 

تصمیم گیری در حیطه مدیریت کسب و کارها می باشد.

2- داشبورد   چیست؟
درسیستم هاي اطالعاتي مدیریت، یک داشبورد یک رابط کاربر سیستم اطالعاتي اجرایي است که 
)مانند یک داشبورد اتومبیل( طوري طراحي مي شود که راحت خوانده شود براي مثال: یک محصول 
ممکن است اطالعات را از سیستم عاملي محلي در یک کامپیوتر، از یک یا چند برنامه کاربردي که 
ممکن است در حال اجرا شدن باشد و از یک یا چند سایت دور دست روي وب بدست آورده و آن را 
نشان دهد چنان که گویي همه از یک منبع آمده است، اما داشبورد ها نباید با کارت هاي امتیازي اشتباه 
گرفته شوند. واژه داشبورد از داخل هواپیما یا خودرو الهام گرفته شده است وهدف اصلي آن در هر سه 
مورد خودرو،هواپیما و سازمان یکي است: مشاهده اطالعات مورد نیاز و هدایت یک سیستم پیچیده. 
مي توان ادعا کرد که هدایت سازمانهاي امروز، در محیط پیچیده رقابتي، به مراتب پیچیده تر از هدایت 
یک هواپیما است. بنابرین مدیران جهت اجراي ماموریت سازمان و حرکت در راه آرمانهاي سازمان، 
حداقل به وسایلي که نمایانگر جنبه هاي مختلف عملکرد سازمان و هدایت آن است نیاز دارند. یک 
قانون مدیریت این است که شما نمي توانید چیزي را که قابل اندازه گیري نیست، بخوبي مدیریت 
کنید. به همین منوال مي توان اذعان داشت که نمي توان آنچه را که قابل مشاهده و دیدن نیست 
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مدیریت کرد و این جایي است که بحث داشبورد هاي سازماني ضرورت مي یابد. داشبوردهاي سازماني، 
ابزار دیداري داده هاي حیاتي است که مجموعه انبوهي از تحلیل هاي مربوط به فرایند مدیریتي را 
در زمینه هاي مورد نیاز به افراد مربوط ارائه مي دهد. داشبورد عملکرد، یک سیستم اطالعاتی اجرایی 
است که معیارهای مالی و غیرمالی را به عنوان شاخص های پیاده سازی موفق استراتژی جمع آوری 
می کند. شرکت های فرانسوی بیش از دو دهه است که مفهوم داشبورد عملکرد را بکار می گیرند. آنها 
داشبوردی از شاخص های کلیدی موفقیت سازمان را ایجاد و بکار می گیرند. این داشبورد تحت عنوان 
تابلوی نمایش شناخته می شود. تابلوی نمایش به کارکنان سازمان کمک می کند که نتایج اجراهای 
آزمایشی را، با بکارگیری معیارهای کلیدی مورد سنجش قرار دهند. بسیاری از داشبوردها، شاخص های 
محدودی را نمایش می دهند که با وزن دهی سایر معیارها به دست آمده اند به زبان ساده داشبورد یک 
واسط کامپیوتري غني با نمودارها، گزارش ها، شاخص هاي دیداري و مکانیزم اخطار است که در یک 
نرم افزار پویا و اطالعاتي مربوط یکپارچه شده اند و براي تمامي کارکنان سازمان و مدیران ارشد آن 
روشي ساده براي دسترسي به داده هاي به روز سازمان است تا اطمینان از کسب اهداف و مطلع شدن 
از مشکالت بالقوه و واقعي را فراهم کند. کاربرد اصلي داشبوردهاي سازماني صرفا گزارش دهي و 
گزارش گیري نیست. وظیفه اصلي داشبوردهاي سازماني ارائه بهنگام اطالعات مورد نیاز به افراد مربوط 

براي مدیریت دانش و واکنش سریع به تغییرات است ]۳[. 
تصور کنید که داشبورد خودرو، گزارش جزئیات مقدار بنزین مصرف شده در هر روز یا هر ماه را نشان 
دهد، این گزارش چندان مورد استفاده قرار نمي گیرد چرا که کیفیت اطالعات در زمان مناسب برا ي 
تصمیم گیري سریع نادیده گرفته شده است. به جاي آن باید جزئیات کمیت کنوني بنزین یعني مقدار 

بنزین موجود را نشان دهد، چرا که کیفیت این اطالعات براي تصمیم گیري سریع مورد نیاز است.
با توجه به تعاریف، یک نکته به اشتباه گرفته شده معمول این است که داشبورد تنها براي مدیران 
ارشد به منظور ارائه اطالعات جامع از عملکرد سازمان به آنها، مورد استفاده قرار مي گیرد. این برداشتي 
کامال اشتباه بوده چرا که امروزه تکنولوژي داشبورد سازماني به گونه اي است که مي تواند در سطوح 
یابد و بدین منظور داشبوردهاي مختلفي تعریف شده اند که هدف نهایي  مختلف سازمان استقرار 
تمامي آنها ارائه سریع و بهنگام اطالعات به مدیران و کارکنان سطوح مختلف سازمان براي آگاهي 
از شرایط متغیر و اتخاذ تصمیم هاي صحیح با توجه به آنهاست.در این سیستم داده ها از منابع مختلف 
در یک پایگاه داده مرکزي قرار گرفته و سپس توسط نرم افزار مورد استفاده قرار مي گیرد. با توجه به 
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اینکه داده ها امکان دارد در پایگاه هاي داده مختلفي باشند، لذا از واسطي به عنوان یکپارچه ساز استفاده 
مي شود تا داده ها به قالب استاندارد نرم افزار تبدیل شده و در پایگاه داده مرکزي قرار گیرند. با استفاده 
از این سیستم مدیران ارشد سازمان می توانند به سادگی در یک محیط زیبا و غیر پیچیده رایانه ای با 
صرف هزینه ای مناسب بر شاخص های عملکردی سازمان، بخش و یا واحد خود نظارت کامل و به 
روز داشته باشند. بهره برداری از این محیط به مدیران این قابلیت را می دهد در صورتی که شرکت 
در در هر شاخص دچار اغتشاش یا عملکرد بحرانی شود به سرعت از آن مطلع گردند و تصمیم الزم 
را اتخاذ نمایند و پاسخ مدیریتی مناسب را به عملکرد بحرانی نشان دهند. مدیران می توانند با استفاده 
از قابلیت های شبکه ای این سیستم از هر نقطه ای از کشور یا جهان به راحتی و در مدت زمانی کمتر 
از یک دقیقه از آخرین وضعیت شرکت خود اطالع یابند. امکانات پیشرفته این سیستم به مدیران این 
امکان را می دهد که به راحتی روند شاخص های کلیدی عملکرد سازمان خود را در آینده پیش بینی 
نموده، این روند را با اهداف از پیش تعیین شده مقایسه نمایند و با استفاده از تجزیه و تحلیل های یک 
سیستم خبره هوشمند به گلوگاه های استراتژیک و علل اختالالت شاخص های کلیدی عملکرد ونتایج 

سازمان خود پی ببرند. ]۴[

2-1( انواع داشبورد هاي سازماني 
داشبوردهاي سازماني را مي توان به شش دسته کلي تقسیم کرد ]۳[:

و  بخش ها  داده هاي  شرکت،  عملکرد  داشبوردهاي  شرکت:  عملکرد  داشبوردهاي   )۱-۱-۲
دپارتمان هاي مختلف سازمان را یکپارچه مي کند و تحلیل هاي مالي، شاخص هاي حیاتي عملکرد 
(kpi) سازمان، عملکردهاي فروش و... را در بر مي گیرد، تا دیدي جامع از عملکرد سازمان را ارائه 

دهد. ازین رو معموال براي مدیران ارشد، کاربرد بیشتري دارد.
۲-۱-۲( داشبوردهاي دپارتماني: مدیران دپارتمان هاي سازمان و مدیران عملیاتي نیازمند داشبوردي 
هستند که مقیاس هاي عملکردي مربوط به آنها را نمایش دهد. بدین منظور از داشبوردهاي مختص 
به دپارتمان خود بهره مي گیرند. براي مثال مدیر فروش با بهره از داشبورد مربوط به دپارتمان فروش 
مي تواند از فروش واحد در مقایسه با سال پیش، تعداد مشتریان اضافه شده و از دست داده و... مطلع 
شود. بنابراین بیش از ۵۰ درصد افراد سازمان بیشتر به داشبوردهاي دپارتماني به عنوان داشبوردي که 

در سطوح مختلف سازمان استقرار یافته است دسترسي دارند.
۲-۱-۳( داشبوردهاي مشاهده فعالیت - فرآیند: داشبوردهاي مشاهده فعالیت- فرایند، براي مشاهده 
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فرایند هاي خاص سازمان یا فعالیتهاي گسترده مانند امنیت ملي، کنترل بیماري و... استفاده مي شود. 
این نوع داشبورد ها با بهره از تجهیزات دیداري و تحلیلي به وقوع مشکلي پیش از اتفاق آن پي مي برند 
و سعي در کاهش خسارات احتمالي مي کنند. این داشبورد ها را به گونه هاي مختلف مي توان تقسیم 

کرد که در زیر به چند نمونه از داشبورد هاي مشاهده فرایند اشاره مي شود: 
۲-۱-۴( داشبورد مشاهده تقلبات: براي شرکت هاي داراي کارت اعتباري و موسسه هاي مالي.

۲-۱-۵( داشبورد مشاهده فرایند تولید: مورد استفاده کارخانه ها، پاالیشگاه و معادن براي مشاهده 
فرایندهاي حیاتي و پیچیده صنعتي داشبورد مشاهده انبار- توزیع مورد استفاده مراکز توزیع و انبار براي 
مشاهده موجودي واقعي، فضاي تخصیص داده شده و....داشبورد مشاهده بازار مالي مشاهده شرایط 
بازار، شاخص هاي اقتصادي و...داشبورد مشاهده ترافیک، همچنین داشبورد مشاهده آب و هوا و از این 

قبیل داشبوردها.
۲-۱-۶( داشبوردهاي برنامه خاص: در این داشبوردها مقیاس هاي خاص مورد نیاز برنامه مورد نظر 

مطرح مي شود که غالبا واسط ترجیحي کاربران به شمار مي رود.
۲-۱-۷( داشبورد مشتري: براي استفاده مشتري از سازمان طراحي مي شود و مقیاس هاي مربوط به 

مشتري سازمان را ارائه مي دهد.
۲-۱-۸( داشبورد عرضه کننده: این گونه داشبورد به عرضه کنندگان، امکان مشارکت و قرار گرفتن 
در یک سطح اطالعات مربوط به سازمان را مي دهد و هر عرضه کننده مي تواند عملکردش را در برابر 
دیگران ارزیابي کند. از این رو مي توان گفت که این گونه داشبوردها یک ارزش افزوده اثربخش بر 

روابط عرضه کنندگان ایجاد مي کنند. 
در  جریان ها  ردگیري  جهت  است  ممکن  داشبورد  از  نوع  این  دیجیتال:  داشبورد هاي   )۹-۱-۲
فرآیند هاي بازرگاني طراحي شوند. در این داشبورد ها بطور گرافیکي، کاربر ها ممکن است فرآیند هاي 
سطح باال را دیده و سپس به داخل داده هاي سطح پایین drill down کنند، این سطح از جزئیات اغلب 
در درون موسسه  ی سازماني پنهان شده و براي مدیران اجرایي ارشد در دسترس نمي باشد. سه نوع 
اصلي داشبورد دیجیتال امروزه در بازار رایج اند: کاربرد هاي نرم افزاري مستقل، کاربرد هاي بر اساس 
پیمایش گر وب و کاربردهاي رومیزي که به عنوان وسایل رومیزي نیز معروف اند. آخري توسط یک 
موتور widget به حرکت درمي  آید. داشبوردهاي تخصص یافته ممکن است تمام وظایف سازماني را 
رد گیري کنند. مثال ها عبارتند از: منابع انساني، استخدام، فروش، عملیات ایمني، تکنولوژي اطالعا ت، 
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مدیریت پرژه، رابطه مشتري. بخشي. پروژه هاي داشبورد دیجیتال متضمن واحد هاي بازرگاني بعنوان 
گرداننده و بخش تکنولوژي اطالعات بعنوان فعال کننده هستند. موفقیت پروژه هاي داشبورد دیجیتال 
اغلب به متریک هایي بستگي دارد که براي نظارت بر شاخص هاي عملکرد کلیدي و کارت هاي 
امتیازي متوازن انتخاب شده اند و ارقام عملکرد فروش مقداري از محتویات مناسب روي داشبورد هاي 

بازرگاني هستند.

2-2( ویژگي های یک داشبورد 
ویژگي یک داشبورد سازماني را مي توان در دو کلمه (SMART) و (IMPACT) خالصه کرد 

 :(Academy of Economic Studies,2010)

:SMART ۲-۲-۱( ویژگی
ویژگي SMART از حروف ابتدایي ویژگي هاي زیر گرفته شده است:

۱. ویژگي هم افزایي (SYNERGETIC): داشبوردهاي سازماني از لحاظ ارگونامیکي و دیداري 
اثر بخش هستند و با جمع کردن و ارائه اطالعات از جنبه هاي متفاوت باعث هم افزایي اطالعاتي 

مي شوند.
۲. مشاهده شاخص هاي حیاتي عملکرد ( Monitor kpi): یک داشبورد شاخص هاي حیاتي عملکرد 

(kpi) را براي تصمیم گیري اثر بخش به نمایش مي گذارد.

۳. دقت (Accurate): اطالعات و آمار دقیق و داده هاي پشتیباني معتبر را به نمایش مي گذارد.
۴. پاسخگویي (Responsive): داشبورد پاسخگوي مرزهاي عملکردي از پیش تعیین شده به وسیله 

ایجاد اخطار براي جلب توجه سریع کاربر و عکس  العمل سریع وي است.
۵. بهنگام بودن (timely): تمام اطالعات حال و به روز براي تصمیم گیري اثربخش را ارائه مي دهد 

و اطالعات درزمان واقعي و مناسب ارائه مي شود.
IMPACT ۲-۲-۲( ویژگی

ویژگي IMPACT نیز از حروف ابتدایي ویژگي هاي زیر شکل گرفته است:
۱. تعاملي (Interactive): به کاربران براي رسیدن به جزئیات بیشتر، ریشه مسائل و... امکان کند 
و کاو مي دهد. تصور کنید اگر خلبان بتواند بر نشانگر بنزین خود کلیک کند و متوجه شود که در ۱۵ 

دقیقه اخیر حجم بنزین نصف شده است متوجه نشت بنزین مي شود.
۲. دسترسي به داده هاي پیشین (More data history): داشبورد به کاربران قابلیت مرور روندهاي 
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گذشته را مي دهد. به عنوان نمونه ممکن است در زمان کنوني در سهم بازار رشد مشاهده شود، اما با 
مرور روندهاي گذشته رکود نسبت به سال بیش نمایان شود. 

۳. شخصي سازي (personalized): ارائه داشبورد براي هر فرد ویژگي مربوط به مسئولیت وي را 
داراست. براي نمونه مدیر ناحیه یک شهری نیازمند مقیاس هاي مربوط به ناحیه خود و مدیر ناحیه ۲ 

شهری نیز نیازمند مقیاس هاي مربوط به ناحیه خود است.
۴. قابلیت تحلیل (Analytical): قابلیت تحلیلهایي نظیر »اگر چنین شد، آن وقت....« را مي دهد و 

با ارائه متغیرهاي مختلف قوه ادراک فرد را تسهیل میکند.
را  نظرات  یا  یادداشت ها  تعویض  قابلیت  داشبوردهاي سازماني   :(Collaborative) ۵. مشارکت

تسهیل مي کنند. 
۶. پي گیري (Track ability): به هر کاربر قابلیت دنبال کردن مقیاس هاي مورد عالقه را مي دهد.

بطور خالصه با توجه به ویژگی های ذکر شده می توان استنتاج نمود، یک سیستم داشبورد مدیریتی 
مناسب باید دارای ویژگی های زیر باشد:

پیکربندی و استفاده از آن آسان باشد. 	
قابلیت نمایش اطالعات از منابع مختلف را داشته باشد 	
از انواع گوناگون نمایش اطالعات مانند جدول، نمودار و عقربه پشتیبانی کند. 	
امکان تحلیل عمیقتر اطالعات را فراهم کند. 	
قابلیت تعریف داشبوردهای گوناگون برای مسئولیت ها و افراد گوناگون سازمان را داشته باشد. 	
امکان تولید گزارشات را فراهم کند. 	
امکانات انجام تعاریف مدیریتی و مدیریت دسترسی ها را فراهم کند. 	

3- داشبوردها برای مدیریت کسب و کارها
داشبوردهای عملکرد یک جزء کلیدی از یک سیستم مدیریت عملکرد هستند. شناسایی و نظارت 
متریک های  اصلی  است. وظیفه  کار مهم  و  مدیریت کسب  برای  کلیدی  متریک های عملکرد  بر 
عملکرد کمک به تعیین این موضوع است که سازمان و کارگاه خاص چقدر به اهداف مربوطه خودش 
رسیده است. شاخص های عملکرد باید با اهداف و استراتژی ها در آن کسب و کار ارتباط داشته باشند 
و بنابراین این اطالعات عملکرد باید در یک قالب مختصر و شهودی جهت حمایت از فرآیندهای 
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مدیریت به مدیران نشان داده شوند. 
بازاریابی، فروش و عملکرد  )اداره( پرسنل، تولید،  مدیران می توانند داشبوردها را جهت مدیریت 
پژوهش توسط تعیین متریک ها و مدیریت آن شاخص ها در طی زمان از طریق تجسم داده ها بکار 

ببرند.
داشبوردهای عملکرد برای مدیریت کسب و کارها باید به گروه های اصلی زیر طبقه بندی شوند 

)شکل۱(:
داشبوردهای فرآیند تولید/خدمات 	
داشبوردهای مالیه 	
داشبوردهای R&D و پژوهش 	
داشبوردهای رضایت محل کار و پرسنل 	
داشبورد های بازاریابی 	
داشبوردهای عملیات و فرآیندهای بازرگانی  	

شکل ۱- بخش های مختلف داشبورد کسب و کار

کسب و کارها در محیط های پیچیده و غیر ثابتی فعالیت می کنند و تصمیم گیرندگان سازمانی اعم 
از مدیران یا گروههای تصمیم گیری برای تصمیم گیری و تخصیص منابع بایستی دسترسی سریع و 
دقیق به شاخص های مهم کسب و کار داشته باشند. در این لحظه، مدیریت یک مرکز آموزشی مانند 

مدیریت یک شرکت بزرگ است.
عواملی از قبیل مواد اولیه، منابع، مشتریان، کیفیت، نرخ جذب و نگهداشت، وضعیت نیروی انسانی 
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و... همه بر عملکرد یک کسب و کار تاثیر می گذارند. مدیران و تصمیم گیرندگان باید قادر باشند 
داده ها را در همه سطوح گرفته و گزارش کنند. لذا با توجه به سرعت تغییرات، تنوع محصوالت، رقبا، 
تامین کنندگان و سایر موارد اجرا توسعه و بکارگیری یک سیستم مدیریت عملکرد در کسب و کارها 
یک چالش است. یک چنین سیستمی باید عملکرد عرصه های کارکردی اصلی سازمان را فراهم 
کنند:امور مالی، R&D، بازاریابی، مشتریان، منابع انسانی. شکل ۲ چارچوب معماری برای یک سیستم 
مدیریت عملکرد برای مدیریت کسب و کارها را نشان می دهد. یک چنین سیستمی باید ابزارهایی 
را جهت حمایت فرآیندهای نظارت فراهم کرده، داده ها و تحلیل الزم را برای کنترل و برنامه ریزی 

استراتژی نشان دهد.
اجزای کلیدی عبارتند از:
- یک محل انبار داده ها.

- یک الیه گزارش دهی شامل پرس و جو ویژه و گزارش دهی مراوده ای.
- یک الیه )سطح( تحلیلی شامل تحلیل/OLAP چند بعدی، داده کاوی، text mining، پیش 

بینی، مدلسازی پیش بینی و غیره. 
- یک الیه ناظر شامل داشبوردهای مشخص شده و کارت های امتیازی با شاخص های عملکرد 

کلیدی.
- پرتال 

 همه گزارش های تحلیلی و مراوده ای از منبع منفرد، محل انبار داده می آید. محل انبار از منابع داده 
مراوده ای متعددی از قبیل سیستم اطالعات مشتریان، منابع انسانی، تحقیق، مالیه، سیستم اطالعات 
تولید و منابع خارجی )داده های عملکرد سازمان های دیگر، داده های نیروی کار، داده ای مقایسه ای ملی 
و غیره( تغذیه می شود. محل انبار داده شامل اطالعات مالی و تاریخ و جاری، منابع انسانی، اطالعات 

مشتریان می شود.
سیستم مزبور به طور کامل در پرتال سازمان ادغام می شود. پرتال مزبور همه کاربردهای تکنولوژی 
اطالعات سازمان و سرویس های الزم توسط مشتریان، مدیران، پرسنل و تامین کنندگان را به یک 

محل می آورد.
داشبوردهای بکار رفته همراه با محل انبار داده و ابزارهای پرس و جو به مدیران ستادی و صفی 

کسب و کارها اجازه می دهند تا یک واریته ای از تحلیل ها و روندها را به راحتی نمایش دهند.
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شکل ۲- چارچوب معماری یک سیستم مدیریت عملکرد

4- مزایاي تجهیز سازمان به داشبورد:
برنامه ریزی استراتژیک یک موضوع با اهمیت قابل مشاهده و جذاب در سیستم اطالعات حرفه ای 
از سال ۱۹۷۰ می باشد. سال هاست تعدادی از سازمانها تصمیمات تکنولوژیکی و مالکیتی را تحت 
تاثیر سیستم های اطالعات سازمانی قرار داده اند. سیستم اطالعات استراتژیک یک فرآیند مدیریتی 
کردن  مرتبط  منظور،  به  سازمان  برنامه ریزی  فرآیند  با  اطالعاتی  انسجام سیستم های  ایجاد  برای 
برنامه های کاربردی سیستم های اطالعاتی با اهداف سازمان و تعیین ا لزامات اطالعاتی برای دستیابی 
به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمانی می باشد. چهارچوبی که به توضیح سیستم های اطالعات در 
سازمان های امروزی کمک می کند مثلث استراتژی سیستم های اطالعات می باشد. پیامی که بوسیله 
مثلث نقل می شود این است که برای سه عنصر مثلث به نامهای تجارت )کسب و کار(، استراتژی 

سازمان و سیستم اطالعات، هم ترازی و مکمل همدیگر بودن مهم می باشد ]۵[
بنابر این در کسب و کارها با توجه به اهمیت روزافزون اخد تصمیمات مناسب با توجه به محیط 
رقابتی و پیچیده کنونی استقرار سیستم های اطالعاتی و استفاده از فناوری اطالعات در راستای نگرش 
راهبردی اهمیت زیادی دارد. با توجه به این موضوع پیاده سازی ابزار فناوری در کسب و کارها بعنوان 

ابزار پشتیبان تصمیم گیری اهمیت فراوانی دارد.
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برخی از مهمترین مزایای تجهیز سازمان به داشبورد ها عبارتند از]۶[:
۱- تدوین و ارائه شاخص ها: براي شرکت هاي کوچک و بزرگ فهم و یکپارچه سازي داده ها در 
تمامي سطوح بزرگترین چالش به شمار مي آید و تدوین مقیاس ها، اندازه گیري، به روز نگه داشتن، 
مقایسه و تمرکز بر آنها در سازمانها مشکلي همیشگي است که با ورود داشبوردهاي سازماني به تمامي 
این مشکالت خاتمه داده مي شود. داشبوردها در مشاهده شاخص هاي حیاتي به تمامي سطوح سازمان 
یاري مي رسانند و به کاربر امکان دنبال کردن جایگاه سازمان توسط شاخص ها را مي دهند. با دنبال 
کردن شاخص هاي متعدد و مورد نظر و تحلیل روندها مي توان یک درک بهتر از اینکه سازمان چگونه 

عمل مي کند، و فهم عمیق تري از موارد حیاتي سازمان کسب کرد.
۲- مشاهده سالمت سازمان در یک نگاه: داشبوردها با ارائه مقیاس ها و شاخص هاي حیاتي سازمان 
به  صورت دیداري، در نمودارهاي مختلف امکان درک وضعیت سازمان را تنها در یک نگاه فراهم 

مي سازند و تصویري از سالمت سازمان در یک صفحه با یک نگاه را ارائه مي دهند.
۳- تشخیص مشکالت بالقوه پیش از تبدیل به بحران: داشبورد ها با ارائه اطالعات بموقع براي افراد 
مربوط، امکان تشخیص وقوع مشکالت بالقوه سازمان را براي مدیران فراهم مي کند، تا قبل از تبدیل 
شدن مشکالت به بحران تشخیص داده شوند. داشبوردهاي سازماني با قابلیت کندوکاو و کلیک کردن 
بر هر مورد، مي توانند جزئیات بیشتر ونمودارهاي بیشتري را ارائه کنند و به داده هاي زیرین و تاریخچه 
آن دسترسي پیدا کنند و ریشه ضعف ها و مسائل را نشان دهند. داشبوردها با اعمال سیستم اخطار که 
معموال با اعمال جلب توجه مانند فرستادن email، چشمک زدن یا ارائه یک انیمیشن، همراه است، به 
کاربران در درک وجود مشکل و جلب توجه آنها به سمت مشکالت یاري مي رسانند و از نادیده گرفته 
شدن و مورد غفلت واقع شدن مشکالت در نتیجه به بحران تبدیل شدن آنها جلوگیري مي کنند و این 
اطمینان را مي بخشند که مدیران ارشد به شاخص هاي حیاتي توجه کرده و مشکالت را زودتر دیده اند 

تا نسبت به آنها واکنش بهنگام نشان دهند.
۴- کاهش زمان و هزینه در جستجو براي اطالعات مورد نیاز: داشبوردهاي سازماني روشي یگانه 
براي دسترسي به داده هاي متنوع از پایگاهاي متفاوت در سطح سازمان و تبدیل آن به یک فرمت 
قابل درک را ارائه مي دهند. داشبوردها با جمع کردن تمامي اطالعات و شاخص ها و مقیاس هاي مربوط 
و حیاتي براي کاربر در یک صفحه و تشخیص آنها در یک نگاه، در زمان و هزینه براي جستجوي 

اطالعات در گزارش ها باعث صرفه جویي مي شوند.
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۵- به روز بودن اطالعات:با بهره گیري از داشبوردها، سازمان ها به بهره گیري از داده هایي که زمان 
مصرف آنها گذشته خاتمه مي دهند و با یک کلیک آنها را به روز مي کنند و یا خود داشبورد با استفاده از 
هوشمندي، مرتبا خود را به روز مي کند. بنابراین مدیران در تمامي لحظات بخوبي مي دانند در سازمان 
و زیر مجموعه آنها چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است. هیچ چیز برا ي سازمان با ارزش تر از آن نیست 

که تنها به سرعت یک کلیک، داده هاي به روز استخراج شوند و مورد استفاده قرار گیرند.
۶- کمک به اتخاذ تصمیمات شفاف تر:قابلیت مشاهده شاخص هاي حیاتي عملکرد (kpi) استخراج 
شده از داده هاي به دقیقه، همراه با سیستم اخطار و پي بردن به موارد حیاتي، مشکالت بالقوه و 
اطالع از وضعیت سازمان با یک نگاه، همگي در تصمیم گیري هاي شفافتر، به مدیران و سایر تصمیم 
گیرندگان یاري مي رسانند و از آنجا که تمامي سازمان بر اساس اطالعات مشترک تصمیم گیري 

مي شود، سازمان به عنوان یک مجموعه کاراتر عمل مي کند.
۷– هم راستایي عملیات سازمان با استراتژي سازمان: داشبوردها به سازمان در هم راستایي روز به 
روز عملیات با استراتژي سازمان کمک مي کنند و عملیات اثربخش را با ارائه شاخص هاي مربوط در 
هر سطح سازمان اطمینان مي بخشند. با توجه به اینکه برنامه ها و اهداف استراتژي شرکت با تغییر 
شرایط بازار تغییر مي کند، با وجود یک داشبورد تمامي داده ها و شاخص هاي حیاتي عملکرد به روز شده 
و انعطاف الزم براي واکنش به تغییرات نیز فراهم مي شود. مشاهده داده ها و شاخص هاي عملکرد از 
طریق داشبوردها این امکان را ارائه مي دهد که کارکنان همراه با مدیران براي رسیدن به اهداف هم 

راستا شوند. 
۸- تنظیم کارها در راستای اهداف: تعیین اینکه چه شاخص هایی در داشبورد نشان داده شوند 
مستلزم تعامل درون سازمانی و در نتیجه تعیین حساس ترین اقداماتی است که باید برای موفقیت 
سازمان به انجام برسد. این تعامالت تضمین می دهد که هر فردی در سازمان یک دید شفاف نسبت 

به وضعیت این اقدامات دارد.
۹- اندازه گیری کارایی و کنترل عملکرد: داشبوردها به کاربران کمک می کنند که کارایی امور خود 

را به سادگی و بدون درگیر شدن با گزارشات و فایل های مختلف کنترل کنند. 
۱۰- تحلیل: داشبوردها قابلیت عمیق شدن در یک شاخص و تعیین علت مشکالت و فرصت های 

پیش آمده مرتبط با آن شاخص را فراهم می کنند. 
۱۱- بهبود فرآیند تصمیم گیری: داشبوردها به کاربران کمک می کنند که تصمیمات خود را سریعتر 
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و بر مبنای اطالعات آنالین اتخاذ کنند. 
۱۲- دیگر مزایای داشبوردها: نمایش بصري میزان عملکرد، توانایي شناسایي و اصالح روند هاي 
منفي، اندازه گیري کارایي ها - عدم کارایي ها، توانایي تولید گزارش هاي مفصل که روند هاي جدید 
را نشان مي دهند، توانایي اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر که بر اساس هوش تجاری جمع آوري شده اند، 
تنظیم استراتژي ها و اهداف سازماني، صرفه جویي در وقت در مقایسه با گزارش هاي چندگانه جاري، 
حصول پدیداري کلي همه سیستم ها بالفاصله، شناسایي سریع نقاط ناهمگون داده اي و همبستگي ها.

 
5- نتیجه گیری و پیشنهادات:

با توجه به این ارزیابی صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران در خصوص بهبود فضای 
کسب و کار؛ از نظر فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، وضعیت برخی مؤلفه های مؤثر بر 
محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۴۰۰ تاحدودی نامساعدتر شده است. برخی از این شاخص ها مربوط 
به محیط اقتصادی و سطح مدیریت بنگاه ها می باشد. لذا برای غلبه براین موضوع و بهبود شاخص ها 
علی الخصوص در بخش اقتصادی و مدیرت بنگاه ها الزم است که تصمیمات توسط اطالعات کیفی، 
تازه و قابل دسترسی در زمان واقعی و نیز بر اساس یک تحلیلی از این اطالعات اتخاذ شود. بر اساس 
جمع آوری و تحلیل اطالعات با روش داشبورد غالبا اطالعات با ارزشی بدست می آید. داشبوردها 
ابزارهای موثری برای به نمایش گذاشتن داده ها برای تصمیم گیرنده می باشند. در سال های آینده 
داشبوردها در کسب و کارها ضروری خواهند شد ولی ساختار زیر بنای سیستم محل انبار داده، ایمنی، 
پرتال و الیه گزارش دهی باید قبل از توسعه داشبوردهای عملکرد برای مدیریت کسب و کارها فراهم 
گردد. در واقع می توان گفت سیستم اطالعات یکپارچه، توسعه داشبوردها عملکرد را برای مدیران 

کسب و کارها میسر خواهد ساخت.
 با توجه به موارد فوق الذکر برخی ضرورت های بکارگیری و ویژگی های داشبورد ها در مدیریت 

کسب و کارها عبارتند از:
۱- مدیران بنگاه ها برای بدست آوردن مزیت های رقابتی در سطح بین المللی از داشبورد ها به عنوان 

ابزاری راهبردی در مدیریت استفاده نمایند.
زمان  در  اطالعات مهم  از  برخی  باعث می شود  امر  این  و  دارند  اشخاص حافظه ی محدود   -۲
بر  کاربر  تمرکز  افزایش  و  اطالعاتی  بار  بهینه سازی  با  داشبوردها  بماند.  دور  نظر  از  تصمیم گیری 



169

14
01

ـار 
  به

ر / 
 کا

ب و
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

اطالعات مهم و مرتبط با موضوع این اثر منفی را کاهش می دهند، پس طراحی داشبورد یک موضوع 
مهم است که باتوجه به ظرفیتهای ادارکی انسان شناخت را به حداکثر می رساند. 

۳- بر اساس مرور چند برنامه ای مقاالت، برخی از خصوصیات داشبوردها از ویژگی های جهانی 
هستند که در تمام شرایط برقرارمی باشند و ازجمله آنها ویژگی های طراحی بصری است. 

۴- ویژگی های طراحی داشبورد به ۱( هدف داشبورد ۲( وظایف ۳( دانش و ۴( شخصیت کاربر 
مرتبط هستند. به این دلیل ادغام فعالیت متقابل و انعطاف پذیری در داشبورد یک ضرورت است به 
عبارت دیگر نمایش داده به شکل های مختلف و در سطوح یکپارچگی مختلف با ادغام فعالیت متقابل 
و انعطاف پذیری ممکن می گردد. به این روش می توان برای مشکل نمایش اطالعات راه حل مفیدی 
را ارائه داد و پیش پای وظایف نمادین و فضای کاربران با دانش و شخصیت های مختلف راه حلهای 

گوناگونی گذاشت.
۵- مرور مقاالت و ویژگی های شناخته شده داشبورد به پژوهشگران عالقمند به کاربرد داشبورد یا 

عالقمندان به بهبود راه حل های کنونی ایده های جدید می دهند.
۶- مرور آثار و خصیصه های مختلف با شعار مسیرهای تحقیقاتی مفید در این عرصه های مهم 

می باشند.
۷- کاربرد داشبوردها خیلی وسیع است، داشبوردها عملکرد را در چند سطح متفاوت ارزیابی می کنند: 

سطح سازمانی، واحد بازرگانی، سطح کارکردی و سطح فرآیند.
۸- شاخص هاي کلیدي و حیاتي مدنظر مدیران بنگاه ها به دلیل پیچیدگي، تعدد و همچنین ارتباط 

متقابل، در داشبورد پیش بیني گردد.
۹- نیازهاي مشتریان به عنوان بخشي کلیدي و یکي از مهمترین درون دادهاي سیستم در داشبورد 

در نظر گرفته شود. 
۱۰-  شاخص هاي کیفي سازي و کارایی به طور جداگانه در داشبورد سازمان پیش بیني گردد. 

۱۱-  داشبورد پژوهش به صورت جداگانه از داشبورد تولید/فرآیند در داشبورد سازمان در نظر گرفته 
شود.
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مدیریت مالی وحسابداری

فرامرز خسروی

financial management and accounting| مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت مالی، به معنای مدیریت موثر و اثربخش وجوه به منظور تامین اهداف مالی یک سازمان 
است. این نوع از مدیریت، یک عملکرد تخصصی بوده و مستقیما با عملکرد مدیران ارشد مرتبط است. 
البته، متخصصین مختلف، این حوزه را به صورت متفاوتی تعریف می کنند. عالوه بر این، ازعبارت 
مدیریت مالی برای استراتژی های مالی که مدیریت برای سازمان در نظر می گیرد استفاده می شود. 
موضوعات مهمی که معموال در مدیریت مالی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند شامل چگونگی 
افزایش سرمایه به شیوه های مختلف و ساده و هزینه کردن و اختصاص دادن ان برای انجام کارهای 
بلند مدت  بودجه بندی های  برای  تنها  نه  مالی  مدیریت  راه حل های  این،  بر  است. عالوه  مختلف 
بلکه برای اختصاص منابع کوتاه مدت نیزمورد استفاده قرار می گیرد. سرفصل هایی که در این مقاله 
به تفصیل توضیح می دهیم شامل مدیریت مالی و حسابداری، مدیریت مالی، رشته مدیریت مالی، 
حسابداری مالی، تفاوت مدیر مالی با حسابدار، آموزش مدیریت مالی وحسابداری، اهداف مدیریت مالی 

و تفاوت رشته مدیریت مالی با حسابداری است. 

اهداف مدیریت مالی
در کل، مدیریت مالی هنگام تصمیم گیری برای تهیه، اختصاص دادن و نظارت بر منابع مالی مطرح 
شده و مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین، این مدیر باید خاص و تعیین شده ای داشته باشد. اهداف 
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مدیریت مالی شامل: سرمایه گذاری مطمئن، یعنی سرمایه گذاری باید به گونه ای انجام شود که بازده 
الزم را به همراه داشته باشد 

اطمینان از کافی بودن منابع و عرضه به موقع آنها 
اطمینان دادن به سهام داران برای برگشت سرمایه 

مطمئن کردن سهام داران از استفاده بهینه وموثر از منابع مالی موجود

رشته مدیریت مالی
رشته مدیریت مالی، یک رشته مستقل در مقطع کارشناسی ارشد است که تحصیل در آن مستلزم 
گذراندن واحدهای مالی می باشد. عالوه بر این، فارغ التحصیالن این رشته می توانند در زمینه هایی 
مانند بانکداری، بیمه و مدیریت ریسک و مشاغلی مانند معاونت مالی، مسئول تامین اعتبارات مالی و 
ارزیاب اقتصادی پروژه ها انجام وظیفه کنند. از آنجایی که اخیرا گرایش های متعددی برای این رشته 
در دانشگاه ارایه شده، بنابراین، افراد عالقمند و فارغ التحصیالن هر کدام از این گرایش ها می توانند 
در جایگاه های شغلی متنوعی مشغول به کار شده و حتی در مراحل اولیه تجارب عملی و مفید کسب 
کنند. همچنین، تحصیل در این رشته مزیت هایی مانند شناخت انواع گرایش های رشته، درک کردن 

مسایل عملی و نظری این رشته و عرصه و زمینه های مورد استفاد آن را به همراه دارد. 

حسابداری مالی 
حسابداری مالی، یکی از گرایش های تخصصی حسابداری است که در آن، حسابدار یا مدیر مالی 
ابتدا گزارش های مالی، معامالت ثبت شده، تراز نامه و میزان درآمد و بدهی را در نظر گرفته و سپس، 
معامالت مالی را برای بررسی میزان سود پیگیری می کند. به طور معمول، در حسابداری مالی، از یک 
سری از اصول حسابداری مشخص استفاده می شود. با این حال، اینکه برای یک فرایند حسابداری باید 
کدامیک از اصول حسابداری به کار گرفته شوند، به شرایط و الزامات قانونی گزارش شده بستگی دارد. 
 عالوه براین، هرکدام از شرکت های ثبت شده عمومی در کشورمان باید برای انجام حسابداری مالی 
از قوانین و اصول حسابداری پیروی کنند. از طرف دیگر، شرکت های بین المللی، نیز باید صورت ها و 
گزارش های مالی سالیانه شان را بر اساس استانداردهای گزارش های مالی بین المللی ارایه کرده و از هر 
گونه اشتباه و عدد سازی بپرهیزند. در واقع، با ایجاد این اصول حسابداری، اطالعات منسجمی را در 
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اختیار سرمایه گذاران، قانون گذران و مسئولین مالیاتی گذاشته اید. 

آموزش مدیریت مالی و حسابداری
 با توجه به اینکه مهمترین بخش در هر شرکتی، بخش حسابداری و مدیریت مالی است بنابراین، 
افرادی که در این زمینه فعالیت دارند باید از تمام اصول حسابداری مطلع بوده و نسبت به تک تک 
آنها پایبند باشد. عالوه بر این، مدیران مالی باید بتوانند تمام کارکردهای شرکت را بررسی و تجزیه و 
تحلیل کرده و بر اساس گزارش های حاصل، میزان سود دهی شرکت را مشخص کنند. مرکز آموزش 
مجازی پارس، موسسه ای است که بسته های آموزشی دوره آموزش مدیریت مالی و حسابداری را 
برای همه حسابداران و مدیران و افراد عالقمند ارایه و معرفی کرده است. این دوره مدیریت مالی و 
حسابداری، میتوان به دانش پذیران در کسب اطاعات مفید و کاربردی و به دست آورن تجارب عملی 
و نظری کمک کند. مزیت دوره های این مرکز نسبت به موسسات دیگر این است که، بعد از گذراندن 
این دوره به دانش پذیران مدرک مدیریت مالی و حسابداری و گواهینامه مدیریت مالی و حسابداری 
اعطا شده و در صورت شرکت کردن در دوره های دیگری مانند حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی و 

حسابداری مالی خدماتی نیز گواهینامه معتبر ملی ارایه می شود. 

تفاوت مدیر مالی با حسابدار
تفاوت مدیر مالی با حسابدار این است که، حسابدار در رشته حسابداری تخصص داشته و مسئول 
انجام تحقیق در مورد منابع مالی، چگونگی هزینه کردن برای انواع پروژ ه های واگذار شده پیشنهادی 
و اطالع رسانی به سرمایه گذاران و مدیران است. عالوه بر این، میزان تسلط و صالحیت حسابدارها باید 
به صورت رسمی توسط حسابدارهای قانونی تایید شده و گواهینامه معتبر نیز به انها اعطا شود. غالبا، 
شرکت های معتبر، باید حسابدارهای تاییده شده را استخدام کنند اما در صورت استخدام حسابدارهای 

غیرقانونی و غیر مجاز، امتیازی به این نوع از حسابدارها تعلق نمی گیرد. 



174

14
01 

ـار
  به

ار /
و ک

ب 
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

و  نوع  اندازه،  به  توجه  با  و  بوده  و جامع  مالی، یک عنوان کلی  مدیریت  دیگر، عنوان  از طرف 
بخش های مختلف شرکت توضیح داده می شود. غالبا، مدیران مالی مسئولیت انجام وظایف بیشمار و 
متعددی را در انواع سازمان های دولتی، آموزش و تجاری عهده دار می شوند اما، هرکدام از وظایف را 
با توجه به موقعیت و فرصت های موجود، به افراد مختلف واگذار می کنند. مسئولیت هایی که به طور 
معمول برای یک مدیر مالی با تجربه در نظر گرفته می شود شامل جمع آوری و بررسی داده های مالی 
و تجاری، تنظیم میزان بودجه برای پروژه های اجرایی مختلف، پیش بینی و بررسی روند های مالی و 

برنامه ریزی برای انجام پروژه های بعدی است. 

تفاوت رشته مدیریت مالی با حسابداری 
تفاوت رشته مدیریت مالی با حسابداری در این است که این دو رشته، وقایع اقتصادی را به طور 
متفاوتی نگاه کرده و نتیجه گیری می کنند. حسابدارها به فرایند های اقتصادی که در گذشته رخ داده و 
نتیجه شان در زمان حال شامل حال سازمان می شود، می پردازند؛ در حالی که، مدیران مالی، بر نتیجه 
انجام معامالت اقتصادی و تصمیم گیری های مهم در اینده تمرکز دارد.  عالوه براین، دانشجویان رشته 
مدیریت باید نحوه اختصاص سرمایه، بودجه بندی و تامین مجدد آن، تعیین سود سهام داران و مدیریت 
منابع و موارد مصرف آنها را بیاموزند تا در آینده مدیر مالی الیقی شده و مسئولیت های واگذار شده به 

خودشان را به بهترین نحو انجام دهند. 

تاریخچه مدیریت مالی
در سال ۱۹۰۰ مدیریت مالی یک رشته علمی شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت های 
مدیریت مالی همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدی نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات 
بیشتری خواهد بود. تا سال ۱۹۰۰ مدیریت مالی جزئی از اقتصاد کاربردی بود. طی دو دهه ۱۸۹۰ 
و۱۹۰۰ چندین شرکت بزرگ امریکایی درهم ادغام شدند. ۷۸شرکتی که به دنبال این ادغام ها به وجود 
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آمدند، نیمی از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند. 
این ادغام ها نیازمند سرمایه های هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکی از وظایف مهم مدیران 
شدو مدیریت مالی رشته خاصی از مدیریت بازرگانی شد. یادآوری این نکته مهم است که در آن زمان، 
چگونگی تهیه صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن ها دوران طفولیت خود را می گذراند. تجزیه و 
تحلیل های مالی فقط در داخل شرکت ها انجام می شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، 
مانند سرمایه گذاران، گزارش هایی در مورد وضع مالی و عملکرد شرکت ها داده نمی شد تا بتوانند 
در زمینه های سرمایه گذاری تصمیم گیری کنند. در دهه ۱۹۲۰ شرکت های تولیدی مقادیر فراوانی 
کاال تولید کردند و سودهای کالنی بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل )به ویژه 
از نظر قدرت نقدینگی( به تدریج در مبحث مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد. ولی تامین مالی این 
شرکت ها و مسائل مبتال به ساختار سرمایه )در مورد ادغام ها( باعث شد که موسسات تامین سرمایه 
به سرعت رشد یابند. سندیکاهایی که در سایه وجود موسسات تامین سرمایه پدید آمدند به تامین 
مالی شرکت ها )از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده( کمک های شایانی کردند. با پیدایش 
صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابی به تغییرات ناشی از تکنولوژی نوین و سازش با آن، 
مبحث مدیریت مالی نیز بر پایه علمی استوار شد. این رشته علمی با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش 
عملیاتی و اقتصاد سنجی همچنان راه تکامل می پیماید. این روش های علمی که از سال ۱۹۵۰یکی 
پس از دیگری عرضه شد به صورت ابزاری درآمد که شرکت ها برای تجزیه و تحلیل طرح های مختلف 
سرمایه گذاری و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده می کنند. برای محاسبه حداقل بازده مورد نظر، 

تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادی انجام شده است. 
در دهه ۱۹۵۰ نظریه ای عرضه شد به نام نظریه نوین مدیریت مجموعه اوراق بهادار یا نظریه نوین 
مدیریت پرتفوی. اساس و مبنای این نظریه، میزان ریسک و بازدهی است که دارنده مجموعه اوراق 
بهادار از آن بهره مند می شود. مساله ای که این نظریه با آن روبرو است، درجه ریسکی است که سرمایه 
گذار با توجه به مجموعه اوراق بهادار خود محاسبه می کند )و نه فقط ریسک متعلق به اقالم خاصی 

از آن پرتفوی

نقش مدیر مالی
شرکت های سهامی برای ادامه کسب و کار خود نیازمند انواع متنوعی از دارایی های واقعی هستند. 
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بسیاری از این دارایی ها چون کارخانه و ماشین آالت در زمره دارایی های مشهود جای می گیرند. سایر 
باید بابت تمام این دارایی ها وجه  دارایی ها مانند دانش تخصصی و حق االمتیاز نامشهود هستند. 

پرداخت شود. 
شرکت های سهامی برای تامین اینوجوه نسبت به فروش ادعاهایی نسبت به این دارایی ها وجریانات 

نقدی عایده آنها در آینده اقدام می کنند. 
این ادعاها دارایی مالی خوانده می شود. به عنوان مثال، وقتی شرکتی از بانک وام می گیرد، بانک 
از او تعهد مکتوبی مبنی بر بازپرداخت اصل و بهره وام دریافت می دارد. بنابراین، بانک وجوه نقد خود 
رابا یک دارایی مالی معامله کرده است. دارایی مالی فقط شامل وام بانکی نمی شود بلکه شامل انواع 

سهام، اوراق قرضه و ... نیز است. 

جایگاه مدیر مالی میان عملیات شرکت و بازارهای مالی واقع شده است. 
۱- وجوه دریافتی از سرمایه گذاران

۲- وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت
۳- وجوه ایجاد شده از طریق عملیات

۱/۴- وجوه مجددا سرمایه گذاری شده 
۲/۴- به سرمایه گذاران وجوه بازگردانده شده

بنابراین مدیر مالی باید به دو سوال اساسی پاسخ دهد: در چه دارایی های واقعی سرمایه گذاری کند؟ 
و چگونه منابع الزم را برای تامین مالی این دارایی ها تجهیز کند؟

پاسخ سوال اول، سرمایه گذاری و تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای است و پاسخ سوال دوم شامل 
تصمیمات تامین مالی شرکت است. 

هدف مدیریت مالی
هدف مدیریت مالی به حد اکثر رساندن ارزش شرکت است. مفهوم این هدف بسیار پیچیده است. 

مدیران شرکت با ذینفعان بسیاری نظیر مالکان، بستانکاران، فعاالن بازار سرمایه سروکار دارند. 
این هدف، ترجمان بیشینه ساختن ثروت سهام داران در شرکت های سهامی است که به صورت 
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برابر ارزش فعلی جریانات نقدی آتی مورد انتظار مالکان است.. همان 
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طور که اشاره شد، هدف مدیریت مالی به حداکثر رساندن ثروت مالک است. تحقق این مهم از طریق 
حداکثر نمودن سود اقتصادی میسر است که دارای مفهومی متفاوت با سود حسابداری است. 

سود اقتصادی شامل تفاوت درآمدها و هزینه هاست که این هزینه ها شامل هزینه فرصت منابع 
سرمایه گذاری برای وجوه است. سود نرمال، حداقل بازدهی مورد تقاضای سرمایه گذار برای وجوه 
خود است. به عبارت دیگر، مقدار سود در شرایطی است که سود اقتصادی صفر است. سود اقتصادی 
و حسابداری متفاوت هستند زیرا سود حسابداری هزینه فرصت وجوه را نادیده انگاشته و مشمول 

رویه های حسابداری است که ممکن است جریانات نقدی واقعی و واقعیت اقتصاد را نشان ندهد. 

وظایف حسابدار:
حسابداران به دلیل جایگاه ویژه و مهمی که در سازمان دارند باید بتوانند وظایف خود را دقیق و 
جزء به جزء انجام دهند و در جهت بهبود عملکرد سازمان گام بردارند. به طور کلی وظایف حسابداران 

چهار دسته است
۱( مهارت های دفترداری و حسابداری هزینه ها

۲( بودجه بندی و حسابداری مدیریت که از جمله وظایف تکنیکی حسابدار است
۳( حسابرسی، تصمیم گیری و گزارشگری که جزو وظایف ماهرانه حسابدار است

۴( مهارت های تحلیلی و طراحی سیستم و مشاوره ی حرفه ای مستقل که از جمله وظایف پژوهشی 
حسابدار است
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انواع حسابداری:
حسابداری:حسابداری انواع مختلفی دارد از جمله حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابداری 
دولتی. حسابدار خبره عالوه بر آشنایی کلی با انواع مختلف حسابداری، تمرکز خود را روی یک یا دو 
شاخه حسابداری می گذارد. این تمرکز باعث می شود تا تجربه باالیی در همان شاخه پیدا کند و به 

عنوان یک متخصص در آن زمینه شناخته شده و عملکرد موثرتری داشته باشد. 

مدیریت مالی

:
در حوزه آکادمیک مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل فعالیت های 
مالی، مانند تأمین بودجه و استفاده از وجوه شرکت است. عالوه بر این، اعمال اصول مدیریت عمومی 
در منابع مالی شرکت، از دیگر مواردی است که در مدیریت مالی انجام می گیرد به طور ساده می توان 
به اهداف آن  اثر بخش وجوه و منابع مالی یک سازمان به منظور دستیابی  گفت مدیریت کارا و 
ثروت  افزایش  نتیجه  در  و  ارزش شرکت  افزایش  مالی  مالی می گویند. هدف مدیریت  را مدیریت 
سهامداران می باشد. مدیریت مالی نگاهی رو به جلو دارد به این معنی که ابتدا جایگاه فعلی سازمان را 
با استفاده از اطالعات تاریخی )حسابداری( بررسی کرده و سپس برای رسیدن به جایگاه آینده سازمان، 

با توجه به اهداف اصلی سازمان برنامه ریزی می کند

حوزه های مدیریت مالی:
۱. مدیریت مالی کسب و کار، بر فرایند های مالی بنگاه های کسب و کار متمرکز است

۲. سرمایه گذاری، با قیمت گذاری اوراق بهادار و رفتار بازارهای مالی سروکار دارد
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۳. موسسات مالی، کالن تر از موارد قبلی می باشد و بیشتر به شرکت های مالی نظیر بانک ها مربوط 
می شود

این سه حوزه کالن مدیریت مالی از هم تفکیک شده نیستند و کامال با هم در ارتباطند. 
حال که تا حدودی با تعاریف این دو آشنا شدیم بهتر می توان فهمید که تفاوت حسابداری و مدیریت 
مالی در چیست. به طور کلی حسابداری گذشته نگر و مدیریت مالی آینده نگر است. حسابداری ابزاری 
برای مدیریت مالی است تا بتواند بهتر و کاراتر آینده را پیشبینی کرده و درباره آن برنامه ریزی کند.

تفاوت مدیریت مالی و حسابداری در دیدگاه این دو است که یکی مبتنی بر گذشته و دیگری مبتنی 
برآینده است اگرچه بین مدیریت مالی و حسابداری تفاوت وجود دارد و برای هریک به مجموعه 
مهارت های متفاوت نیاز هست اما هر دو حول مدیریت دارایی ها می گردند و در چارت های سازمانی 

نیز، در یک دسته طبقه بندی می شوند

 .

رشته حسابداری مالی
همان طور که همان ابتدا اشاره کردیم رشته حسابداری مالی یکی دیگر از شاخه های حسابداری 
است که در دانشگاه های ایران تدریس میشود و در سال های اخیر به یکی از رشته های پرطرفدار 

تبدیل شده است. 
این رشته بازار کار خوبی در ایران دارد و فارغ التخصیالن این رشته می توانند درآمد خوبی داشته 

باشند. 
البته باید بدانید این رشته هم مانند سایر رشته ها در ایران نیازمند فرد متخصص است و اگر در این 
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رشته متخصص باشید همیشه برای شما کار هست و می توانید با درآمد باالیی در شرکت های بازرگانی 
و شرکت های بزرگ و کوچک کار کنید. 

دروس حسابداری مالی
برای آن که بتوانید در رشته حسابداری مالی فارغ التحصیل شوید الزم است دروس اجباری و 

اختیاری که دانشگاه برای شما ارائه داده است را پاس کنید. 
در ایران می توان هم از راه کاردانی )کارشناسی ناپیوسته( و هم به صورت کارشناسی پیوشته در این 
رشته تحصیل کرد. در ادامه شما را با دروس کاردانی و کارشناسی رشته حسابداری مالی آشنا می کنیم. 

دروس کارشناسی حسابداری مالی علمی کاربردی
دروس کاردانی حسابداری مالی علمی کاربردی

بازار کار حسابداری مالی
یکی از مهمترین سواالتی که برای عالقه مندان به حسابداری مالی پیش می آید این است که بازار 
کار حسابداری مالی در ایران چگونه است و آیا این نیاز به این رشته در ایران و بازار کسب و کار حس 

می شود یا خیر؟
به قطع یقین می توان گفت هیچ رشته ای به اندازه حسابداری در ایران پر رونق نیست و خواهان این 

رشته در شهر های مختلف ایران زیاد می باشد. 
البته باید این نکته را در نظر داشت که متخصصین این حوزه همیشه جای برای کار دارند و می توانند 

با درآمد باالیی مشغول به کار باشند. 
پس اگر می خواهید در این حوزه پیشرفت زیادی داشته باشید باید مدام به دنبال یادگیری بیشتر 

باشید و اطالعات تان را در این حوزه آپدیت کنید. 
تقریبا همه سازمان های بزرگ و کوچک برای پیشبرد اهدافشان به یک حسابدار مالی خبره نیاز دارند 
و اگر شما بتوانید سرفصل های استاندارد این رشته را به صورت عملی و تئوری یاد بگیرید می توانید 

داوطلب این شغل باشید. 



181

14
01

ـار 
  به

ر / 
 کا

ب و
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

بررسی اندازه گیری توزیع درآمدی و اثرآن بر نابرابری درآمدی در ایران

مرسل مالکی

چکیده
نابرابری دارای ابعاد مختلفی است که در یک تقسیم بندی کلی می توان ان را به نابرابری اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی تقسیم بندی کرد. نابرابری اجتماعی ماحصل نگرش های تبعیض آمیز به افراد است 
که معموال در تمامی جوامع به نحوی وجود دارد. به عنوان مثال اعمال تبعیض آمیز میان مردان و زنان، 
یا سیاهان و سفیدان که بیشتر، ریشه های تاریخی و فرهنگی و یا قومی دارد، از این جمله مواردند. 
ویژگی عمده این نوع تبعیضات، پایداری و استمرار آنها طی سالیان بوده است. نابرابری سیاسی عمدتا 
ناشی از هم وزن نبودن افراد در تصمیم گیری های سیاسی یک کشور است، به نحوی که عده خاصی 
عمدتا تصمیم گیرندگان اصلی بوده و البته قدرت حاکمه را نیز در دست دارند. اما نابرابری اقتصادی 
ماحصل تفاوت های موجود در افراد در دسترسی به فرصت های کسب و کار است که بخشی از آن 
ذاتی بوده و بخشی ناشی از مناسبات محیطی است. در این میان نابرابری درامدی به دلیل سهولت در 
اندازه گیری آن در میان اقتصاد دانان جایگاه ویژه ای یافته است. براساس تئوری های اقتصادی می توان 
دو نوع توزیع درآمد را به طور کلی در نظر گرفت. توزیع مقداری درآمد و توزیع مبتنی بر عوامل تولید. 
توزیع مقداری یا شخصی درآمد، متداول ترین مقیاسی است که به وسیله اقتصاددانان به کار برده 
می شود. این مقیاس صرفا با اشخاص یا خانواده ها و کل درآمدی که آنها دریافت می کنند سروکار دارد 
و در آن طریقه کسب درآمد در نظر گرفته نمی شود. انچه مهم است، این است که، هر چه فرد چه 
مقدار درآمد حاصل کرده است، بدون توجه به اینکه درآمد تماما از اشتغال ناشی شده است یا از منابع 

دیگری مانند بهره، سود، جاره و غیره. 

کلید واژگان: نابرابری اقتصادی، توزیع مقداری، درآمد، اشتغال، بهره، سود
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1. مقدمه 
اگرچه نابرابری دارای قدمتی طوالنی در تاریخ بشری بوده و تالشهای بسیاری جهت کاهش و 
ریشه کنی آن صورت گرفته است، لیکن امروزه هم نابرابری به عنوان یکی از معضالت بزرگ و مهم 
جامعه بشری به حساب می آید. از آنجا که اقتصادهای مختلف به لحاظ دسترسی به منابع و دانش 
فنی، با محدودیت مواجه هستند، باید بتوانند به این سوال که چه چیزی چگونه و برای چه کسی تولید 
شود، پاسخ دهند. سومین قسمت این سوال که در واقع نحوه توزیع تولید و درآمد در یک کشور است، 
یکی از مهمترین دغدغه های نظام های اقتصادی مختلف و دولت ها در ارتباط با میزان انتفاع جوامع از 
تولید ملی آنهاست. به لحاظ نگرش اثباتی به مساله نابرابری درآمدی، مهمترین رویکرد در این زمینه 
به نحوه اثرگذاری آن در چارچوب اقتصاد کالن، مرتبط می شود؛ از این رو استنباط می شود با گسترش 
نابرابری در جامعه مجموعه ای از اثرات نامطلوب در سیستم اقتصاد کالن بروز نماید از جمله گسترش 
بیکاری، تغییر ترکیب تقاضا و کاهش کارایی سیاست های اقتصادی که در نهایت رشد اقتصادی را در 
جامعه مختل مینمایند. عالوه بر این، مجموعه ای از اثرات سیاسی و اجتماعی نیز ماحصل نابرابری 
درآمدی خواهد بود، از جمله گسترش روز افزون جرم و جنایت و یا شورش های مردمی و باالخره 
تهدید امنیت عمومی در جامعه. با عنایت به مسائل فوق الذکر، تحقیق حاضر در راستای شناسایی اثرات 
عمده نابرابری درآمدی در دو قسمت عمده طراحی شده است. ابتدا ضمن بیان مبانی نظری برخی 
از شاخص های عمده نابرابری درآمدی به برآورد میزان نابرابری در کشور در سطح ملی و منطقه ای 
اثرات  با تقسیم  ادامه  از پراکندگی آن در کشور آورده شده است. در  )استانی( پرداخته و تصویری 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمده ترین موارد آن مورد کنکاش قرار گرفته اند. انتظار می رود، نتایج 
مطالعات حاضر بتواند در سطح سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منطقه ای و ملی با هدف کاهش 

نابرابری و مدیریت و کنتر اثرات منفی آن، مفید و موثر واقع شود. 

 2. تعاریف و اصطالحات 
نابرابری درآمد: نابرابری درآمدی تفاوت موجود در معیارهای مختلف از نظر رفاه اقتصادی در 
میان افراد یک گروه، در میان گروه های موجود در یک جمعیت، یا در میان مردمان کشورها است. از 

نابرابری درآمدی گاهی اوقات به نام نابرابری اقتصادی یاد می شود. 
توزیع درآمد: توزیع درآمد، در یکی از مباحث قدیمی اقتصاد سیاسی از اهمیتی اساسی برخوردار 
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است. منظور این است که درآمد حاصل از تولید چگونه میان عوامل تولید تقسیم می گردد یا هر یک 
از بخش های اقتصادی چه میزان سهم می برند. توزیع نابرابر عوامل تولید طبعاً باعث توزیع نامناسب 

درآمد نیز خواهد شد. 

3. ادبیات نظری پژوهش

3. 1. اندازه گیری نابرابری
برای اندازه گیری نابرابری درآمدی معیارهای مختلفی وجود دارد. سن در یک تقسیم بندی کلی 
آنها را به دو گروه مختلف تقسیم بندی می نماید. از یک سو معیارهایی قرار دارند که می کوشند میزان 
نابرابری را در یک مفهوم عینی اندازه گیری نمایند که این معیارها را می توان به نوعی اثباتی دانست 
چرا که به اندازه گیری نابرابری بدون توجه به تابع رفاه جامعه، می پردازند اما، از سوی دیگر معیارهایی 
وجود دارند که می کوشند تا نابرابری را بر حسب یک مفهوم هنجاری از رفاه اجتماعی اندازه گیری 
کنند؛ به نحوی که، درجه نابرابری بیشتر؛ منعکس کننده سطح پایین تر رفاه اجتماعی برای سطح 
معینی از درآمد است. سن برای معیارهای اثباتی نمونه های مختلفی را نام برده و تعریف کرده است 
از جمله، انحراف نسبی میانگین، واریانس و ضریب تغییر، ضریب جینی و تفاضل میانگین نسبی و... 
در این قسمت ما به بررسی دو معیار نابرابری ضریب جینی و شاخص تایل از گروه اول معیارهای 
نابرابری پرداخته و در ادامه اشاره ای به شاخص اتکینسون که از نوع دوم شاخص های نابرابری است، 

خواهیم داشت. 

1- ضریب جینی
معموال می توان افراد را برحسب درآمدشان به گروه های مختلفی تقسیم بندی نمود و سپس بررسی 
کرد که چه نسبتی از کل درآمد ملی به هر طبقه خاص تعلق می گیرد، طبقه بندی گروه ها می تواند از 
کمترین درآمد به باالترین درآمد صورت گیرد. چنین برخوردی با مسئله توزیع درآمد در منحنی لورنز 

مستتر است. نمودار زیر بیانگر منحنی لورنز است. 
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نمودار ۱: منحنی لورنز یکی از معروفترین نمودار های موجود در اندازه گیری نابرابری درآمدی است. این نمودار 
به صورت تجمعی بوده و محورافقی آن بیانگر درصد تجمعی دریافت کنندگان درآمد و محور عمودی بیانگر 
 Y درصد از کل جامعه X درصد تجمعی درآمد می باشد. هر نقطه از این منحنی بیانگر این موضوع است که

درصد کل درامد جامعه را دارا می باشد

شمار دریافت کنندگان درآمد "نه بر حسب قدر مطلق درآمد بلکه بر حسب درصدهای تجمعی درآمد" بر 
روی محور افقی ترسیم می شود. برای مثال نقطه ۲۰ بیست درصد پایین تر )فقیرترین( گروه های درآمدی 
و نقطه ۶۰ شصت درصد پایین ترین گروه های درآمدی و نقطه انتهایی محور افقی نقطه ۱۰۰ درصد 
جمعیت است. محور عمودی درصد کل درآمد را که به وسیله هر گروه دریافت می شود نشان می دهد؛ 
این محور نیز بر حسب درصدهای تجمعی تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، طول هر دو 
محور مساوی است و تمام شکل به صورت یک مربع است. یکی از قطرهای مربع از گوشه پایین سمت 
چپ )مبدا مختصات( به گوشه باالی سمت راست ترسیم شده است. در هر نقطه بر روی قطر، درصد 
درآمدهای دریافت شده دقیقا برابر با درصد دریافت کنندگان درآمد است. برای مثال نقطه ای که در وسط 
قطر قرارا دارد نماینده ۵۰ درصد درآمد است که دقیقا بین ۵۰ درصد جمعیت توزیع می کند. نقطه ای که 
در سه چهارم قطر از مبدا مختصات قرار دارد، ۷۵ درصد درآمد را بین ۷۵ درد جمعیت توزیع می کند. به 
بیانی دیگر قطر، قطر مربع در نمودار ۱ نمایانگر "برابری کامل" د توزیع درآمد مقداری است. هر درصد 
گروه درآمدی همان درصد کل درآمد را دریافت می کند، برای مثال، گروه ۴۰ درصد پایین ۴۰ درصد کل 

دریافت می کند و گروه ۵ درصد باال ۵ درصد کل درآمد را به خود اختصاص می دهد. 
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هر چه منحنی لورنز از قطر )برابری کامل( دورتر شود، درجه نابرابری بیشتری را نشان می دهد. 
یک مورد افراطی نابرابری کامل )یعنی وضعیتی که یک فرد تمام درآمد ملی را دریافت کند و افراد 
دیگر اصال درآمدی نداشته باشند( وقتی است که منحنی لورنز با محور افقی پایین و محور عمودی 
سمت راست منطبق شود. چون توزیع درآمد هیچ کشوری کامال نابرابر نیست لذا منحنی لورنز در 
کشورهای محتلف در سمت راست قطر مربع نمودار ۱ قرار می گیرد. هر چه درجه نابرابری بیشتر باشد 
منحنی لورنز خمیده تر و به محورافقی پایین نزدیکتر خواهد شد. یک مقیاس خالصه و بسیار ساده 
درجه نابرابری نسبی درآمد در یک کشور می تواند به وسیله محاسبه نسبت "ناحیه" بین قطر مربع و 
منحنی لورنز، در مقایسه با کل ناحیه نصف مربع که منحنی در آن واقع است، به دست آید. در نمودار 
۲ این نسبت عبارتست از ناحیه هاشور خورده A به کل ناحیه مثلث BCD. این نسبت، به نام آماردان 
ایتالیایی جینی، که در سال ۱۹۱۲ ضریب فوق را تدوین کرد، "نسبت تراکم جینی" و یا به طور ساده تر، 
ضریب جینی نامیده شد. ضرایب جینی مقیاس نابرابری کل است و می تواند از صفر )برابری کامل( تا 
یک )نابرابری کامل( تغییر کند. در واقع ضرایب جینی برای کشورهایی که توزیع درآمد بسیار نابرابری 

دارند عموما بین ۰. ۵ تا ۰. ۷ است. 

نمودار ۲:ضریب جینی با توجه به خط برابری کامل و منحنی لورنز در نمودار یک می توان استنباط کرد که 
هرچه منحنی لورنز از قطر مربع فاصله بیشتری بگیرد نابرابری بیشتر خواهد شد. بر این اساس با تقسیم 

مساحت قسمت هاشور خورده به نصف مساحت مربع، ضریب جینی حاصل خواهد شد. 
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4. روند نابرابری در جهان
طی ۵۰ سال گذشته پس از جنگ جهانی دوم تا کنون GNP واقعی جهانی ۷ برابر و GNP سرانه واقعی 
۳ برابر شده است. اما ثمره چنین رشد اقتصادی به طور مساوی تقسیم نشده است. در خالل سال های 
۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ شکاف میان کشورهای صنعتی )اعضای OECD( و بقیه جهان تا میزان ۶۰ درصد 
افزایش یافته است. دهک ثروتمند کشورهای جهان هم اکنون ۵۰ برابر دهک فقیر درآمد دارد. همزمان با 
رشد نابرابری جهانی، مشاهده می شود که در داخل کشورها نیز نابرابری گسترده شده است. دی گارسیاو 
جانسون )۱۹۹۸( عنوان نموده اند که در ۸۳ کشور فقیرتر دنیا، تقریبا ۳ درصد از افراد جامعه مالک ۸۰ درصد 
از زمینها هستند. شدت نابرابری و اثرات آن در مناطق مختلف جهان متفاوت است. شدت نابرابری در 
کشورهای صنعتی غربی بسیار کمتر از بقیه جهان است. در ادامه بررسی حاضر به اختصار وضعیت نابرابری 

و روند آن در نواحی مختلف دنیا مرور می شود و به برخی از اثرات آنها نیز اشاره خواهد شد. 

5. روند نابرابری درآمدی در کشورهای صنعتی
کشورهای ثروتمند عموما به عنوان کشورهایی که دارای نابرابری کمتری هستند، شناخته شده اند. از 
ابتدای دهه ۱۹۸۰ میالدی با افزایش تجارت و سرمایه گذاری و پیشرفت تکنولوژی تقاضا برای نیروی 
کار غیر ماهر کاهش یافته و موجب کاهش دستمزدهای آنها شده است، در نتیجه نابرابری درآمدی در 
آنها افزوده شده است. در سال ۱۹۹۵ ایاالت متحده در کشورهای عضو (OECD)، بیشترین نابرابری 
درآمدی را تجربه نموده است. این روند در ژاپن نیز مشاهده می شود. نمودار ۳ ضریب جینی را برای 

دو کشور ایاالت متحده و ژاپن نشان می دهد: 
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افزایش نابرابری در کشورهای صنعتی طی سال های اخیر اثرات زیان باری را به همراه داشته است. 
در ایاالت متحده این نابرابری درآمدی با افزایش نسبت فقرا همراه شده است. نسبت فقرا براساس 
آمارهای رسمی از ۱۱,۷ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۳,۱ درصد در سال ۱۹۸۸ و ۱۴,۲ درصد در سال 
۱۹۹۸ رسیده است. در این میان اقلیت های نژادی از جمله سیاهان بیشترین لطمه را دیده اند. در همین 
حین تحرک شغلی برای فراهم نمودن فرصت های بهتر افزایش یافته و افراد بی خانمان رو به فزونی 
نهاده اند. براساس آمارهای UNDP، تغییرات شاخص توسعه انسانی برای ایاالت متحده به نحوی بود 
که این کشور را از رده دوم در سال ۱۹۸۷ به رده نوزدهم در سال ۱۹۹۰ رساند. میزان جنایت در این 
کشور بین سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۲ به میزان ۱۹. ۲ درصد افزایش یافته است. در میان جنایات خشن 
در ایاالت متحده، آدم ربایی با اهداف اقتصادی، بیشترین سهم را داشته است. در بسیاری از ایاالت و 
دولت های محلی هزینه احداث و نگهداری از زندان ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در 
مقایسه با ایاالت متحده، عواقب نابرابری در ژاپن کمتر بوده است که در میان علل مختلف، همگنی 

فرهنگی و مذهبی نقش بسزایی در این امر داشته است. 

6. روند نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه 
چنانکه قبال نیز اشاره شد، نحوه توزیع درآمد با توجه به مناطق و نواحی مختلف جهان در حال توسعه 
فرق می کند. در سال های اخیر کشورهای تازه صنعتی شده، شرق آسیا رشد باال همراه با توزیع برابر 
درآمد را تجربه کرده اند. در مقابل در آمریکای التین و آفریقا توزیع درآمد به تدریج بدتر شده است. 
افزایش نابرابری درآمدی در این نواحی یکی از دالیل اصلی منازعات طبقات اجتماعی مختلف بوده 

است که نتیجه ای جز بی ثباتی سیاسی نداشته است. 

الف( آفریقا
در بسیاری از کشورهای افریقایی در دهه های اخیر سیاست های تعدیل جهت نیل به نظام بازار مورد 
توجه شدیدی قرار گرفته اند. اگر چه در برخی از آنها دستیابی به هدف فوق تاحدودی میسر شده است، 
اما در اغلب موارد منجر به افزایش فقر گردیده است. فقر در آفریقا پدیده ای روستایی است چرا که اغلب 
مردم برای کسب درآمد به کشاورزی پرداخته اند. نابرابری درآمدی در آفریقا عمدتا به واسطه نیروهای 
اجتماعی شکل گرفته که حاکی از عدم تعادل در تخصیص منابع است. اصالحات اراضی توسط احزاب 
سیاسی با موانع متعددی مواجه شده اند. فقرای روستایی دسترسی کمتری به اعتبارات بانکی، زمین و 
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خدمات بیشتر و مطلوب تر دارند. فقدان یک دولت کارآمد و گروه های سیاسی قوی حامی تولیدکننده 
روستایی، عامل دیگری در جهت رشد فقر در آفریقا است. در این شرایط سیاست های تعدیل که عموما 

بر مسائل مالی اقتصاد کالن متمرکز هستند، نمی توانند وضعیت فقرا را بهبود بخشند. 

ب( کشورهای شرق آسیا
به غیر از ژاپن، تایوان و کره جنوبی نابرابری درآمدی یکی از مشکالت عمده کشورهای آسیایی است. 
براساس برآوردهای بانک جهانی بخش عمده ای از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از اواسط دهه 
۸۰ شاهد رشد اقتصادی چشمگیری بوده و توانسته اند منافع حاصل از رشد را به نحوی تقسیم نمایند که 
فقر کاهش محسوسی بیابد. اما در مقابل، یکی از کشورهای جدیدا صنعتی آسیایی یعنی چین با مشکالت 
عمده ای در زمینه توزیع عادالنه درآمد مواجه شده است. از سال ۱۹۷۶ که اصالحات کامل اقتصادی آغاز 
شد، چین شاهد رشد چشمگیری بوده است. از آنجا که اصالحات انجام شده عمدتا برپایه توسعه شهری 
بنا نهاده شده بود و گروه های متخصص را بیشتر مد نظر قرار می داد، موجبات شکاف درآمدی را بویژه 
بین شهرنشینان و روستاییان ایجاد نمود. براساس بررسیهای اخیر طی دوره اصالحات، تاکنون درآمد 
گروههای شهرنشین همواره افزایش یافته، درحالی که درآمد روستایان )عمدتا کشاورزان( بدون تغییر مانده 
است. مورد کره جنوبی به عنوان کشوری که به سرعت به سمت نظام بازار حرکت کرده است، نکات 
جالبی را به همراه دارد. در دهه ۶۰ میالدی با جهت گیری سیاست های دولت به سمت صادرات کاالهای 
کاربر توزیع درآمد بهبود یافته است. اما از اواسط دهه ۷۰ میالدی که دولت درصدد تقویت صادرات برآمد، 
دستمزدها را کنترل نمود و بدین ترتیب توزیع درآمد بدتر شد. اندکی بعد پس از بهبود مختصری که در 
اوایل دهه ۸۰ میالدی ایجاد شد، ضریب جینی در این کشور از ۰,۳۴۷ در سال ۱۹۸۱ به ۰,۴۳۱۸ در سال 
۱۹۸۹ افزایش یافت. یکی از مهمترین دالیل افزایش نابرابری در این دوران افزایش شدید قیمت زمین 
بود که دارندگان زمین را در وضعیت بسیار باالتری قرار داد. در سال ۱۹۹۳ سیاست های دولت به سمت 
حمایت از مشاغل خرده پا جهت گرفت که در نتیجه آن نابرابری درآمدی به طرز محسوسی کاهش یافت. 

7. روند نابرابری در ایران 
با توجه به آمارهای موجود در زمینه نابرابری درآمدی در کشور، در این قسمت به بررسی روند آن 
طی سال های اخیر پرداخته و به این منظور مناطق شهری و روستایی را به طور مجزا مد نظر قرار 

خواهیم داد. با تفکیک فوق نابرابری در سطح ملی را می توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد: 
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الف( بررسی روند زمانی آمارها
ب( مقایسه مناطق شهری و روستایی

جدول یک و نمودار ۴ نشان دهنده روند زمانی ضریب جینی به عنوان معیاری برای اندازه گیری 
نابرابری درآمدی طی سال های مختلف است. سال های در نظر گرفته شده در سال ۱۳۵۶ یعنی یک 
سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی، سال ۱۳۶۸ یعنی یک سال پس از خاتمه جنگ تحمیلی و 
همچنین سال آغازین برنامه اول توسعه، سال ۱۳۷۳یکسال پس از خاتمه برنامه اول و سال آغازین 
برنامه دوم، سال ۱۳۷۸ یکسال پس از برنامه دوم اقتصادی و سال۱۳۸۰ به عنوان آخرین سالی که 

آمارهای آن موجود بوده، هستند. 

جدول ۱: روند نابرابری در ایران طی سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۰
۱۳۸۰ ۱۳۷۸ ۱۳۷۳ ۱۳۶۸ ۱۳۵۶ سال
۳۹۴ .۰ ۳۹۲ .۰ ۴۱۵ .۰ ۴۱۸ .۰ ۴۴۹ .۰ شهری
۴۱۶ .۰ ۴۲۱ .۰ ۴۴۵ .۰ ۴۱۸ .۰ ۴۴ .۰ روستایی

بررسی روند زمانی ضریب جینی برای مناطق شهری حاکی از کاهش آن طی دو دهه اخیر است؛ 
در حالی که مقدار ضریب جینی در سال ۱۳۵۶ نزدیک به عدد ۰,۵ است، مقدار آن در سال ۱۳۸۰ به 
۰,۳۹۴ رسیده است. عالوه بر این مقایسه سال های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ حاکی از عدم کارایی سیاست های 
تعدیل به کار گرفته شده در طی برنامه اول توسعه پس از انقالب برای کاهش نابرابری بوده است. 
طی برنامه دوم ضریب جینی در مناطق شهری کاهش یافته و طی سال های آغازین برنامه سوم بدون 

تغییر باقی مانده است. 



190

14
01 

ـار
  به

ار /
و ک

ب 
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

بررسی روند ضریب جینی مناطق روستایی نیز حاکی از کاهش بسیار کم نابرابری درآمدی پیش از 
انقالب است، اگر چه این کاهش در مقایسه با مناطق شهری چشمگیر نیست. از سویی در پایان برنامه 
اول توسعه پس از انقالب، ضریب جینی دارای افزایش محسوسی بوده و از مقدار ۰,۴۱۸ در سال 
۱۳۶۸ به ۰,۴۴۵ در سال ۱۳۷۳ رسیده است که حاکی از اثرات منفی اعمال سیاست های تعدیل طی 
سال های برنامه اول بوده است. مقایسه نابرابری مناطق شهری و روستایی نیز حاکی از آن است که 
پس از انقالب اسالمی همواره مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری از نابرابری بیشتری برخوردار 

بوده و طی سال ها همچنان این روند ادامه داشته و بدتر شده است. 

7. 1. روند نابرابری در سطح منطقه ای )استانی(
نابرابری استان های کشور را می توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد. ابتدا نابرابری بین استانی و 
سپس میزان نابرابری در داخل هر استان؛ بدین معنی که ابتدا مشخص می کنیم که چه استانی نسبت 
به سایر استان ها در وضعیت بدتری به لحاظ رفاهی قرار دارد و سپس مشخص خواهیم کرد که 

نابرابری در چه استانی بیشتر است. 

7. 2. نابرابری در مقطع استان ها
برای تعیین محرومیت یک استان نسبت به بقیه استان ها، به بررسی دو موضوع می پردازیم. ابتدا 
با مقایسه نسبت هزینه های خوراکی به هزینه های غیر خوراکی خانوارها در استان ها با متوسط کل 
کشور به تفکیک شهری و روستایی، استان هایی را که از متوسط کل کشور در وضعیت نامطلوب تری 
برخوردارند را محرومتر از بقیه تلقی کرده و در ادامه با استفاده از مطالعاتی که تا کنون انجام گرفته است 
معین خواهیم کرد که چه استان هایی به لحاظ برخورداری از امکانات در وضعیت نامطلوبی هستند. 
متغیر نسبت هزینه های خوراکی به هزینه های غیر خوراکی خانوار بیانگر سطح زندگی خانوارهاست. 
توجیه نظری انتخاب این متغیر مبتنی بر تئوری انگل است که نشان داد میان سطح درآمد و هزینه های 
خوراکی خانوار رابطه منفی وجود دارد؛ از این رو؛ با توجه به آنکه افزایش دارایی ها افراد ثروت افراد 
انتظار داشت که نسبت فوق برای  را افزایش می دهد و مصرف نیز تابعی از ثروت است، می توان 
خانوارهای ثروتمند در مقایسه با افراد فقیر کوچکتر باشد. جدول ۴ نشان دهنده نسبت هزینه های 
خوراکی به هزینه های غیر خوراکی یک خانوارهای شهری و روستایی استان های کشور در سال ۱۳۸۰ 

است:
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جدول ۲- نسبت هزینه های خوراکی به غیر خوراکی در مناطق شهری و روستایی به تفکیک استانی
در سال ۱۳۸۰ )درصد(

روستایی شهری استان
۶۹۵۷ ۳۴۳۶ کل کشور
۵۰۵۸ ۲۴۵۲ تهران
۷۳۴۳ ۴۱۸۴ مرکزی
۶۹۰۷ ۳۹۵۳ گیالن
۵۱۴۵ ۴۰۰۰ مازندران
۷۲۰۵ ۳۳۰۶ آذربایجان شرقی
۶۴۲۹ ۳۷۶۰ آذربایجان غربی
۹۴۱۹ ۴۳۴۱ کرمانشاه
۸۸۵۱ ۵۲۵۱ خوزستان
۸۲۰۴ ۴۲۷۲ فارس
۶۸۶۱ ۴۱۲۶ کرمان
۷۲۵۴ ۳۸۳۲ خراسان
۵۰۲۰ ۳۳۳۶ اصفهان
۱۰۵۵۷ ۵۲۹۳ سیستان و بلوچستان
۹۱۷۷ ۴۷۴۱ کردستان
۷۸۸۹ ۴۸۹۶ همدان
۹۷۴۷ ۶۶۳۲ چهارمحال و بختیاری
۹۲۸۰ ۵۶۳۱ لرستان
۸۶۲۴ ۴۸۷۰ ایالم
۹۹۲۵ ۵۳۷۸ کهگیلویه و بویر احمد
۷۰۳۴ ۵۰۴۵ بوشهر
۸۱۵۸ ۳۶۰۶ زنجان
۷۱۹۲ ۴۸۳۴ سمنان
۵۴۲۶ ۳۸۳۹ یزد
۶۴۸۸ ۴۱۳۲ هرمزگان
۷۶۱۳ ۴۹۵ اردبیل
۷۲۴۷ ۳۲۷۲ قم
۶۸۳۰ ۳۸۶۹ قزوین
۵۷۴۷ ۳۵۴۶ گلستان
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با توجه به توضیحات ارائه شده در زمینه نسبت هزینه های خوراکی به غیرخوراکی خانوار، استنباط 
می شود که هر چه این نسبت بزرگتر باشد، حاکی از فقر بیشتر خانوارهاست؛ چرا که خانوارها درصد 
بیشتری از هزینه های خود را صرف رفع نیازهای ضروری خود نموده اند. با توجه به ارقام جدول ۲، 
مشاهده می شود که نسبت فوق در سال۱۳۸۰ برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب برابر ۳۴. 
۳۶ و ۶۹. ۵۷ درصد است که حاکی از بدتر بودن وضع مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری 
است. در مناطق شهری به ترتیب استان های لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، 
خوزستان، بوشهر، اردبیل، همدان و سمنان بیشترین میزان محرومیت و فقر را تجربه کرده و در مقابل 
استان های تهران، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان و قم به لحاظ فقر در وضعیت بهتری قرار دارند. 
از سوی دیگر در مناطق روستایی بیشترین میزان فقر و محرومیت در استان سیستان و بلوچستان دیده 
می شود که نسبت هزینه های خوراکی به غیر خوراکی آن بیشتر از ۱۰۵ درصد است. بعد از سیستان 
و بلوچستان، استان های کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری، هرمزگان، کرمانشاه، لرستان 
و کردستان قرار دارند که نسبت مزبور در آنها بیش از نود درصد است. در زمینه مقایسه استان های 
کشور به لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی و اجتماعی، مطالعات متعددی صورت گرفته است 
)حسینی و اسکندری، ۱۳۷۹، ص۱۰۶ - ۱۰۸(. شیوه مورد استفاده در اغلب این پژوهش ها استفاده 
این پژوهش ها که در سال های اخیر صورت گرفته است  از  از روش تاکسونومی بوده است. یکی 
مطالعه حسینی و اسکندری )۱۳۷۹( است. در این بررسی نیز برای رتبه بندی استان های کشور به 
لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی – اجتماعی از روش تاکسونومی عددی استفاده شده است. 
ضرورت استفاده از این روش، از آن جهت است که اگر از حیث یک شاخص بخواهیم عناصر یک گروه 
را طبقه بندی نماییم امری آسان است لیکن، اگر تعداد شاخص ها افزایش یابد امکان مشخص نمودن 
جایگاه هر یک از عناصر مجموعه از لحاظ شاخص های متعدد امری دشوار است. تاکسونومی عددی 
این امکان را فراهم می آورد که با استفاده از شاخص های متعدد نیز به عنوان رتبه بندی استان های 
کشور پرداخت و از آنجا که برای رتبه بندی، از روش مقایسه ای استفاده می شود، می تواند حاکی از 

محرومیت استان ها نسبت به استان ایده آل باشد. 
در پژوهش مورد نظر دو دسته متغیر برای مقایسه استان ها به کار گرفته شده اند؛ متغیرهای توسعه ای 
و متغیرهای زیربنایی و اجتماعی؛ لیکن، از آنجا که در بررسی حاضر میزان محرومیت نسبی استان ها 
مد نظر است، توجه خود را به متغیرهای مربوط به امکانات اجتماعی – اقتصادی آنها جلب می نماییم. 
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در این راستا برای انجام رتبه بندی استان ها متغیرهای زیر مد نظر پژوهش گران بوده است:
ضریب شهرنشینی- 
بعد آبادی- 
نرخ باسوادی زنان- 
نرخ باسوادی جمعیت شهری- 
نرخ باسوادی جمعیت روستایی- 
نرخ اشتغال- 
نسبت جمعیت به زمین های ورزشی- 
نسبت جمعیت به سالن های ورزشی- 
تعداد به ازای هر ۱۰ نفر جمعیت - 
گنجایش سینماها- 
نسبت جمعیت به تعدا کتب کتابخانه های عمومی- 
سرانه پزشک متخصص به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت - 
سرانه دندان پزشک به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت- 
تعداد بیمارستان به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت- 
تعداد تخت بیمارستان به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت- 
تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت روستایی- 
تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت شهری - 
تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت- 
تراکم نسبی راه های اصلی- 
تراکم نسبی راه های فرعی- 
درصد مصرف کنندگان گاز تجاری و صنعتی به کل مصرف کنندگان- 
درصد روستاهای دارای برق استان - 
نسبت جمعیت به تعداد تلفن واحدهای مسکونی- 
درصد سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی به مساحت استان - 
ضریب نفوذ تلفن در کل جمعیت - 
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ضریب نفوذ تلفن - 
در جمعیت شهری - 
متوسط تعداد شاغالن در امور پژوهشی به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر شاغل- 
متوسط تعداد پژوهش گران تمام وقت به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر شاغل - 
درصد برخورداری هر استان از منابع - 
سرانه سپرده بانکی در هر یک از استان های کشور- 

براساس نتایج پژوهش استان های کشور را از حیث محرومیت به ترتیب صعودی می توان به قرار 
زیر نوشت: 

سیستان و بلوچستان . ۱
کردستان . ۲
اردبیل . ۳
آذربایجان غربی. ۴
هرمزگان . ۵
لرستان. ۶
کهگیلویه و بویر احمد. ۷
کرمانشاه. ۸
همدان . ۹

زنجان. ۱۰
خراسان. ۱۱
چهار محال و بختیاری. ۱۲
فارس. ۱۳
ایالم. ۱۴
خوزستان. ۱۵
بوشهر. ۱۶
کرمان. ۱۷
مازندران. ۱۸
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مرکزی. ۱۹
آذربایجان شرقی. ۲۰
گیالن. ۲۱
یزد. ۲۲
سمنان. ۲۳
اصفهان. ۲۴
تهران. ۲۵

7. 3. نابرابری درون استانی
پس از شناخت استان های محروم کشور در این قسمت به بررسی نابرابری با استفاده ار آمار نسبت 
متوسط هزینه های خوراکی و غیر خوراکی خانوارهای دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری و 
روستایی کشور در سال ۱۳۸۰ خواهیم پرداخت. چنانکه ارز ارقام موجود در جدول ۳ مشهود است در 
سال ۱۳۸۰ نسبت متوسط هزینه دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری و روستایی کل کشور 
به ترتیب ۲۵. ۵ و ۲۱. ۱ است که حاکی از نابرابری بالنسبه بیشتر میزان نابرابری مناطق شهری به 
مناطق روستایی براساس شاخص فوق است. در این سال بیشترین میزان نابرابری مناطق شهری 
در استان های مازندران، قزوین، قم، همدان و اردبیل مشاهده می شود، در حالی که، کمترین میزان 
نابرابری مربوط به استان های لرستان، گلستان، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، کرمان و کردستان 
است. نکته حائز اهمیت در ارتباط با نابرابری فوق این است که علی رغم آنکه برخی از استان ها به 
لحاظ فقر و محرومیت نسبت به استان های دیگر در شرایط نامطلوبی قرار دارند، اما نابرابری در آنها 
بالنسبه کمتر است )به عنوان مثال استان کهگیلویه و بویر احمد و کردستان(. بدین ترتیب می توان 
نتیجه گرفت که برخی از استان ها بیش از آنکه از نابرابری رنج ببرند، تحت تاثیر فقر و شدت آن قرار 
دارند؛ از این رو در یک برنامه توسعه ای جهت افزایش رفاه جامعه توجه به مساله فقر عمومی در اولویت 
بیشتری نسبت به بهبود توزیع درآمد قرار دارد؛ اگر چه به نظر میرسد رفع فقر در یک استان متعادل تر 
شدن توزیع درآمد را نیز به همراه داشته باشد. عکس این موضوع نیز می تواند صادق باشد؛ به عبارت 
دیگر، بیشتر بودن نابرابری به معنای بیشتر بودن فقر در یک استان نیست )مانند استان تهران(. در 
مناطق روستای استان های تهران، یزد، بوشهر، قزوین، مازندران و ایالم دارای بیشترین سطح نابرابری 
و استان های خوزستان، کرمانشاه، کردستان، قم، لرستان و هرمزگان دارای کمترین نابرابری درآمدی 
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هستند. با توجه به الگوی نابرابری در مناطق روستایی استان های کشور، می توان نتیجه گرفت که 
الگوی نابرابری در مناطق شهری دقیقا در مناطق روستایی برقرار نیست، در حالی که در برخی از 
استان ها نابرابری مناطق شهری زیاد است، اما لزوما نابرابری در مناطق روستایی نسبت به متوسط 
کل جامعه زیاد نمی باشد. به عنوان مثال در حالیکه در استان همدان نابرابری در مناطق شهری بسیار 
زیاد است اما این نابرابری در مناطق روستایی تقریبا در حد متوسط جامعه است. نتیجه سیاسی چنین 
رویکردی معلوم است. در یک برنامه کاهش نابرابری در جامعه نمی توان به مناطق شهری و روستایی 
هر یک از استان ها به یک دید نگریست. بلکه در یک نگرش غیر متمرکز برنامه ریزی شهری نسبت 

به مناطق روستایی از الگویی متفاوت برخوردار خواهد بود. 

جدول ۳- نسبت متوسط هزینه دهک دهم به دهک اول به تفکیک مناطق شهری وروستایی در سال ۱۳۸۰

روستایی شهری استان
2117 2551 کل کشور
3952 2847 تهران
2059 1828 مرکزی
2498 2380 گیالن
2727 5485 مازندران
1940 2049 آذربایجان شرقی
2018 2222 آذربایجان غربی
1468 2150 کرمانشاه
1391 1563 خوزستان
1829 2032 فارس
1975 1591 کرمان
1986 2378 خراسان
2082 2106 اصفهان
1895 2188 سیستان و بلوچستان
1478 1600 کردستان
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روستایی شهری استان
2082 3219 همدان
1876 1899 چهارمحال و بختیاری
1768 1555 لرستان
2530 1923 ایالم
1703 1586 کهگیلویه و بویر احمد
2914 2207 بوشهر
2228 1956 زنجان
1973 1678 سمنان
2993 1790 یزد
1794 1937 هرمزگان
2354 3214 اردبیل
1603 4162 قم
2822 4663 قزوین

8. مرور مختصر عوامل مهم موثر بر نابرابری
شواهد تاریخی و تجربه کشورهای مختلف جهان در خصوص نابرابری توزیع درآمد نشان می دهد 
که عوامل گوناگونی می توانند در ایجاد نابرابری توزیع درآمدموثر باشند که در این قسمت به اختصار 

مرور می شوند. 

الف( ساخت بازار 
مقدار قابل توجهی از نابرابری درآمد را می توان به عملکرد اقتصادمبتنی بر بازار در خصوص تولید 
و توزیع دانست. بر اساس نظریات اقتصاد خرد، مهمترین عامل تعیین کننده توزیع در نظام بازاری، 
ارزش تولید نهایی عوامل تولید است، بنابراین، نظام بازاری باتوجه به قوانین مختلف حاکم بر آن )از 

جمله مالکیت خصوصی(، باعث ایجاد نابرابری توزیع درآمد می شود؛ اما به چند نکته باید توجه کرد: 
عالوه بر ساخت بازار رقابتی، درآمد و سود انحصاری، عامل مهم دیگری در ایجاد نابرابری . ۱

درآمدی افراد در کشورهای مختلف بوده است. 
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نابرابری . ۲ نیز شاهد  برنامه ریزی متمرکز  اقتصاد  با  یا  اقتصاد غیربازاری  در کشورهای دارای 
درآمدی هستیم؛ یعنی با آنکه اندازه گیری میزان نابرابری در کشورهایی مانند شوروی سابق و 
چین یا کره شمالی، کار بسیار مشکلی است ولی محاسبات نشان داده اند که توزیع درآمد شوروی 

سابق به اندازه ایاالت متحده، نابرابر بوده است. 

ب( نوع درآمد
آیا فقر تنبل یا بدشانس هستند؟ آیا ثروت و درآمد از طریق کار بیشتر و سخت تر به دست می آید؟ 
پاسخ به این سواالت می تواند به محو نابرابری کمک کند. به طور کلی یکی از منابع و عوامل ایجاد 
نابرابری درآمدی چگونگی کسب آن توسط افراد است، برای مثال درآمدهایی مانند بهره، سود سهام، 
منافع سرمابه ای، ارث، سفته بازی و غیره می توانند در نابرابری درآمد افراد تاثیر داشته باشند، حتی 
اگر این گونه درآمدها نیز به طور مساوی میان افراد تقسیم شود، باز هم نابرابری درآمدی درآمدی 
ناشی از کار وجود خواهد داشت؛ زیرا افراد مختلف به علت برخورداری از شرایط نامساوی مانند تفاوت 
توانایی ها، مهارت ها، نوع شغل، تمایل به کار، ریسک پذیری، میزان تحصیالت و غیره، با نابرابری 

درآمد ناشی از کار مواجه می شوند. 

ج( تبعیض
عامل دیگر نابرابری درآمدها، مساله تبعیض نژادی و تبعیض جنسی است. شواهد تاریخی نشان 
می دهد، برخی از افراد به علت تبیض نژادی از دست یافتن به برخی از مشاغل پردرآمد، محروم شده اند 
و در نتیجه درآمد گروه های مختلف اقلیت، در سطح بسیار پایینی حفظ شده است. همچنین پرداخت مزد 
کمتر به زنان در بازار کار، عامل دیگری برای افزایش نابرابری توزیع درآمد است. برای مثال، افزایش 
خانوارهای با سرپرست زن به عنوان یکی از عوامل نابرابری در بسیاری از کشورهای جهان به شمار رفته 
است. تئوری های اقتصادی متعددی به بررسی تاثیر توسعه بر موقعیت زنان در جامعه پرداخته اند. به عنوان 
مثال نظریه نئوکالسیکی، تفاوت های جنسیتی مانند اشتغال، دستمزد، فقر و... را در وهله اول ناشی از 
تفاوت در سرمایه انسانی اندوخته شده در طول زمان دانسته اند. در این دیدگاه توسعه اقتصادی از طریق 
توسعه بازار و ایجاد فرصت های مناسب نابرابری های ناشی از رفتار تبعیضی را تقلیل می دهد. در این نظریه 
نابرابری جنسیتی حاصل بقایای ساختارهای سنتی بوده و تالش دولت ها برای افزایش دسترسی زنان به 
سرمایه انسانی مورد تاکید قرار گرفته است. موضوع فوق در ایران توسط شیبانی و افشاری )۱۳۸۲( در 
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یک مدل مقطعی استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. محققان نتیجه گرفته اند که موقعیت 
زنان در استان های ثروتمند بهتر از استان های فقیر بوده است. 

٩. شرایط توسعه اقتصادی
مطالعات بانک جهانی و برخی از محققین بر این موضوع تاکید ورزیده اند که بیشترین نابرابری توزیع 
درآمد مربوط به کشورهایی است که از نظر توسعه اقتصادی در حال صنعتی شدن هستند؛ به عبارت 
دیگر، کشورهای با درآمد متوسط به خصوص کشورهای آمریکای التین به شدت از نابرابری توزیع 
درآمد رنج می برند. به نظر می رسد توسعه اقتصادی در ابتدا به صورت موقت باعث افزایش نابرابری 

می شود و سپس با افزایش سهم درآمد نیروی کار به تدریج نابرابری در اقتصاد کاهش می یابد. 

10. سیاست های اقتصادی
سیاست های مختلف اقتصادی کشور از جمله سیاست های مالی و پولی می تواند در افزایش نابرابری 
سهیم باشند. برای مثال، افزایش تعداد مشاغل پایین کاهش کمک های انتقالی دولت، افزایش نرخ 
بهره و پایین آوردن نرخ مالیات بر درآمد باعث کاهش سهم درآمدی گروه های پایین درآمدی و افزایش 
نابرابری توزیع درآمد به نفع گروه های باالی درآمد شود. اختصاص برخی از سیاست های اقتصادی 
نامناسب در کشورهای مختلف از جمله سیاست های قیمت گذاری محصوالت کشاورزی و کاالهای 
مصرفی و همچنین وجود نظام های مختلف حمایت و یارانه های بدون هدف در کشورهای در حال 
توسعه، نه تنها توزیع درآمد را متعادل تر نکرده است، بلکه نابرابری توزیع درآمد را در این کشورها 
افزایش داده است. در دو قسمت قبل به بررسی مفهوم نابرابری و نحوه اندازه گیری آن و همچنین ابعاد 
آن در جهان و ایران پرداخته و برخی از علل مهم آن را به صورت مختصر بیان کردیم. در این قسمت 
به موضوع مهم تر یعنی اثرات مهم نابرابری درآمدی از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می پردازیم 

و با استفاده از متون مختلف، این اثرات را تشریح و تبیین خواهیم کرد. 

11. اثرات اقتصادی نابرابری
مهم ترین اثرات اقتصادی نابرابری را می توان به صورت زیر برشمرد:

الف( اثر بر مولفه های رشد اقتصادی رشد اقتصادی
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ب( اثر بر کارایی سیاست های اقتصادی
ج( اثر بر بهره وری

12. روش پژوهش:

اثر نابرابری بر مولفه های رشد اقتصادی
نابرابری بر رشد اقتصادی از طرق مختلفی تاثیر می گذارد. اثرات آن بر عرضه نیروی کار، تقاضای 
کل و همچنین تصمیم گیری سیاستی از جمله مواردی است که پس از مروری تاریخی بر نظریات 

کوزنتس و کالدور به آنها خواهیم پرداخت. 

الف( تاثیرات توزیع و رشد
چنانکه قبال نیز اشاره شد، برخی نظریه پردازان رشد، نابرابری توزیع درآمد را در مراحل ابتدایی 
توسعه الزم دانسته اند. به زعم آنها، به دلیل میل متوسط به مصرف پایین اقشار ثروتمند در مقابل میل 
متوسط به مصرف باالی اقشار فقیر، اجرای سیاست های توزیع مجدد درآمد، پس انداز در دسترس 
برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد و این امر پروسه رشد اقتصادی را مختل می کند. در ادامه دیدیم 
که موضوع فوق در کشورهای در حال توسعه مورد تردید قرار گرفته است. در واقع "این جوامع فاقد 
طبقه سرمایه داری است که با عواید حاصل از سرمایه شان زندگی کنند. معموال صاحبان سرمایه در 
این کشورها در بخش خدمات و یا در کسب و کار خود سرمایه گذاری می کنند این در حالی است 
که صاحبان سرمایه در کشورهای توسعه یافته در شروع توسعه با سرمایه گذاری در بازارهای مالی، 
مشکل تامین اعتبارات تاسیسات عمومی را حل کرده اند." از سوی دیگر عده ای از اقتصاددانان که در 
راهبردهای جدید توسعه ابراز نظر کرده اند، معتقدند هر سیاست توزیعی که انتقال مصرف از اغنیا به 
فقرا را به دنبال داشته باشد، موجب بهبود توزیع شده و رشد تولید را هم در پی خواهد داشت. براین 
اساس آنها معتقدند که وقتی مصرف فقرا افزوده می شود، از طریق بهداشت، تغذیه بهتر و تعلیم و 
افزایش بهره وری آنها می شود. مطابق آمارهای موجود متوسط سهم سرمایه گذاری  تربیت موجب 
خصوصی در ایران طی دوره ۷۹- ۱۳۳۸ تنها برابر با ۱۱ درصد است که در مقایسه با سایر کشورهای 
در حال توسعه، در سطح پایینی است. نمودار ۴ روند سهم سرمایه گذاری خصوصی را از GDP طی 

دوره مذکور نشان می دهد. 
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در کنار مطلب فوق، این نکته را نیز باید اضافه کرد که طی دوره ۷۹-۱۳۳۸، رشد تورم بیش از رشد 
تولید ناخالص داخلی بوده است )نمودار۵(، که بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت درآمد ملی واقعی 

کاهش یافته است. 

به  بخش خصوصی  تمایل  عدم  دلیل  به  اوال  ایران  در  که  گرفت  نتیجه  می توان  ترتیب  بدین 
سرمایه گذاری و ثانیا وجود منابع درآمدی هنگفت برای دولت، اغلب سرمایه گذاری ها از سوی بخش 
عمومی صورت گرفته و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه در حد بسیار پایینی بوده است؛ از 
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این رو به نظر میرسد، نابرابرتر شدن توزیع درآمد که کاهش مصرف کل را به همراه داشته است، 
در کنار کاهش درآمد واقعی سرانه به دلیل رشد باالتر تورم نسبت به درآمد سرانه، به احتمال قوی 
باعث کاهش تقاضای موثر شده و بدین ترتیب عدم وجود هر گونه تحریک تقاضای کل، باعث رکود 
اقتصادی شده است، عاملی که نتیجه اش چیزی جز کاهش اشتغال و افزایش بیشتر فقر و نابرابری 

نخواهد بود. 

ب( تاثیر نابرابری بر کارایی سیاست های اقتصادی
به لحاظ نظری می توان نشان داد که با افزایش نابرابری، سیاست های اقتصادی کارایی کمتری 
خواهند داشت. برای نشان دادن این امر جامعه مفروضی را به دو گروه فقرا و اغنیا تقسیم می کنیم. 

بدین ترتیب تابع مصرف هریک از آنها را می توان به صورت زیر نشان داد:
𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑦𝑦𝑛𝑛𝑝𝑝 

 :  به صورت زیر نیز نوشت  می توانرابطه فوق را به ترتیب نشان دهنده فقرا و غیر فقرا می باشند.  𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑝𝑝که  

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑌𝑌 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝𝑌𝑌 

با توجه به اینکه درآمد کل جامعه  میباشد.  به ترتیب سهم فقرا و اغنیا از کل درآمد جامعه 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑆𝑆𝑝𝑝که در آنها  

 گردد، خواهیم داشت:   میان دو گروه فوق تقسیم می

𝑌𝑌 =  𝑌𝑌𝑝𝑝 + 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 → 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑝𝑝 → 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝 = ١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝 

 در این صورت تابع مصرف اغنیا عبارت است از:  

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝(١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝)𝑌𝑌 

 آوریم: اکنون تابع مصرف کل جامعه را به دست می 

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑝𝑝 

𝐶𝐶 = (𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝)𝑌𝑌 

𝐼𝐼با فرض کردن   ̅  ،�̅�𝐺  ،�̅�𝑋    و�̅�𝑀    برون زای متغیرهای سرمایه گذاری، هزینه های دولت، صادرات و برای مقادیر 

 واردات در نظر بگیریم، درآمد ملی متعادل از رابطه زیر بدست خواهد آمد:  

𝑌𝑌 = 𝑘𝑘[(𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + 𝐼𝐼 ̅ + �̅�𝐺 + �̅�𝑋 − �̅�𝑀] 

 ضریب فزاینده بوده و عبارت است از   𝐾𝐾که در آن  

 به ترتیب نشان دهنده فقرا و غیر فقرا می باشند. رابطه فوق را می توان به صورت زیر نیز 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑦𝑦𝑛𝑛𝑝𝑝 
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𝐼𝐼با فرض کردن   ̅  ،�̅�𝐺  ،�̅�𝑋    و�̅�𝑀    برون زای متغیرهای سرمایه گذاری، هزینه های دولت، صادرات و برای مقادیر 

 واردات در نظر بگیریم، درآمد ملی متعادل از رابطه زیر بدست خواهد آمد:  

𝑌𝑌 = 𝑘𝑘[(𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + 𝐼𝐼 ̅ + �̅�𝐺 + �̅�𝑋 − �̅�𝑀] 

 ضریب فزاینده بوده و عبارت است از   𝐾𝐾که در آن  

که در آنها 
کل جامعه میان دو گروه فوق تقسیم می گردد، خواهیم داشت: 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑦𝑦𝑛𝑛𝑝𝑝 

 :  به صورت زیر نیز نوشت  می توانرابطه فوق را به ترتیب نشان دهنده فقرا و غیر فقرا می باشند.  𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑝𝑝که  

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑌𝑌 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝𝑌𝑌 

با توجه به اینکه درآمد کل جامعه  میباشد.  به ترتیب سهم فقرا و اغنیا از کل درآمد جامعه 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑆𝑆𝑝𝑝که در آنها  

 گردد، خواهیم داشت:   میان دو گروه فوق تقسیم می

𝑌𝑌 =  𝑌𝑌𝑝𝑝 + 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 → 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑝𝑝 → 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝 = ١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝 

 در این صورت تابع مصرف اغنیا عبارت است از:  

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝(١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝)𝑌𝑌 

 آوریم: اکنون تابع مصرف کل جامعه را به دست می 

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑝𝑝 

𝐶𝐶 = (𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝)𝑌𝑌 

𝐼𝐼با فرض کردن   ̅  ،�̅�𝐺  ،�̅�𝑋    و�̅�𝑀    برون زای متغیرهای سرمایه گذاری، هزینه های دولت، صادرات و برای مقادیر 

 واردات در نظر بگیریم، درآمد ملی متعادل از رابطه زیر بدست خواهد آمد:  

𝑌𝑌 = 𝑘𝑘[(𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + 𝐼𝐼 ̅ + �̅�𝐺 + �̅�𝑋 − �̅�𝑀] 

 ضریب فزاینده بوده و عبارت است از   𝐾𝐾که در آن  

در این صورت تابع مصرف اغنیا عبارت است از: 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑦𝑦𝑛𝑛𝑝𝑝 

 :  به صورت زیر نیز نوشت  می توانرابطه فوق را به ترتیب نشان دهنده فقرا و غیر فقرا می باشند.  𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑝𝑝که  

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑌𝑌 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝𝑌𝑌 

با توجه به اینکه درآمد کل جامعه  میباشد.  به ترتیب سهم فقرا و اغنیا از کل درآمد جامعه 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑆𝑆𝑝𝑝که در آنها  

 گردد، خواهیم داشت:   میان دو گروه فوق تقسیم می

𝑌𝑌 =  𝑌𝑌𝑝𝑝 + 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 → 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑝𝑝 → 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝 = ١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝 

 در این صورت تابع مصرف اغنیا عبارت است از:  

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝(١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝)𝑌𝑌 

 آوریم: اکنون تابع مصرف کل جامعه را به دست می 

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑝𝑝 

𝐶𝐶 = (𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝)𝑌𝑌 

𝐼𝐼با فرض کردن   ̅  ،�̅�𝐺  ،�̅�𝑋    و�̅�𝑀    برون زای متغیرهای سرمایه گذاری، هزینه های دولت، صادرات و برای مقادیر 

 واردات در نظر بگیریم، درآمد ملی متعادل از رابطه زیر بدست خواهد آمد:  

𝑌𝑌 = 𝑘𝑘[(𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + 𝐼𝐼 ̅ + �̅�𝐺 + �̅�𝑋 − �̅�𝑀] 

 ضریب فزاینده بوده و عبارت است از   𝐾𝐾که در آن  

اکنون تابع مصرف کل جامعه را به دست می آوریم:

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑦𝑦𝑛𝑛𝑝𝑝 

 :  به صورت زیر نیز نوشت  می توانرابطه فوق را به ترتیب نشان دهنده فقرا و غیر فقرا می باشند.  𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑝𝑝که  

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑌𝑌 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝𝑌𝑌 

با توجه به اینکه درآمد کل جامعه  میباشد.  به ترتیب سهم فقرا و اغنیا از کل درآمد جامعه 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑆𝑆𝑝𝑝که در آنها  

 گردد، خواهیم داشت:   میان دو گروه فوق تقسیم می

𝑌𝑌 =  𝑌𝑌𝑝𝑝 + 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 → 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑝𝑝 → 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝 = ١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝 

 در این صورت تابع مصرف اغنیا عبارت است از:  

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝(١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝)𝑌𝑌 

 آوریم: اکنون تابع مصرف کل جامعه را به دست می 

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑝𝑝 

𝐶𝐶 = (𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝)𝑌𝑌 

𝐼𝐼با فرض کردن   ̅  ،�̅�𝐺  ،�̅�𝑋    و�̅�𝑀    برون زای متغیرهای سرمایه گذاری، هزینه های دولت، صادرات و برای مقادیر 

 واردات در نظر بگیریم، درآمد ملی متعادل از رابطه زیر بدست خواهد آمد:  

𝑌𝑌 = 𝑘𝑘[(𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + 𝐼𝐼 ̅ + �̅�𝐺 + �̅�𝑋 − �̅�𝑀] 

 ضریب فزاینده بوده و عبارت است از   𝐾𝐾که در آن  

 برای مقادیر برون زای متغیرهای سرمایه گذاری، هزینه های دولت، 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑦𝑦𝑛𝑛𝑝𝑝 

 :  به صورت زیر نیز نوشت  می توانرابطه فوق را به ترتیب نشان دهنده فقرا و غیر فقرا می باشند.  𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑝𝑝که  

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑌𝑌 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝𝑌𝑌 

با توجه به اینکه درآمد کل جامعه  میباشد.  به ترتیب سهم فقرا و اغنیا از کل درآمد جامعه 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑆𝑆𝑝𝑝که در آنها  

 گردد، خواهیم داشت:   میان دو گروه فوق تقسیم می

𝑌𝑌 =  𝑌𝑌𝑝𝑝 + 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 → 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑝𝑝 → 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝 = ١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝 

 در این صورت تابع مصرف اغنیا عبارت است از:  

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝(١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝)𝑌𝑌 

 آوریم: اکنون تابع مصرف کل جامعه را به دست می 

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑝𝑝 

𝐶𝐶 = (𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝)𝑌𝑌 

𝐼𝐼با فرض کردن   ̅  ،�̅�𝐺  ،�̅�𝑋    و�̅�𝑀    برون زای متغیرهای سرمایه گذاری، هزینه های دولت، صادرات و برای مقادیر 

 واردات در نظر بگیریم، درآمد ملی متعادل از رابطه زیر بدست خواهد آمد:  

𝑌𝑌 = 𝑘𝑘[(𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + 𝐼𝐼 ̅ + �̅�𝐺 + �̅�𝑋 − �̅�𝑀] 

 ضریب فزاینده بوده و عبارت است از   𝐾𝐾که در آن  

 و 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑦𝑦𝑛𝑛𝑝𝑝 

 :  به صورت زیر نیز نوشت  می توانرابطه فوق را به ترتیب نشان دهنده فقرا و غیر فقرا می باشند.  𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑝𝑝که  

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑌𝑌 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝𝑌𝑌 

با توجه به اینکه درآمد کل جامعه  میباشد.  به ترتیب سهم فقرا و اغنیا از کل درآمد جامعه 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑆𝑆𝑝𝑝که در آنها  

 گردد، خواهیم داشت:   میان دو گروه فوق تقسیم می

𝑌𝑌 =  𝑌𝑌𝑝𝑝 + 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 → 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑝𝑝 → 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝 = ١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝 

 در این صورت تابع مصرف اغنیا عبارت است از:  

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝(١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝)𝑌𝑌 

 آوریم: اکنون تابع مصرف کل جامعه را به دست می 

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑝𝑝 

𝐶𝐶 = (𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝)𝑌𝑌 

𝐼𝐼با فرض کردن   ̅  ،�̅�𝐺  ،�̅�𝑋    و�̅�𝑀    برون زای متغیرهای سرمایه گذاری، هزینه های دولت، صادرات و برای مقادیر 

 واردات در نظر بگیریم، درآمد ملی متعادل از رابطه زیر بدست خواهد آمد:  

𝑌𝑌 = 𝑘𝑘[(𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + 𝐼𝐼 ̅ + �̅�𝐺 + �̅�𝑋 − �̅�𝑀] 

 ضریب فزاینده بوده و عبارت است از   𝐾𝐾که در آن  

با فرض کردن 
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صادرات و واردات در نظر بگیریم، درآمد ملی متعادل از رابطه زیر بدست خواهد آمد: 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑦𝑦𝑛𝑛𝑝𝑝 

 :  به صورت زیر نیز نوشت  می توانرابطه فوق را به ترتیب نشان دهنده فقرا و غیر فقرا می باشند.  𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑝𝑝که  

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑌𝑌 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝𝑌𝑌 

با توجه به اینکه درآمد کل جامعه  میباشد.  به ترتیب سهم فقرا و اغنیا از کل درآمد جامعه 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑆𝑆𝑝𝑝که در آنها  

 گردد، خواهیم داشت:   میان دو گروه فوق تقسیم می

𝑌𝑌 =  𝑌𝑌𝑝𝑝 + 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 → 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑝𝑝 → 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝 = ١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝 

 در این صورت تابع مصرف اغنیا عبارت است از:  

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝(١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝)𝑌𝑌 

 آوریم: اکنون تابع مصرف کل جامعه را به دست می 

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑝𝑝 

𝐶𝐶 = (𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝)𝑌𝑌 

𝐼𝐼با فرض کردن   ̅  ،�̅�𝐺  ،�̅�𝑋    و�̅�𝑀    برون زای متغیرهای سرمایه گذاری، هزینه های دولت، صادرات و برای مقادیر 

 واردات در نظر بگیریم، درآمد ملی متعادل از رابطه زیر بدست خواهد آمد:  

𝑌𝑌 = 𝑘𝑘[(𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + 𝐼𝐼 ̅ + �̅�𝐺 + �̅�𝑋 − �̅�𝑀] 

 ضریب فزاینده بوده و عبارت است از  ضریب فزاینده بوده و عبارت است از   𝐾𝐾که در آن  

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑦𝑦𝑛𝑛𝑝𝑝 

 :  به صورت زیر نیز نوشت  می توانرابطه فوق را به ترتیب نشان دهنده فقرا و غیر فقرا می باشند.  𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑝𝑝که  

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑌𝑌 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑌𝑌 𝑌𝑌 → 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝𝑌𝑌 

با توجه به اینکه درآمد کل جامعه  میباشد.  به ترتیب سهم فقرا و اغنیا از کل درآمد جامعه 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝و   𝑆𝑆𝑝𝑝که در آنها  

 گردد، خواهیم داشت:   میان دو گروه فوق تقسیم می

𝑌𝑌 =  𝑌𝑌𝑝𝑝 + 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 → 𝑌𝑌𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑝𝑝 → 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑝𝑝 = ١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝 

 در این صورت تابع مصرف اغنیا عبارت است از:  

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝(١ − 𝑆𝑆𝑝𝑝)𝑌𝑌 

 آوریم: اکنون تابع مصرف کل جامعه را به دست می 

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑝𝑝 

𝐶𝐶 = (𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑝𝑝)𝑌𝑌 

𝐼𝐼با فرض کردن   ̅  ،�̅�𝐺  ،�̅�𝑋    و�̅�𝑀    برون زای متغیرهای سرمایه گذاری، هزینه های دولت، صادرات و برای مقادیر 

 واردات در نظر بگیریم، درآمد ملی متعادل از رابطه زیر بدست خواهد آمد:  

𝑌𝑌 = 𝑘𝑘[(𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝) + 𝐼𝐼 ̅ + �̅�𝐺 + �̅�𝑋 − �̅�𝑀] 

که در آن  ضریب فزاینده بوده و عبارت است از   𝐾𝐾که در آن  
𝑘𝑘 = ١

١ − [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑏𝑏𝑛𝑛 − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛)]
 

𝑏𝑏𝑛𝑛، با توجه به آنکه  می شودهمانگونه که مشاهده   − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛 > یاست( اغن )میل نهایی به مصرف فقرا بیش از    ٠

با افزایش سهم فقر از کل درآمد جامعه   اثر  𝑆𝑆𝑛𝑛  یعنی  در این صورت  ، ضریب فزاینده افزایش یافته و حاکی از 

ی اقتصادی خواهد بود.  سیاست هابخشی بیشتر 

اثرات اجتماعی نابرابری .  12

تاثیر نابرابری بر جرم  -

جنایتکارانه   اعمال  گسترش  و  گیری  شکل  با  ارتباط  نظریه  در  بکر،  اقتصاد  نظریه  دارد:  وجود  کلی  نظریه  سه 

این نظریات در صددند تا میزان جرم و جنایت را از  شاو و مک کی.  کوشش مرتون و نظریه نابسامانی اجتماعی  

 ستهای افراد و فشارهای وارده بر آنها تبیین نمایند. تغییرات خواطریق 

تئوری اقتصادی جرم توسط بکر آغاز و توسط ارلیخ، بالک و هینک گسترش یافت. در این تئوری افراد زمان خود  

فعالیت میان  احتمال    را  به  توجه  با  همچنین  و  آنها  از  هریک  بازدهی  مقایسه  طریق  از  جرم  و  بازاری  های 

و هزینه    𝑌𝑌اگر عایدی انتظاری ارتکاب جرم برابر با  دهند.    دستگیری و میزان مجازاتهای مورد نظر اختصاص می 

𝑌𝑌باشد فرد در صورتی مرتکب جرم خواهد شد که    𝐶𝐶   انجام آن برابر با − 𝐶𝐶    .در نظریه بکر  بزرگتر از صفر باشد

دارد   بستگی  مختلفی  عوامل  به  جرم  ارتکاب  مهمترین  هزینه  قضایی  که  و  امنیتی  سیستم  عملکرد  آنها  مورد 

اهمیت  از  اند حاکی  تجربی رسیده  آزمون  به  اقتصادی جرم که  نظریات  اغلب  رویکردی  با چنین  جامعه است. 

برای کاهش جرم بوده اند. تابرابری درآمدی در مدل بکر بر  ها    تقویت نیروهای پلیس و همچنین تشدید مجازات 

درآمد انتظاری ناشی از ارتکاب جرم موثر است. هر چه نابرابری درآمدی در جامعه زیادتر شود بازدهی ارتکاب  

تئوری نابسامانی اجتماعی بر عواملی    نیز افزایش خواهد یافت. جرم بیشتر شده و در نتیجه احتمال وقوع جرم  

اجتماعی )عرف(   تر شدن کنترل  ز است که موجب کمرنگمتمرک به عبارت دیگر،  ؛  می شود  های غیر رسمی 

 )میل نهایی به مصرف فقرا بیش 

𝑘𝑘 = ١
١ − [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑏𝑏𝑛𝑛 − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛)]

 

𝑏𝑏𝑛𝑛، با توجه به آنکه  می شودهمانگونه که مشاهده   − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛 > یاست( اغن )میل نهایی به مصرف فقرا بیش از    ٠

با افزایش سهم فقر از کل درآمد جامعه   اثر  𝑆𝑆𝑛𝑛  یعنی  در این صورت  ، ضریب فزاینده افزایش یافته و حاکی از 

ی اقتصادی خواهد بود.  سیاست هابخشی بیشتر 

اثرات اجتماعی نابرابری .  12

تاثیر نابرابری بر جرم  -

جنایتکارانه   اعمال  گسترش  و  گیری  شکل  با  ارتباط  نظریه  در  بکر،  اقتصاد  نظریه  دارد:  وجود  کلی  نظریه  سه 

این نظریات در صددند تا میزان جرم و جنایت را از  شاو و مک کی.  کوشش مرتون و نظریه نابسامانی اجتماعی  

 ستهای افراد و فشارهای وارده بر آنها تبیین نمایند. تغییرات خواطریق 

تئوری اقتصادی جرم توسط بکر آغاز و توسط ارلیخ، بالک و هینک گسترش یافت. در این تئوری افراد زمان خود  

فعالیت میان  احتمال    را  به  توجه  با  همچنین  و  آنها  از  هریک  بازدهی  مقایسه  طریق  از  جرم  و  بازاری  های 

و هزینه    𝑌𝑌اگر عایدی انتظاری ارتکاب جرم برابر با  دهند.    دستگیری و میزان مجازاتهای مورد نظر اختصاص می 

𝑌𝑌باشد فرد در صورتی مرتکب جرم خواهد شد که    𝐶𝐶   انجام آن برابر با − 𝐶𝐶    .در نظریه بکر  بزرگتر از صفر باشد

دارد   بستگی  مختلفی  عوامل  به  جرم  ارتکاب  مهمترین  هزینه  قضایی  که  و  امنیتی  سیستم  عملکرد  آنها  مورد 

اهمیت  از  اند حاکی  تجربی رسیده  آزمون  به  اقتصادی جرم که  نظریات  اغلب  رویکردی  با چنین  جامعه است. 

برای کاهش جرم بوده اند. تابرابری درآمدی در مدل بکر بر  ها    تقویت نیروهای پلیس و همچنین تشدید مجازات 

درآمد انتظاری ناشی از ارتکاب جرم موثر است. هر چه نابرابری درآمدی در جامعه زیادتر شود بازدهی ارتکاب  

تئوری نابسامانی اجتماعی بر عواملی    نیز افزایش خواهد یافت. جرم بیشتر شده و در نتیجه احتمال وقوع جرم  

اجتماعی )عرف(   تر شدن کنترل  ز است که موجب کمرنگمتمرک به عبارت دیگر،  ؛  می شود  های غیر رسمی 

همانگونه که مشاهده می شود، با توجه به آنکه 
، ضریب فزاینده افزایش 

𝑘𝑘 = ١
١ − [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑏𝑏𝑛𝑛 − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛)]

 

𝑏𝑏𝑛𝑛، با توجه به آنکه  می شودهمانگونه که مشاهده   − 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛 > یاست( اغن )میل نهایی به مصرف فقرا بیش از    ٠

با افزایش سهم فقر از کل درآمد جامعه   اثر  𝑆𝑆𝑛𝑛  یعنی  در این صورت  ، ضریب فزاینده افزایش یافته و حاکی از 

ی اقتصادی خواهد بود.  سیاست هابخشی بیشتر 

اثرات اجتماعی نابرابری .  12

تاثیر نابرابری بر جرم  -

جنایتکارانه   اعمال  گسترش  و  گیری  شکل  با  ارتباط  نظریه  در  بکر،  اقتصاد  نظریه  دارد:  وجود  کلی  نظریه  سه 

این نظریات در صددند تا میزان جرم و جنایت را از  شاو و مک کی.  کوشش مرتون و نظریه نابسامانی اجتماعی  

 ستهای افراد و فشارهای وارده بر آنها تبیین نمایند. تغییرات خواطریق 

تئوری اقتصادی جرم توسط بکر آغاز و توسط ارلیخ، بالک و هینک گسترش یافت. در این تئوری افراد زمان خود  

فعالیت میان  احتمال    را  به  توجه  با  همچنین  و  آنها  از  هریک  بازدهی  مقایسه  طریق  از  جرم  و  بازاری  های 

و هزینه    𝑌𝑌اگر عایدی انتظاری ارتکاب جرم برابر با  دهند.    دستگیری و میزان مجازاتهای مورد نظر اختصاص می 

𝑌𝑌باشد فرد در صورتی مرتکب جرم خواهد شد که    𝐶𝐶   انجام آن برابر با − 𝐶𝐶    .در نظریه بکر  بزرگتر از صفر باشد

دارد   بستگی  مختلفی  عوامل  به  جرم  ارتکاب  مهمترین  هزینه  قضایی  که  و  امنیتی  سیستم  عملکرد  آنها  مورد 

اهمیت  از  اند حاکی  تجربی رسیده  آزمون  به  اقتصادی جرم که  نظریات  اغلب  رویکردی  با چنین  جامعه است. 

برای کاهش جرم بوده اند. تابرابری درآمدی در مدل بکر بر  ها    تقویت نیروهای پلیس و همچنین تشدید مجازات 

درآمد انتظاری ناشی از ارتکاب جرم موثر است. هر چه نابرابری درآمدی در جامعه زیادتر شود بازدهی ارتکاب  

تئوری نابسامانی اجتماعی بر عواملی    نیز افزایش خواهد یافت. جرم بیشتر شده و در نتیجه احتمال وقوع جرم  

اجتماعی )عرف(   تر شدن کنترل  ز است که موجب کمرنگمتمرک به عبارت دیگر،  ؛  می شود  های غیر رسمی 

از اغنیاست( در این صورت با افزایش سهم فقر از کل درآمد جامعه یعنی 
یافته و حاکی از اثر بخشی بیشتر سیاست های اقتصادی خواهد بود. 

12. اثرات اجتماعی نابرابری 
تاثیر نابرابری بر جرم - 

در ارتباط با شکل گیری و گسترش اعمال جنایتکارانه سه نظریه کلی وجود دارد: نظریه اقتصاد بکر، 
نظریه کوشش مرتون و نظریه نابسامانی اجتماعی شاو و مک کی. این نظریات در صددند تا میزان 

جرم و جنایت را از طریق تغییرات خواستهای افراد و فشارهای وارده بر آنها تبیین نمایند. 
تئوری اقتصادی جرم توسط بکر آغاز و توسط ارلیخ، بالک و هینک گسترش یافت. در این تئوری 
افراد زمان خود را میان فعالیت های بازاری و جرم از طریق مقایسه بازدهی هریک از آنها و همچنین 
با توجه به احتمال دستگیری و میزان مجازات های مورد نظر اختصاص می دهند. اگر عایدی انتظاری 
ارتکاب جرم برابر Y با و هزینه انجام آن برابر C با باشد فرد در صورتی مرتکب جرم خواهد شد 
که Y-C بزرگتر از صفر باشد. در نظریه بکر هزینه ارتکاب جرم به عوامل مختلفی بستگی دارد که 
مهمترین مورد آنها عملکرد سیستم امنیتی و قضایی جامعه است. با چنین رویکردی اغلب نظریات 
از اهمیت تقویت نیروهای پلیس و همچنین  اقتصادی جرم که به آزمون تجربی رسیده اند حاکی 
تشدید مجازات ها برای کاهش جرم بوده اند. تابرابری درآمدی در مدل بکر بر درآمد انتظاری ناشی از 
ارتکاب جرم موثر است. هر چه نابرابری درآمدی در جامعه زیادتر شود بازدهی ارتکاب جرم بیشتر شده 
و در نتیجه احتمال وقوع جرم نیز افزایش خواهد یافت. تئوری نابسامانی اجتماعی بر عواملی متمرکز 
است که موجب کمرنگ تر شدن کنترل های غیر رسمی اجتماعی )عرف( می شود؛ به عبارت دیگر، 
افراد جامعه این تصور را داشته باشند که ارتکاب جرم به لحاظ اجتماعی کمتر از قبل مورد نکوهش 
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قرار خواهد گرفت، تمایل بیشتری برای ارتکاب به آن خواهند داشت. عوامل مختلفی درشکل گیری 
شرایطی که در آن، عرفهای اجتماعی، به تدریج کمرنگ می شوند، موثرند. شاوومک کی، کورنهاورز 
و سامپسون در مطالعات خود، فقر، ناهمگنی اجتماعی، تحرکات مکانی )مهاجرت( و ثبات خانواده را 
از جمله عوامل موثر بر کاهش اثر کنترل های غیر رسمی اجتماعی می دانند. از نظر تئوری کوشش 
مرتون، معموال افراد مختلف دارای اهداف یکسانی برای کسب موفقیت هستند اما فرصت های قانونی 
برای دستیابی به این اهداف به طور برابر توزیع نشده است. مرتون عنوان می کند: "... افراد برای 
دستیابی به اهداف مورد نظرشان اگر بتوانند از روش های قانونی استفاده نموده و اگر الزم باشد مرتکب 
جرم می گردند." در چنین شرایطی افرادی که دارای فرصت های کمی هستند به ویژه با قیاس خود با 
جامعه، در صدد برمی آیند تا از طریق انجام کارهای غیر قانونی به اهداف مورد نظرشان دست یابند. 
در چنین شرایطی، تبعیض ها و نابرابری ها می توانند موجب شتاب گرفتن فرآیند فوق گردد. )بالو و 
بالو ۱۹۸۲، در یک بررسی نتیجه گرفتند که تبعیض نژادی در ایاالت متحده یکی از مهمترین عوامل 
ارتکاب جرم بوده است(. نتایج تجربی در ارتباط با اثر نابرابری بر جرم کمی مبهم است. ارلیخ )۱۹۷۳( 
به عنوان اولین کسی که در ارتباط با اقتصاد جرم تحقیق تجربی نموده است، با استفاده از اطالعات 
مربوط به ایاالت متحده، اثر معنی داری را میان نرخ جرم و جنایت و نسبت افراد دارای درآمد کمتر 
از حد میانه جامعه، پیدا کرد. از سوی دیگر فریمن با استفاده از مدل اثر اثبات، مشاهده کرد که رابطه 

مستحکمی میان نابرابری درآمدی و جرم در ایاالت متحده مختلف آمریکا وجود ندارد. 

جمع بندی و نتیجه گیری
نابرابری درآمدی یکی از معضالت عمده اغلب کشورهای در حال توسعه است و در این میان، 
بررسی آمارها، حاکی از حاد بودن این مسئله در ایران حتی نسبت به کشورهای در حال توسعه است. 
گذشته از میزان آن، شاید مهمتر از وجود خود نابرابری، درآمدی اثرات آن بر جامعه است که مطالعه 
و شناخت آن را ضروری نموده است. بررسی حاضر با هدف شناخت گوشه ای از اثرات این پدیده به 
طور اعم و به طور اخص در ایران پرداخته است. به همین منظور مطالعه حاضر در دو بخش عمده 
تنظیم شده است. ابتدا با ارجاع به شاخص های نابرابری مرسوم، میزان نابرابری در کشور و توزیع آن 
به لحاظ جغرافیایی مد نظر قرار گرفته است. بررسی آمارها نشان می دهد که اگر چه پس از گذشت 
تقریبا سه دهه از انقالب اسالمی میزان نابرابری کاسته شده است اما میزان آن هنوز هم نسبت به 
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سایر کشورها باالست. در این میان به تدریج وضعیت مناطق شهری روستایی نسبت به مناطق بدتر 
شده که مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی به شهرها جهت بهبود شرایط و دستیابی به فرصت های 
بیشتر کسب درآمد، از نتایج بدیهی آن بوده است. در این تحقیق، برای بررسی دقیق تر این موضوع 
ابتدا میزان محرومیت مناطق مختلف در مقایسه با هم مورد سنجش قرار گرفت. هدف از این امر 
شناسایی استان هایی است که بیش از بقیه از فقر رنج می برند. بدین ترتیب مشاهده شده که در مناطق 
شهری به ترتیب استان های لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، 
اردبیل، همدان و سمنان بیشترین میزان محرومیت و فقر را تجربه کرده و در مقابل استان های تهران، 
آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان و قم به لحاظ فقر در وضعیت بهتری قرار دارند. از سوی دیگر، 
در مناطق روستایی بیشترین میزان فقر و محرومیت در استان سیستان و بلوچستان دیده می شود که 
نسبت هزینه های خوراکی به غیر خوراکی آن بیش از ۱۰۵ درصد است. بعد از سیستان و بلوچستان، 
استان های کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری، هرمزگان، کرمانشاه، لرستان و کردستان قرار 
دارند که نسبت مزبور در آنها بیش از نود درصد است. در ادامه برای بررسی میزان نابرابری درآمدی 
درون استان های مختلف با استفاده از شاخص نسبت متوسط هزینه دهک دهم به دهک اول در سال 
۱۳۸۰ بیشترین میزان نابرابری مناطق شهری در استان های مازندران، قزوین، قم، همدان و اردبیل 
مشاهده می شود در حالی که کمترین میزان نابرابری مربوط به استان های لرستان، گلستان، کهگیلویه 
و بویر احمد، خوزستان، کرمان و کردستان است. نکته حائز اهمیت در مورد نابرابری فوق این است 
که علی رغم آنکه برخی از استان ها به لحاظ فقر و محرومیت نسبت به استان های دیگر در شرایط 
نامطلوبی قرار دارند اما نابرابری در آنها بالنسبه کمتر است )به عنوان مثال استان کهگیلویه و بویر 
احمد و کردستان(. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که برخی از استان ها بیش از آنکه از نابرابری 
رنج ببرند، تحت تاثیر فقر و شدت آن قرار دارند؛ از این رو در یک برنامه توسعه ای جهت افزایش رفاه 
جامعه توجه به مسئله فقر عمومی در اولویت بیشتری نسبت به بهبود توزیع درآمد قرار دارد؛ اگرچه 
به نظر می رسد رفع فقر در یک استان، متعادل تر شدن توزیع درآمد را نیز به همراه داشته باشد. 
در مناطق روستایی استان های تهران، یزد، بوشهر، قزوین، مازندران و ایالم دارای بیشترین سطح 
نابرابری و استان های خوزستان، کرمانشاه، کردستان، قم، لرستان و هرمزگان دارای کمترین نابرابری 
درآمدی هستند باتوجه به الگوی نابرابری در مناطق روستایی استان های کشور می توان نتیجه گرفت 
که الگوی نابرابری مناطق شهری دقیقا در مناطق روستایی برقرار نیست. در حالی که در برخی از 



206

14
01 

ـار
  به

ار /
و ک

ب 
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

استان ها نابرابری مناطق شهری زیاد است، اما لزوما نابرابری در مناطق روستایی نسبت به متوسط کل 
جامعه زیاد نیست. به عنوان مثال در موقعیتی که در استان همدان نابرابری در مناطق شهری بسیار 
زیاد است اما این نابرابری در مناطق روستایی تقریبا در حد متوسط جامعه است. نتیجه سیاستی چنین 
رویکردی این است، که در یک برنامه کاهش نابرابری در جامعه نمی توان به مناطق شهری و روستایی 
هریک از استان ها به یک دید نگریست. بلکه، در یک نگرش غیر متمرکز، برنامه ریزی شهری نسبت 
به مناطق روستایی از الگویی متفاوت برخوردار خواهد بود. پس از مرور وضعیت نابرابری در سطح ملی 
و منطقه ای در ادامه به بررسی اثرات مهم نابرابری درآمدی پرداخته شد. این اثرات از ابعاد اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. 

13. پیشنهادات پژوهشی: 
مهمترین اثرات اقتصادی نابرابری درآمدی را می توان به صورت زیر برشمرد و راهکارهای آن ارائه 

می شود:
الف- کاهش رشد اقتصادی از طریق:

کاهش تقاضای موثر و تغییر ترکیب آن
کاهش بهره وری نیروی کار

افزایش فشار بر تصمیم گیرندگان سیاسی برای افزایش مالیات ها
ب- کاهش کارایی سیاست های اقتصادی

مهمترین تاثیر اجتماعی نابرابری در مطالعه حاضر در زمینه میزان وقوع جرم و جنایت در جامعه 
مورد کنکاش قرار گرفت و نتایج حاصله، حاکی از آن است که نابرابری در حالی که در کوتاه مدت 
و به صورت مستقیم بر میزان سرقت در جامعه موثر است اما، بر میزان وقوع قتل در بلند مدت و به 
صورت غیر مستقیم از طریق افزایش بیکاری؛ تاثیر مثبت دارد. در ارتباط با اثرات سیاسی نابرابری دو 
موضوع خشونت جمعی )شورش( و امنیت عمومی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است 
که هرگاه محرومیت نسبی در یک جامعه افزایش یابد، امکان بروز شورشهای سیاسی افزایش می یابد. 
اگرچه مفهوم محرومیت نسبی گسترده است اما بهر حال نابرابری درآمدی در تقویت آن موثر است. 
احساس برابری می تواند به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر امنیت عمومی اثر گذار باشد، پیدایش 
نظام  برای  آفرینی  امیدواری و مشروعیت  اجتماعی،  احساس رضایت شغلی، احساس رضایتمندی 
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سیاسی در جهت مثبت بر آن تاثیر می گذارد و با مواردی چون گسترش مصرف گرایی بدون توجه 
به منشا تولید کاالها به وجود آوردن حالت های روانی منفی و عاطفی نظیر تعویض شغل، احساس 
نا امیدی، خودکشی و ترویج رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی نظیر دزدی، ارتشا و نارضایتی، 
بی تفاوتی و بسیاری از حاالت روانی دیگر در فراهم آوردن بستر نامساعد برای امنیت عمومی، موثر 
واقع می شود. احساس نابرابری در شرایط فراهم بودن زمینه اجتماعی به طور مستقیم امنیت عمومی 

را از طریق پیدایش شورش ها، طغیان ها و حرکات انقالبی به مخاطره می اندازد. 
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؟

Morsal Maleki

Abstract
Inequality has many dimensions that can be subdivided into social, political and 
economic inequalities. Social inequality is the result of discriminatory attitudes 
towards individuals that commonly exist in all societies in some way. The main 
characteristic of these types of discrimination has been their persistence and per-
sistence over the years. Political inequality is mainly due to the lack of equality 
between individuals in a country’s political decision-making, so that some are 
largely key decision-makers and, of course, hold power. But economic inequal-
ity results from differences in people’s access to business opportunities. And it 
is work that is part of it inherent and part of it from environmental relationships. 
Income inequality has a special place among economists because of its ease 
of measurement. Based on economic theories, two types of income distribu-
tion can be generally considered. Distribution of some income and distribution 
based on production factors. Quantitative or personal income distribution is the 
most commonly used measure by economists. This scale relates solely to indi-
viduals or families and to the total income they receive and is not intended to be 
monetized. What is important, however, is how much income a person earns, 
regardless of whether the income is derived entirely from employment or from 
other sources such as interest, profits, earnings, and so forth.

Key words: Economic Inequality, Quantity Distribution, Income, Employment, 
Interest, Profit
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بررسـی رابطـه و تأثیرمتغیرهای کالن اقتصادی وسـری های زمانی 
اقتصادی بربازارسـهام شـرکت های پذیرفته شـده دربورس اوراق 

تهران بهادار 

مهدی علی زاده*

چکیده
سهام داران هنگام سرمایه گذاری ریسک پذیرند و برای حداکثر کردن منافع خویش به دنبال پیش بینی 
بازده سهام هستند؛ لذا شناسایی شاخص های مهم برای سطح بازده مورد انتظار سهام یکی از مسائل 
مهم در علوم مالی نوین است. برای پیش بینی بازده آتی سهام می توان از داده های تاریخی سری های 
زمانی و نیز شاخص های مهم برای سطح بازده آتی سهام استفاده کرد. اما یک راه حل مناسب تر ایجاد 
مجموعه بزرگی از عوامل مالی است که جنبه ها و ابعاد کامل وضعیت مالی یک سازمان را پوشش 
این تحقیق جهت  استفاده شده است.  پیمایشی و توصیفی  از روش  و  نوع تحقیق کاربردی  دهد. 
بررسیمدل های رگرسیونی تأثیرسری های زمانی اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام، داده ها ازبانک 
اطالعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بین سال های ۱۳۸۰لغایت 
سال ۱۳۹۲ جمع آوری شده است. درجهت تجزیه وتحلیل داده ها، بادرنظرگرفتن سطح سنجش متغیرها 
درفرضیاتد ومتغیره و با استفاده ازنرم افزارآماری SPSS و نرم افزارمدل سازی Amos، از آزمون های 
مناسب استفاده شده است. نتایج آزمون هم جمعی حاکی از وجود رابطة بلندمدت بین متغیرهای 
تورم،نرخ ارز،نرخ رشدنقدینگی ودرآمد نفتی با نرخ رشد شاخص بازده نقدی سهام است. همان طور که 
انتظار می رفت، در بلندمدت و در شرایط تور می، به طور متوسط سود اسمی شرکت ها،به دلیل کاهش 
ارزش پول، افزایش می یابد؛ بنابراین، افزایش نرخ تورم، سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدی 

سهام را در پی دارد. 
واژه های کلیدی: سرمایه گذاری، سری زمانی، شاخص کل، تورم، نقدینگی
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1-مقدمه:
در مطالعه ي رفتار عوامل مؤثر بر بازار و الجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که 
بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار 
است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تأمین منابع را برای بخش حقیقی 
اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی 
می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع آن رشد اقتصاد 
ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاددانانی نظیر گلداسمیت 
)۱۹۶۹(، میکنون )۱۹۷۳( و شاو )۱۹۷۳( بر این باور بودند که بازارهای مالی نقش کلیدی در توسعه و 
رشد اقتصادی دارند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالی 

می تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند. 

2-بیان مسئله:
سهامداران هنگام سرمایه گذاری ریسک پذیرند و براي حداکثر کردن منافع خویش به دنبال پیش بینی 
بازده سهام هستند. شناسایي شاخص های مهم براي سطح بازده مورد انتظار سهام یکي از مسائل 
مهم در علوم مالي نوین است. براي پیش بینی بازده آتي سهام می توان از داده های تاریخي سری های 
زماني و نیز شاخص های مهم براي سطح بازده آتي سهام استفاده کرد. اما یک راه حل مناسب تر ایجاد 
مجموعه بزرگي از عوامل اقتصادی است که جنبه ها و ابعاد کامل وضعیت مالي یک سازمان را پوشش 
دهد. عالوه بر متغیرهاي خرد، مطالعه در مورد تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي بر بازدهي سهام نیز 
می تواند در چگونگي قیمت گذاری سهام تأثیر داشته باشد. حال سؤال اصلی آن است که متغیرهای 

کالن اقتصادی به چه صورت و به چه میزان می توانند بر بازار سهام می تواند تأثیرگذار باشند؟

3-اهمیت و ضرورت تحقیق:
در این تحقیق هدف، برسي رابطه بین سیاست پولي بانک مرکزي و در کل سری های زمانی 
اقتصادی با شاخص قیمت سهام است و علت انتخاب موضوع، به خاطر اهمیت شناخت ریسک شرایط 
محیطي و همچنین باال بودن نوسانات عوامل محیطي در کشور ایران، می باشد و به نظر می رسد در 
کشور ما، تأثیر عوامل محیطي در میزان موفقیت یا ناکامي یک شرکت یا سازمان، به مراتب شدیدتر از 
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عوامل مدیریتي، است. لذا شناخت عوامل محیطي و ریسک آن عوامل، براي یک سرمایه گذار و مدیر 
از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

4-اهداف تحقیق:
۱- تعیین رابطه ی بلند مدت میان نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام با متغیرهاي کالن اقتصادي، 

نظیر تورم، نرخ بهره ی بلند مدت بانکی، نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ ارز و درآمد نفتی. 
۲- مشخص کردن میزان تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادی )تورم، نرخ بهره بلند مدت بانکی، نرخ 

رشد حجم نقدینگی و نرخ ارز بر نرخ رشد شاخص های قیمت در بورس( اوراق بهادار تهران. 
۳- کمک به تدوین سیاست های کالن اقتصادي به ویژه سیاست های پولی و مالی و سیاست های 

مربوط به بورس اوراق بهادار تهران. 

5-روش تحقیق و جامعه آماری:
نوع تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر اساس هدف تحقیق از نوع کاربردي است. منظور، 
توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص )در پژوهش حاضر نقش سری های زمانی بر شاخص های 
بورس اوراق بهادار تهران( مي باشد و بر اساس نحوه گردآوري داده ها، روش پیمایشي وتوصیفي است. 
محدوده جغرافیایی تحقیق تمامی شرکت های پذیرفته شده در بوری اوراق بهادار تهران می باشد. در 
این تحقیق اطالعات مورد نیاز از بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده و همچنین 
از روش کتابخانه ای جهت بررسي بیشتر سوابق پژوهش حاضر استفاده شد. در این تحقیق پس از 
محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته با استفاده از نرم افزار محاسباتي Excel، به کمک نرم افزار آماري 
SPSS بر اساس تحلیل رگرسیوني چندگانه و ضریب همبستگي اسپییرمن در سطح اطمینان ۹۵% رد 

یا عدم رد فرضیه ها موردبررسی قرار گرفت. براي آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون 
ضریب همبستگي متغیرهاي مستقل را با متغیر وابسته تعیین کرده و سپس تعیین شد که آیا ارتباطي 
بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد یا خیر. داده ها از اطالعات سالیانه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران براي ۱۵ سال متمادي از جدیدترین آمار و اطالعات سری های اقتصادی بانک مرکزی 
بین سال های ۱۳۸۰ لغایت سال ۱۳۹۲ اخذ شد. این داده ها شامل شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود واقعي بانکي و شاخص های بورس اوراق 
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بهادار تهران می باشد. همانطور که بیان شد جامعه آماري تحقیق حاضر سری های زمانی اقتصادی 
خدمات  و  کاالها  بهای  آن ها شاخص  بین  از  که  می باشد  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
مصرفی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود واقعي بانکي را بر شاخص های بورس اوراق 

بهادار تهران بررسی شده است. 

6-فرضیه های تحقیق:
1-6 فرضیه اصلی: سری های زمانی اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق 

بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

2-6 فرضیه های فرعی:
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار . ۱

تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد. 
نرخ رشد نقدینگی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و . ۲

معناداری دارد. 
نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد. . . ۳
نرخ تورم بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.. ۴
نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و . ۵

معناداری دارد.

7- مبانی نظری تحقیق
اهمیت قیمت گذاری دارایی های مالی باعث پیدایش تئوری ها و مدل های گوناگون در نیم قرن اخیر 
شده است. مدل های مارکویتز )۱۹۵۲(، شارپ )۱۹۶۳(، لینتر )۱۹۶۵(، موسین )۱۹۶۶(، راس )۱۹۷۶( 
و بالک- شولز )۱۹۷۳( از مهم ترین مدل های مزبور هستند. طراحی مدل های پیشرفته و به کارگیری 
فن آوری اطالعات، باعث تخمین های متعدد از ریسک و بازده دارایی های مالی شده است. یک دلیل 
دیگر برای انجام تحقیق حاضر کمک به قیمت گذاری صحیح دارایی های مالی، و مفید بودن تحقیقات 

جدید در رابطه با بررسی چگونگی تأثیر اطالعات اقتصادی بر قیمت سهام، است. 
تحقیقاتی که قبال در آمریکا انجام شده، متضمن تحول بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمت گذاری 
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دارایی های مالی است. فاما و فرنچ)۱۹۹۳( نشان دادند که محدود کردن ریسک سیستماتیک به یک 
عامل، بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، نمی تواند کمک چندانی به درک سرمایه گذاران 
و سهامداران کند. بنابراین، توجه به تاثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی، می تواند 
حائز اهمیت باشد. این تحقیق در جستجوي رویکردی است که از مجموعه اطالعات کالن اقتصادی 

در این زمینه استفاده کند. 
مطالعه در مورد تأثیر متغیرهاي اقتصادي بر سهام می تواند در چگونگي قیمت گذاری سهام تأثیر 
داشته باشد. که این امر می تواند بخش عمده ای از نیاز سرمایه گذاران و سهامداران را برآورده سازد. 
تردیدي نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیري صحیح تحوالت اقتصادي موجب رونق بازار 
سرمایه می شود به گونه ای که عرضه و تقاضاي وجوه در بازار کارآمدتر از گذشته انجام می شود. در 
این میان متغیرهای کالن اقتصادي نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگي و... می توانند بر شاخص های 
بورس تأثیر داشته باشند. به دلیل این که افراد در سبد دارایی های مالي خود ترکیب های مختلفي از 
پول نقد، سهام، سپرده بانکي، اوراق مشارکت، طالو ارز نگهداري می کنند، تغییرات در حجم پول، نرخ 
ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بانکي، تقاضاي افراد براي نگهداري هر یک از دارایی های مزبور از جمله 
تقاضا براي سهام را تحت تأثیر قرار می دهد و این موضوع نیز به نوبه خود بر شاخص های سهام اثر 
گذار است. اعتقاد بر این است که قیمت های سهام توسط برخي از متغیرهاي کالن اقتصادي بنیادین 

مانند نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و حجم نقدینگي، تعیین می شوند. 
چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازده های سهام در کشورهای مختلف نشان 
دهند. برای مثال، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس )۱۹۷۶( چن و همکاران )۱۹۸۶( برای 
تشریح تأثیر برخی از متغیرهای کالن اقتصادی بر روی بازده های سهام در بازارهای سرمایه کشور 
آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت. یافته های آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف 
ریسک و تغییرات در ساختار دوره ای، رابطه ی مثبتی با بازده های مورد انتظارسهام، داشتند. این در 
حالی بود که رابطه ی نرخ تورم پیش بینی شده و پیش بینی نشده، با بازده های سهام مورد انتظار، به 

طورمعنی داری منفی است. 
استیفن راس )۱۹۷۶(، نظریه ی قیمت گذاری آربیتراژ را به عنوان جانشینی برای مدل قیمت گذاری 
این  با  را  پردازش خود  دارایی های سرمایه ای،  قیمت گذاری  مدل  کرد.  ارائه  دارایی های سرمایه ای 
نکته آغاز می کند که چگونه سرمایه گذاران می توانند یک "سبد سرمایه گذاری کارا" به وجود آورند. 
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اما، نظریه قیمت گذاری آربیتراژی از منظری کاماًل متفاوت به موضوع ریسک و اندازه گیری آن نگاه 
می کند و به دنبال سبدهای کارای سرمایه گذاری نیست، بلکه بر این مبنا استوار است که قیمت های 
سهام هنگامي که سهامداران در جستجوی سودهای آربیتراژی هستند، تعدیل می شوند. زمانی که 
سودهای آربیتراژی از بین می رود، می گویند قیمت های سهام در حالت تعادل قرار دارد. تعریف کارایی 

بازار در این نظریه به معنی نبود موقعیت آربیتراژی است. 
نظریه ی قیمت گذاری آربیتراژ، بازده واقعی اوراق بهادار را، تابعی از متغیرهای اقتصادی می داند. 
از یک عامل  امکان استفاده بیش  مدل مزبور بر خالف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، 
ریسک سیستماتیک را فراهم می کند. در سبد سرمایه گذاری سهام، ریسک خاص یک سهم مهم 
نیست. عامل خطای سهام انفرادی به هم وابسته نیستند، و ضریب همبستگی آنان صفر است. در این 
شرایط، تنها ریسک متغیرها دارای اهمیت است و نشان دهنده ی این است که ریسک سیستماتیک 
قابل حذف نیست، اما ریسک غیر سیستماتیک با گوناگونی و تنوع در سرمایه گذاری قابل حذف است. 
رول و راس )۱۹۸۰-۱۹۸۴(، و چن و همکاران )۱۹۸۶(، معتقد بودند که واقعیت در پنچ عامل اقتصادی 
نهفته است و سهام مختلف دارای حساسیت های متفاوت به این پنچ عامل سیستماتیک هستند و این 
عوامل بخش عمدهایی از سرمنشا ریسک سبد سهام را تشکیل می دهند. از نظر آنان، این پنچ عامل 

عبارتند از:
تغییرات در نرخ تورم پیش بینی شده. ۱
تغییرات غیرمنتظره در تورم. ۲
تغییرات غیرمنتظره در تولیدات صنعتی. ۳
تغییرات غیرمنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه اوراق بٌنجل و اوراق ممتاز، . ۴

)صرف ریسک اوراق قرضه(
تغییرات غیرمنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه بلندمدت و کوتاه مدت. . ۵

سه عامل اول بر جریان های نقدی بنگاه اقتصادی، و در نهایت، بر سود سهام و رشد آن، تأثیر 
می گذارند و دو عامل بعدی نیز بر نرخ تنزیل، و ارزشیابی سهام تأثیر می گذارند. بر اساس مدل مزبور، 
سرمایه گذاران سبد سهام را با توجه به انگیزه و تمایل خود در مواجهه با ریسک هر یک از عامل های 
پنجگانه تنظیم می کنند. زیرا، سرمایه گذاران مختلف دارای سلیقه های متفاوت در رابطه با ریسک 

هستند. 
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تغییرات  بر  مؤثر  و  و... محرک  ارز  نرخ  نقدینگی،  تورم،  مانند  اقتصادی  متغیرهای  که  ادعا  این 
قیمت های سهام هستند، به عنوان یک تئوری، مورد پذیرش واقع شده است. به هر حال، در دهه ی 
آن  اثرات  سنجش  و  نظری  به شکل  اقتصادی  نیروهای  تأثیر  بررسی  برای  کوشش هایی  گذشته 
به صورت تجربی، انجام شده است. رابطه ی پویای بین متغیرهای اقتصاد کالن و بازده های سهام به 
شکل گسترده یی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای تحقیقات مزبور بر این تئوری استوار است که 
قیمت های سهام منعکس کننده ی ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ی آن سهم )مدل ارزش فعلی( 
است. به همین دلیل، هم به جریان های نقدی آینده و هم به نرخ بازده مورد انتظار )نرخ تنزیل( نیاز 
است. از این رو، متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی آینده و هم بر نرخ بازده های مورد انتظار 

اثر گذار هستند. بنابراین، می توانند بر قیمت های سهام اثرگذار باشند )التن و گرابر، ۱۹۹۱(. 

8- پیشینه تحقیق:
سونیا گارگ و کرم پال ناروال)۲۰۲۲(،تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص های کاال در هند 
وکاربرد مدل تاخیر توزیع شده خودرگرسیون را در دوره زمانی۲۰۱۶ تا۲۰۲۰با استفاده از مدل فوق 
تحلیلکردند. و نتایج نشان داد که بین شاخص های کاالی هندی کامپوزیت، شمش، فلز و انرژی و 
متغیرهای کالن اقتصادییک هم گرایی بلندمدت وجود دارد، همچنین نتایج نشان می دهد که شاخص 
تولید صنعتی ,شاخص قیمت عمده فروشی تاثیر مثبت و معناداری بر روی کامپوزیت و فلز، نرخ بهره، 
وانرژی دارند، اما هیچ متغیر کالن اقتصادی پیدا نکردند که تاثیر قابل توجهی بر شمش داشته باشد. . 
بازار سهام: شواهدی  النجار)۲۰۲۲(، در پژوهش تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بازده  جمیل 
از فلسطین با هدف نشان دادن تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی )نرخ تورم، نرخ بهره بازار( بر بازده 
شاخص های بورس اوراق بهادار فلسطین )شاخص قدس، شاخص بخش سرمایه گذاری، شاخص بخش 
بیمه، شاخص بخش بانک ها، شاخص بخش خدمات، شاخص بخش صنعت انجام داد(. مدل تأخیر 
توزیع شده خود رگرسیون در مطالعه در دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۱۸ استفاده کرد. نتایج تحقیق نشان داده 
است که تورم بر بازدهی شاخص های بورس فلسطین )شاخص قدس، شاخص سرمایه گذاری، شاخص 
بخش بیمه، شاخص بخش بانک ها، شاخص بخش خدمات، شاخص بخش صنعت( ونرخ بهره بازار 
بر بازدهی شاخص های بورس اوراق بهادار فلسطین تأثیر منفیویک رابطه بلندمدت بین تورم و بازده 

شاخص های بورس اوراق بهادار فلسطین وجود دارد. 
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آدسانمی و همکاران )۲۰۱۷(، در پژوهش تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بازار سهام در اقتصاد 
نوظهور: شواهدی از شاخص ترکیبی جاکارتا، اندونزی نشان داد که نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، 
نرخ ارز و شاخص ترکیبی جاکارتا با استفاده از مدل های همجمعی، تصحیح خطای برداری و تجزیه 
واریانس و روابط هم انباشته بین متغیرهای کالن اقتصادی انتخاب شده و شاخص قیمت سهام را 
شناسایی کردند و نشان می دهند که این متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص عمده قیمت سهام 
در اندونزی در بلندمدت تأثیر می گذارد. همچنین مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که 

متغیرهای کالن اقتصادی منتخب تاثیر کوتاه مدتی بر شاخص ترکیبی جاکارتا نداشته است. 
احمد عمران حنجره و همکاران)۲۰۱۴(، در پژوهش تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر قیمت سهام 
در پاکستان با هدف تعیین تاثیر نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر قیمت سهام در 
پاکستان از داده های ماهانه یازده سال از اول ژانویه ۲۰۰۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ با آزمون های علیت 
گرنجر و هم انباشتگی بر روی داده ها نشان دادند که بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی در کوتاه 
مدت رابطه وجود ندارد. همچنان که رابطه قوی در بلند مدت بین متغیرهای کالن اقتصادی بر قیمت 

سهام رابطه معناداری وجود دارد. 
موچر، هیالری جی)۲۰۱۲(، در پژوهش توصیفیتاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر عملکرد بورس 
اوراق بهادار نایروبی که روی ۵۹ شرکت در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ نشان داد که افزایش کلی در 
قیمت سهام، عرضه پول، نرخ ارز، تورم و نرخ بهره در دوره مورد مطالعه وجود داشته است و حجم 
پول و نرخ تورم اثرات مثبت اما ناچیز بر قیمت سهام دارند در حالی که نرخ بهره تأثیر منفی اما ناچیز 
بر قیمت سهام دارد. همچنین نرخ ارز بر قیمت سهام اثر منفی و معناداری دارد. همچنین نتیجه گرفته 

که نرخ ارز تاثیر منفی معنی داری بر عملکرد بازار سهام دارد. 
جاکوب و مدسن )۲۰۰۲( به بررسی رابطه ی علی شاخص قیمت سهام بمبیء و متغیرهای کالن 
اقتصادی از قبیل نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری پرداختند. آنان در مطالعه ی خود متغیرهای نرخ 
ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری را به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام هند و به صورت 
ماهانه برای دوره ی آوریل ۱۹۹۰ تا مارس ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین 

متغیرهای کالن مزبور و شاخص قیمت سهام بورس رابطه ی علیت وجود ندارد. 
مایاسمای و که )۲۰۰۰( با استفاده از داده های ماهانه در قالب داده های سری زمانی، و همچنین 
تحلیل هم جمعی چند متغیره ی یوهانسون در مدل تصحیح خطای برداری، رابطه ی بلندمدت میان 
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شاخص بازار سهام سنگاپور و مجموعه یی از متغیرهای کالن اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. آنان 
دریافتند که تغییرات در دو متغیر فعالیت های واقعی اقتصادی و تولیدات صنعتی و داد و ستد تجاری با 
تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور همجمع نیست. درحالی که بین تغییرات در شاخص بازار سهام 
سنگاپور با تغییرات در سطح قیمت ها، عرضه ی پول، نرخ های بهره ی کوتاه مدت و بلندمدت و نرخ های 
ارز، یک رابطه ی همجمعی وجود دارد. در این رابطه ی همجمعی، تغییرات در متغیرهای نرخ ارز و نرخ 
بهره در مقایسه با تغییرات عرضه ی پول و سطح قیمت ها، موثرتر هستند. نتیجه تحقیق آنان نشان داد 
که بازار سهام سنگاپور نسبت به تغییرات در نرخ های ارز و نرخ های بهره کوتاه مدت و بلندمدت، دارای 
حساسیت است. عالوه بر این، آنان در تحقیق خود با استفاده از یک مدل سه متغیره، شاخص های بازار 
سهام سنگاپور را با شاخص های بازار سهام آمریکا و ژاپن مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که این 
سه شاخص در حد بسیار باالیی همجمع هستند. این یافته نشان داد که تغییرات در بازارهای سهام 
آمریکا و ژاپن، تأثیر عمدهایی بر بازار سهام سنگاپور دارد به ویژه که، بازار سهام سنگاپور یک رابطه ی 

بلندمدت مثبتی با بازارهای سهام این دو کشور دارد. 
فدایی نژاد و فراهانی )۱۳۹۶(، در پژوهش اثرات متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص کل بورس 
اوراق بهادار تهران با هدف تجزیه و تحلیل اثرات متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص کل بورس 
اوراق بهادار در چارچوب تئوری قیمت گذاری آربیتراژ با هشت متغیر کالن اقتصادی شامل شاخص 
قیمت مصرف کننده، نرخ بهره بانکی، قیمت طال، شاخص  تولیدات صنعتی، قیمت نفت، تالطم قیمت 
سهام، نرخ ارز و عرضه پول را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار 
تهران بررسی کردند. یافته های آنان نشان می دهد تغییر نرخ رشد پول تأثیری منفی بر بازده شاخص 
سهام داشته و شاخص تولید صنعتی، قیمت نفت، تالطم قیمت سهام و سطح قیمت ها دارای تأثیر 
مثبت بر بازدهی این شاخص است. از سوی دیگر، نرخ ارز و قیمت طال تأثیر معناداری بر بازدهی این 

شاخص نداشته اند.
بورس  سهام  بازدهی  بی ثباتی  بر  اقتصادی  کالن  متغیرهای  اثیر  پژوهش  در  زاده)۱۳۹۵(،  رضا 
اوراق بهادار تهران از داده های فصلی بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۲ و مدل های واریانس ناهمسان شرطی 
خودرگرسیون تعمیم یافته با متغیرهای توضیحی GARCH-X و خودرگرسیون برداری (VAR) بهره 
گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدلش نشان داد که نرخ رشد عرضه پول و تغییرات لگاریتم نرخ 
ارز تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی بازدهی سهام داشته و نرخ تورم تاثیر مثبت ولی غیرمعنی دار بر 
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بازدهی سهام دارد. همچنین تاثیر نرخ رشد تولیدات صنعتی بر بی ثباتی بازدهی سهام منفی و معنی دار 
بوده است. 

ریسک  و  اقتصادي  کالن  متغیرهاي  تاثیر  کاربردی  بررسي  در   ،)۱۳۹۱( بالسیني  و  شهرآبادي 
سیستماتیک بر بازده سهام عادي در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یافته ها 
نشان مي دهد که در سطح معناداري پنج درصد، ریسک سیتماتیک (b) و قیمت نفت با بازده سهام 
شرکت ها رابطه اي مثبت و مستقیم دارند و میان نرخ ارز و بازده سهام شرکت ها رابطه معنا داري 
وجود ندارد. به طور کلي با توجه به محاسبات بین متغیرهاي کالن اقتصادي، ریسک سیستماتیک 
(b) و بازده سهام شرکت ها رابطه اي ضعیف و معني دار وجود دارد سایر عوامل نیز بر بازدهي سهام 

شرکت ها اثر گذار مي باشند. 
فیروزه عزیزی )۱۳۸۶( در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطه ی بین تورم و بازده سهام در بورس 
اوراق بهادار تهران پرداخت. او با استفاده از آمار ماهانه ی تورم، بازده نقدی، بازده کل )نقدی و قیمت( 
و شاخص قیمت سهام در دوره ی ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۲ و با به کارگیری روش (VAR) و آزمون علیت 
گرنجری، رابطه ی متغیرهای مزبور را مورد آزمون قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که تورم توضیح 
دهنده ی شاخص بازده نقدی و بازده کل است، اما توضیح دهنده ی شاخص قیمت سهام نیست. از 
سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیح دهنده ی تورم نیستند. این یافته با 
نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری درباره بازده قیمت، بازده کل و شاخص قیمت سهام نیز 

تایید شد. 
مصطفی کریم زاده )۱۳۸۵( به بررسی رابطه ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار 
تهران با متغیرهای کالن پولی پرداخت و برای رسیدن به این هدف از داده های ماهانه سال های 
۱۳۶۹ تا ۱۳۸۱ برای متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ ارز، و نرخ سود واقعی 
بانکی استفاده کرد. او برای برآورد اقتصاد سنجی معادله از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های 
توزیعی استفاده کرد. نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار همجمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و 
متغیرهای کالن پولی وجود دارد. رابطه ی بلندمدت برآورد شده تأثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تأثیر 

منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می دهد. 
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٩- سری های زمانی اقتصادی

٩-1 شاخص قیمت مصرف کننده در سری های زمانی اقتصادی
دو نوع داده ها و اطالعات پایه و اساسی برای ایجاد CPI نیاز است؛ قیمت داده ها و وزن داده ها. 
قیمت داده ها برای یک واحد )نمونه( کاالها و خدمات از یک نمونه فروشگاه های فروش در یک منطقه 
برای نمونه و واحدی از زمان )وقت ها و اوقات و زمان ها( جمع آوری می شود وزن داده ها برای تخمین 
سهم هایی از شکل های مختلف مخارج در مجموع مخارج پوشش داده شده به وسیله ی این شاخص 
محاسبه می شود. مثال مخارج برای یک نمونه از خانوارها یا تخمینی از ترکیب مخارج مصرفی در درآمد 
ملی و صورت حساب های تولید پایه گذاری می شود. این شاخص معموال ماهانه محاسبه می گردد و در 
بعضی کشورها به صورت فصلی، به عنوان وزن متوسط از زیر شاخص ها برای اجزای مختلفی از از مخارج 
مصرفی مانند غذا، خانه، پوشاک و هر چیزی که در گردشه یک وزن متوسط شاخص های جزئی تر 
هست. در سطح جزئی تر، در سطح انبوه ابتدایی )برای مثال، پیراهن های مردانه فروخته شده در یک 
فروشگاه های متوسط بیرجند( اطالعات وزن جزئی غیر قابل دسترس است. هم چنین از شاخص های 
محاسبه شده به عنوان یک میانگین حسابی یا میانگین هندسی از قیمت های پیش نهادهای تولید نمونه 
گیری شده استفاده می شوند. این شاخص ها قیمت های هر ماه را با قیمت های ماه پایه مقایسه می کنند. 
این وزن ها برای ترکیب آنها به توده های سطح باالتر استفاده می شود، سپس تبدیل به همه شاخص، 
شرح و بازگوکردن مخارج های تخمین طول تمام سال مصرف کنندگان پوشش داده می شود به وسیله ی 
این شاخص روی تولیدات در حدود قلمرو آن در منطقه ای که تحت پوشش است بنابراین این شاخص 
یک شاخص وزن ثابت است اما به ندرت یک شاخص السییرز ثابت باشندگاهی اوقات برای جمع کردن 
و تهیه اطالعات مورد استفاده برای وزن عالوه بر برآورد های مخارج خانوار، ممکن است مخارج دیگر هم 

باشد که شامل داده ها و اطالعات تجاری و مالیاتی می باشد. 

CPI ٩-2 محاسبه ی
جایی که یکسال معموال سال مقایسه است و PCI یکسال معموال شاخصی از ۱۰۰ می باشد. متن 
او با CPI می تواند به عنوان. update cost اجرا و انجام شود. )یعنی قسمت یک رقم در سال معین 
به عنوان نمونه قیمت نان درسال۱۳۹۵( تقسیم شده بر سال اول )قیمت نان در سال ۱۳۸۵( سپس 

ضرب در ۱۰۰. 
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٩-3 وزن شاخص های جزئی )زیر شاخص ها( شاخص قیمت مصرف کننده
وزن ها می توانند به عنوان تقسیمات و مجموع سهم ها )مقدار جیره بندی شده( برای یک بیان شوند 

به عنوان مجموع درصد ها برای ۱۰۰ یا به عنوان مجموع اعدادی در هزار برای ۱۰۰۰. 

٩-4 برآورد وزن شاخص قیمت مصرف کننده
مقدار  وزنه  تخمین  است که  معنی  بدین  باال  در  منطقه ای ذکر شده  و  فروشگاهی  اهمیت های 
بیشتری از آنچه که عینا وجود دارد )انصاف( فقط تفکیک مخارج به وسیله ی انواع کاالها و خدمات 
می باشد و ارقامی از شاخص های وزنی جداگانه که ترکیب می شوند در سراسر شاخص وابسته اند به 
دو عامل: ۱- جزئیات برای هر کدام از داده های در دسترس اجازه ی تفکیک مجموع مخارج مصرفی 
دوره پایه به وسیله نوع مخارج، منطقه و شکل فروشگاه. ۲- اگرچه دلیلی وجود دارد که معتقد است 
تغییرات قیمت تفاوت ایجاد می کند بین اغلب دسته های جزئی تر به طوری که وزن ها محاسبه می شود 

و چگونگی جزئیات بیشتر، وابسته است به قابلیت استفاده اطالعات و بر قلمروی این شاخص. 

٩-5 نرخ رشد نقدینگی
نقدینگی به معنای حجم پول در گردش درون یک سیستم اقتصادی است. یعنی پول نقد موجود 
ضربدر سرعت دست به دست شدن آن در سیستم اقتصادی. نکته مهم این است که طبق معادله 

M. V=P. Y معروف به معادله کمبریج
که پس از یک لگاریتم طبیعی و مشتق گرفتن از آن نرخ رشد این متغیرها به دست می آید. و نرخ 
رشد پول نقد(M) ضربدر نرخ رشد سرعت گردش پول (V) برابر است با نرخ رشد قیمت ها یا همان 
تورم (P) ضربدر نرخ رشد مقدار تولید ملی (Y). بنابراین با افزایش طرف اول معادله یعنی M,V که 
مجموعا همان رشد نقدینگی است، الجرم باید یکی یا هر دوی قیمت ها و مقدار تولید ملی بیشتر شده 
باشند. اگر مقدار تولید ملی اضافه نشده باشد یا به اندازه رشد نقدینگی اضافه نشده باشد، مابقی آن به 

رشد قیمت ها یا تورم می انجامد. 

اسکناس و مسکوک + حساب های سپرده دیداري= حجم پول
حجم پول+ حساب های پس انداز و مدت دار = حجم نقدینگي

جمع پول)M1( + رشد نقدینگي )M2(+ سپرده های غیر دیداري)شبه پول( = پایه پولي
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٩-6 نگاهي به رشد نقدینگي و بخش ساختمان
افزایش رشد نقدینگي در کشور در سال های ۷۴ و ۷۵ و سپس در سال های ۷۹ تا ۸۱ موجب باال 
رفتن نرخ تورم گردید. افزایش نرخ تورم در ایران موجب شد که بخش ساختمان و مسکن با رشد 
فزاینده ای مواجه شود. با کنترل نرخ نقدینگي و سیاست های انقباضي دولت در طي چند سال از رشد 
بي رویه قیمت مسکن و زمین جلوگیري به عمل آمد. همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
ساختمان های جدید تمامی مناطق شهری کشور را به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نیز مورد بررسی قرار 
داده است. بررسی های انجام شده طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان می دهد بیشترین سرمایه گذاری 
مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده که بخش خصوصی ۴۸ درصد در بخش ساختمان های جدید مناطق شهری 
سرمایه گذاری کرد. این روند طی سال های بعد و با توجه به شرایط اقتصاد کالن کشور، رو به کاهش 
نهاد. مجددا در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مثبت شد و روند افزایشی یافت و از منفی ۱/۲ درصد در 
سال ۱۳۸۸ به۹/۵ درصد درسال ۱۳۹۱ رسید. درسال ۱۹۶ نیز این رقم ۷/۹ درصد و در شش ماه سال 
۱۳۹۹ با اجرای مجموعه سیاست هایی از جمله اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن این رقم به۷/۱۸ 
درصد رسید. افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگي می تواند بر تغییر روند سودآوري برخي شرکت ها نیز 

مؤثر باشد و طبیعي است که می تواند روند کلي بازار بورس را دستخوش تغییر کند. 

٩-7 نرخ ارز
درفرهنگ »معین« ارز به ارزش، بهاء، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پول های بیگانه تعریف 
شده است. درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. 
درنظام بانکی ایران، کلیه ارزها یعنی تمام پول های خارجی، قابل معامله یا تبدیل نیستند. درنظام آزاد 
ارز، نرخ ارز شناور است، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین 
قیمت یا برابری، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطالحاً شناور است. درنظام کنترل ارز، نرخ ارز، ثابت 
است، بدین معنی که نرخ، توسط دولت تعیین و دیکته می شود. دولت عمده ترین خریدار و فروشنده ارز 
است و نرخ را براساس مالحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. در کشورهای پیشرفته 
صنعتی، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولت ها در مواقع ضروری به طور غیر مستقیم در بازار دخالت نموده و 

نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند. 
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٩-8 نرختورم
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها در طول یک زمان مشخص است. 

نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معموال شاخص قیمت مصرف کننده است. 
۹-۸-۱ ریشه های تورم

دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل 
(Monetarist) دیدگاه پول گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده ترین دلیل تورم 

می داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کاالهاست. 
تقریبا تمام اقتصاددان ها بر این نکته متفق القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه ای جز عرضه پول 
و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم تر می گردد. 

۹-۸-۲ تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خالصه تحوالت اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه )۸۲-۱۳۷۹( معادل ۲۸/۶ درصد بوده است 
که باالتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۵/۶ درصد بود و همین امر باعث عدم 

تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها گردیده است. 
۹-۸-۳ تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاست های کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد 
کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش های آن )صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات( 

مواجه گردید. 
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت 
و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل 
از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش 
نفت آسیب پذیر می کند. وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه های سربار شده و در 
نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می گردد. ضعف های ساختاری که منجر به 

محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد به قرار زیر است:
الف( پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی ب( ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی ج( 

پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور د( باال بودن قیمت محصوالت صنعتی
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۹-۸-۴ انتظارات تورمی
گر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده 
نزدیک قیمت ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف 
دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کاالها خود به امید افزایش قیمت در آینده 
خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت ها 

خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد. 
۹-۸-۵ تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه ای تورم، رشد نا متعادل بخش های اقتصادی کشور است )ازجمله ساختمان سازی 
و( بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحوالت ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی 
بین سایر بخش های دیگر اقتصادی می گردد، با توجه به سایر علت های ریشه ای از جمله: کسر بودجه 
دولت، عدم تعامل بین بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی 
در سیستم حمل و نقل کشور، مشکالت ارزی و موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمت ها شده که 

در نهایت منجر به افزایش تورم می گردد. 
۶-۸-۹ پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل است: الف( اگر نرخ تورم باال باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات 
اقتصادی کالن کشور و به ویژه نرخ تسهیالت داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می گردد. ب( نرخ 

پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می گردد. 
۷-۸-۹ نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمت ها و تورم متأثر از سیاست های اقتصادی کالن کشور است. اگر 
افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاست های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم 
خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاست های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل 
مالحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمت ها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی 

هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمت ها تأثیرگذار است. 
۸-۸-۹ نرخ سود تسهیالت و تورم

دغدغه های بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری 
مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانک ها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود 
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تعهد شده در قبال سپرده گذاران )کوتاه مدت و بلندمدت( پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و 
اخذ سود تسهیالت از بخش های مختلف اقتصادی را بین ۱۳/۵-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه 
پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای درحال توسعه یا صنعتی شده )کره جنوبی، چین، 
سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی( و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی )آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا 
و( مشاهده نمی شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور )۴ تا ۱/۹-( درصد می باشد. با این 
سیاست کشورهای فوق تالش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را به سوی سرمایه گذاری های تولید 
سوق دهند. در ایران باال بودن نرخ سود تسهیالت و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای 
جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران به 

دلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی تواند تابعی از نرخ تورم باشد. 

10-شاخص های بورس اوراق بهادار تهران
کلمه شاخص (INDEX) در کل به معنای نمودار یا نشان دهنده یا نماینده می باشد شاخص کمیتی 
است که نماینده چند متغیر همگن می باشد و وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که 
دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند که بر مبنای آن می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای 
معینی را در طول یک دوره بررسی نمود. محاسبه شاخص برای هر شرکت صنعت یا گروه یا دسته 
امکان پذیر است و می توان آن را محاسبه نمود. برای محاسبه شاخص یک سال را به عنوان سال مبنا یا 
پایه فرض کرده و پس از تقسیم ارزش جاری بر ارزش مبنا )ارزش سال پایه( آن را در عدد ۱۰۰ ضرب 

می کنیم. عدد بدست آمده شاخص آن گروه یا دسته مورد نظر را به ما نشان می دهد. 
در زیر به برخی از شاخص های بورس اشاره شده است:

1-10 شاخص صنعت: 
این شاخص عملکرد شرکت های صنعتی بورس را نشان می دهد. مفاهیم این بازار کمک می کند. با 

یکی از این کلیدها آشنا شوید:

2-10 شاخص واسطه گری های مالی:
این شاخص عملکرد شرکت های واسطه گری مالی شامل هلدینگ ها، سرمایه گذاری ها و لیزینگ ها 

را نشان می دهد. 
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3-10 شاخص قیمت و بازده نقدی:
این شاخص را در سال های اخیر روزنامه همشهری با نام شاخص بازده بازار سهام به سهامداران 
شناسانده است. شاخص قیمت و بازده نقدی را می توان یکی از دقیق ترین شاخص های محاسبه در 
بورس تهران به حساب آورد زیرا هر دو مولفه تقسیم سود در شرکت ها و بازده سهام بر اثر افزایش 

قیمت سهام شرکت ها در آ ن مدنظر قرار گرفته است. 

4-10 شاخص عملکرد تاالر اصلی:
این شاخص فقط روند حرکت قیمت سهام شرکت های درج شده در تابلوی اصلی بورس تهران را 

طبق ضوابط محاسبه شاخص کل نشان می دهد. 

5-10 شاخص کل قیمت سهام:
این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. 
طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت های بزرگ تر که در عین حال سرمایه  بیشتری نیز 

دارند بر نوسان شاخص تأثیر بیشتری می گذارد. 

6-10 شاخص عملکرد تاالر فرعی:
این شاخص فقط روند حرکت قیمت سهام شرکت های درج شده در تابلوی فرعی بورس تهران را 

طبق ضوابط محاسبه شاخص کل نشان می دهد. 

11- نحوة محاسبۀ شاخص های بورس تهران

11-1 شاخص کل قیمت:
بورس تهران از فروردین ماه ۱۳۶۹ اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت خود با نام تپیکس 
(TEPIX) نموده است. این شاخص ۵۲ شرکت که در آن زمان کل شرکت های پذیرفته شده در 

بورس را شامل می شدند، در برمی گرفت. 
شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس را در برمی گیرد و در صورتی 
که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ 
می گردد. همان گونه که از فرمول ۱ مشخص است، تعداد سهام منتشره شرکت ها معیار وزن دهی در 
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شاخص مزبور است که این امر منجر به تأثیر بیشتر شرکت های بزرگ در شاخص می شود. 

11-2 تعدیل پایۀ شاخص:
شاخص قیمت نمایانگر روند عمومی قیمت در میان شرکت های مورد بررسی است و باید از تغییرات 
قیمت و نه پارامترهای دیگر متأثر شود. توجه به فرمول شاخص نشان می دهد که در محاسبة آن  
افزون بر قیمت، میزان سهام منتشره نیز تأثیرگذارند. از این رو شاخص  باید در صورت تغییرات سهام 
منتشره که معمواًل از افزایش سرمایه )از محل آوردة نقدی(، ناشی می شود ]۱[ به گونه ای تعدیل شوند 
که تغییرات مزبور مقدار شاخص را متأثر نسازند. این تعدیالت در مخرج کسر رخ می دهد و با روش 

زیر صورت می گیرد:
۱- فرض کنید که قیمت در زمان t و با استفاده از فرمول زیر به میزان PIt محاسبه شده است. 
۲- حال یک یا چند شرکت در زمان t+1 اقدام به افزایش سرمایه )از محل آوردة نقدی( کرده اند. با 
فرض ثابت ماندن قیمت ها و ضریب سهام شناور آزاد میزان شاخص به PIt+1 تغییر می کند. ۳- حال 
مخرج کسر به گونه ای تعدیل می شود که مقدار شاخص مجدداً برابر PIt گردد. ۴- با جایگذاری میزان 

FDt+1 در مخرج کسر، مقدار شاخص مجدداً برابر PIt خواهد شد. 

شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در صنایع مختلفی طبقه بندی شده اند. این طبقه بندی که 
براساس روش ISIC صورت می گیرد، منجر به تفکیک ۳۶ صنعت در بورس تهران تا اردیبهشت ماه 

۱۳۸۴ شده است. 

11-3- شاخص پنجاه شرکت فعال تر:
این شاخص که نشان دهنده سطح عمومی قیمت ۵۰ شرکت فعال تر بورس تهران است با دو روش 
متفاوت محاسبه می شود. در روش اول که منجر به محاسبة شاخص ۵۰ شرکت فعال تر- میانگین 
TEPIX ساده می شود از روش میانگین ساده استفاده می گردد و روش دوم نیز همانند شیوة محاسبه

است و منجر به محاسبه شاخص ۵۰ شرکت فعال تر میانگین موزون می شود. 
 

11-4 شاخص قیمت و بازدة نقدی:
شاخص قیمت و بازدة نقدی یا همان شاخص درآمد کل با نماد TEDPIX از فروردین ۱۳۷۷ در 
بورس تهران محاسبه و منتشر شده است. تغییرات این شاخص نشانگر بازدة کل بورس است و از 
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تغییرات قیمت و بازدة نقدی پرداختی، متأثر می شود. این شاخص کلیة شرکت های پذیرفته شده در 
بورس را در بردارد و شیوة وزن دهی و محاسبة آن همانند شاخص کل قیمت (TEPIX) است و تنها 

تفاوت میان آن دو در شیوة تعدیل آن ها است. 

11-5 شاخص بازدة نقدی:
شاخص بازدة نقدی که با نماد TEDIX منتشر می شود، بیانگر سطح عمومی بازدة نقدی پرداختی 
شرکت ها است و مقدار آن از تقسیم پایة شاخص کل قیمت بر پایة شاخص قیمت و بازدة نقدی، به 

دست می آید. فرمول ۱۰ بیانگر نحوة محاسبة شاخص TEDIX است. 

12- تجزیه و تحلیل داده ها

12-1 پایایي شاخصهاي متغیرهاي تحقیق:
براي بررسي پایایي شاخص هاي مرتبط با هر متغیر، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است

12-2 پایایي متغیرهاي مستقل

الف( بهای کاالها و خدمات مصرفی
پایایي دو بعد گروه هاي اصلي و گروه هاي اختصاصي متغیر بهای کاالها و خدمات مصرفی بر اساس 

ضریب آلفاي کرونباخ به شرح جدول ۱مي باشد.

جدول ۱: ضریب آلفاي کرونباخ براي شاخص هاي بهای کاالها و خدمات مصرفی
ضریب پایایي کلضریب پایایي هر بعدشاخص هاابعادسازه

بهاي کاالها و خدمات 
مصرفي

گروه هاي اصلي

بهداشت و درمان

۰/۹۷۶

۰/۹۹۱

حمل و نقل
دخانیات

تفریح و امور فرهنگي
تحصیل

گروه هاي 
اختصاصي

مسکن، آب، برق و... 
۰/۹۹۲ کاال

خدمات
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ب( نرخ رشد نقدینگی
پایایي دو بعد نقدینگي بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن و نقدینگي بر حسب اجزاي تشکیل دهنده 

متغیر نرخ رشد نقدینگي بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ به شرح جدول ۲ مي باشد. 

جدول۲: ضریب آلفاي کرونباخ براي شاخص هاي نرخ رشد نقدینگي
ضریب پایایي کلضریب پایایي هر بعدشاخص هاابعادسازه

نرخ رشد نقدینگي

نقدینگي بر حسب 
عوامل مؤثر بر عرضه آن

خالص دارایي هاي خارجي

۰/۴۱۲
۰/۶۳۵

بدهي بخش دولتي
بدهي بخش غیردولتي

خالص سایر اقالم

نقدینگي بر حسب 
اجزاي تشکیل دهنده

پول
۰/۸۴۹

شبه پول

ج( نرخ ارز
پایایي دو شاخص نرخ رسمي و نرخ بازار غیر رسمي متغیر نرخ ارز بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ 

به شرح جدول ۳ مي باشد. 

جدول ۳: ضریب آلفاي کرونباخ براي گویه هاي نرخ ارز

ضریب پایایيشاخص هاسازه

نرخ ارز
نرخ رسمي

۰/۶۴۳
نرخ بازار غیررسمي

پایایي دو متغیر نرخ تورم و نرخ سود واقعي بانکي به علت اینکه داراي یک شاخص هستند، قابل 
اندازه گیري نیست. 

12-3 پایایي متغیر وابسته:
پایایي متغیر وابسته پژوهش یعني بورس اوراق بهادار تهران بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ به 

شرح جدول ۴ مي باشد. 
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جدول۴: ضریب آلفاي کرونباخ براي گویه هاي بورس اوراق بهادار
ضریب پایایي کلضریب پایایي هر بعدشاخص هاابعادسازه

بهاي کاالها و خدمات 
مصرفي

گروه هاي اصلي

بهداشت و درمان

۰/۹۷۶

۰/۹۹۱

حمل و نقل
دخانیات

تفریح و امور فرهنگي
تحصیل

۰/۹۹۲مسکن، آب، برق و ...گروه هاي اختصاصي
کاال

خدمات

ضریب پایایيشاخص هاسازه

بورس اوراق بهادار

قیمت و بازده نقدي

۰/۸۷۰
بازده نقدي

قیمت سهام )کل(
مالي

صنعت

13- انتخاب آزمون هاي آماري:

سطح متغیرهاي مستقل
سطح متغیرهاي وابستهسنجش

سنجش
نوع آزمون مورد 

استفاده
بهای کاالها 
و خدمات 
مصرفی

رگرسیون چندگانهفاصله ايبورس اوراق بهادار تهرانفاصله ايگروه هاي اصلي

رگرسیون چندگانهفاصله ايبورس اوراق بهادار تهرانفاصله ايگروه هاي اختصاصي

نرخ رشد 
نقدینگي

نقدینگي بر حسب عوامل 
رگرسیون چندگانهفاصله ايبورس اوراق بهادار تهرانفاصله ايمؤثر بر عرضه آن

نقدینگي بر حسب اجزاي 
رگرسیون چندگانهفاصله ايبورس اوراق بهادار تهرانفاصله ايتشکیل دهنده

رگرسیون چندگانهفاصله ايبورس اوراق بهادار تهرانفاصله اينرخ ارز
رگرسیون چندگانهفاصله ايبورس اوراق بهادار تهرانفاصله اينرخ تورم

رگرسیون چندگانهفاصله ايبورس اوراق بهادار تهرانفاصله اينرخ سود واقعي بانکي
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13-1 آماره هاي توصیفي متغیرهاي مستقل
واریانس انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل دامنه تعداد شاخص
1,289 35.90 68.80 131.70 23.40 108.30 11 بهداشت و درمان
663.62 25.76 73.82 111.60 36.60 75 11 حمل و نقل
834.88 28.89 71.12 114.80 31.90 82.90 11 دخانیات
298.01 17.26 85.66 112 62.60 49.40 11 تفریح و امور ورزشی
1,706 41.31 64.98 143.40 23.40 120 11 تحصیل

725.74 26.94 74.76 119.30 38.30 81 11 کاال
1,257 35.46 66.96 129 24.10 104.90 11 خدمت
1,224 34.98 66.78 126.60 22.70 103.90 11 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

21,110,000,000 145,285 99,862 425,000 -635.60 426,000 11 خالص دارایی هاي خارجی
1,216,000,000 34,866.22 91,001 138,000 35,598.40 103,000 11 بدهی بخش دولتی

141,000,000,000 375,466 390,530 1,230,000 61,439 1,160,000 11 بدهی بخش غیردولتی
19,720,000,000 140,433 -126,010 -15,900 -403,000 387,000 11 خالص سایر اقالم
13,480,000,000 116,110 174,890 415,000 56,271.80 358,000 11 پول
67,000,000,000 258,837 280,490 870,000 60,280.70 809,000 11 شبه پول

13,020,000 3,607.90 4,882.40 9,195 1,754 7,441 11 نرخ رسمی
2,734,000 1,653.49 7,610.50 9,226 4,446 4,780 11 نرخ بازار غیررسمی

15.47 3.93 15.60 23.20 10.40 12.80 11 تورم
0.82 0.90 13.73 16 13 3 11 سود واقعی

159,300,000 12,619.82 13,440 30,786.49 1,465.54 29,300 11 قیمت و بازده نقدي
1,597,000 1,263.82 3,213.60 5,182.01 1,287.02 3,894.99 11 بازده نقدي
17,610,000 4,196.33 5,627.90 12,113.01 1,537.96 10,600 11 قیمت سهام (کل)

105,300,000 10,260.37 12,782 34,205.06 4,048.17 30,200 11 مالی
11,240,000 3,352.80 4,649 10,060.06 1,275.81 8,784.25 11 صنعت

14- نتایج آزمون فرضیه ها
بهادار  اوراق  بورس  بر شاخص های  بهای کاالها و خدمات مصرفی  اول: شاخص  ۱۴-۱فرضیه 

تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي داراي دو بعد گروه هاي اصلي و گروه هاي اختصاصي است. تأثیر 

دو بعد متغیر حاضر بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک و طي دو مدل بررسي شد.
۱۴-۱-۱بعد گروه های اصلي:

مدل رگرسیوني جهت بررسي تأثیر بعد گروه های اصلي بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران 
به شکل ۱ زیر ارائه مي شود.
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شکل ۱: مدل رگرسیوني بعد گروه های اصلي براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

پس از تدوین و آزمون مدل، نتایج برآوردهاي استاندارد براي ضرایب تأثیر و ضریب همبستگي 
چندگانه بورس اوراق بهادار تهران در شکل جدول ۶ و نتایج برآوردهاي غیر استاندارد براي تمامي 

پارامترها در شکل ۴-۳ نمایش داده شده است.

 
شکل ۲: مدل رگرسیوني بعد گروه های اصلي براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران 

با برآوردهاي استاندارد

با توجه به نتایج این مدل، شاخص بهداشت و درمان با ضریب تأثیر ۷/۶۲ بیشترین تأثیر را بر بورس 
داشته است؛ بنابراین بورس اوراق بهادار تهران بیش از سایر متغیرهاي تأثیرگذار در مدل، تابع شاخص 
بهداشت و درمان است. با توجه به ۵ ضریب تأثیر در مدل حاضر مي توان گفت، به ازی یک واحد تغییر 
در شاخص بهداشت و درمان، حمل و نقل، دخانیات، تفریح و امور فرهنگي و تحصیل به ترتیب به 
میزان ۷/۶۲، ۷/۰۹، ۱/۰۷، ۲/۲۶ و ۴/۸۳ تغییر در بورس ایجاد مي شود. همچنین ضریب همبستگي 
چندگانه )۰/۹۸( نشان مي دهد که از روي متغیرهاي مستقل به میزان ۹۸ درصد مي توان متغیر وابسته 
)بورس( را پیش بیني کرد. ضریب تعیین )۰/۹۸۲( نیز بیانگر این مطلب است که ۹۶ درصد واریانس 

بورس توسط متغیرهاي بیروني مدل تبیین مي شود.
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شکل ۳: مدل رگرسیوني بعد گروه های اصلي براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران 

با برآوردهاي غیراستاندارد

در این مدل مجموعه اي از واریانس ها و برآوردهاي غیراستاندارد ضرایب تأثیر گزارش شده است؛ 
به این ترتیب که کلیه مقادیري که در کنار دایره و متغیرهاي مشاهده شده بیروني گزارش شده اند 
واریانس، و کلیه مقادیري که در کنار پیکان ها گزارش شده اند برآوردهاي غیراستاندارد ضرایب تأثیر 
هستند. بر اساس این مدل امکان مقایسه متغیرها وجود ندارد؛ چراکه در برآوردهاي غیر استاندارد 

مقیاس متغیرها باهمدیگر یکسان  نیستند.

2-1-14 تحلیل جزئیات مدل )مقادیر پارامترها و معناداري تفاوت با صفر(
نتیجه شاخص هاي جزئي بهبرازش مدل تدوین شده به شرح زیر مي باشد:

)Regression Weights( جدول۵: وزن هاي رگرسیون غیراستاندارد مدل تدوین شده

تخمین خطاي معیار 
(.S.E)

نسبت بحراني 
(.C.R)

معناداري 
(P)

Y ---< X3 -۲۲۹,۵۳۲ ۹۴,۹۱۵ ۲,۴۱۸- .۰۱۶

Y ---< X2 ۱۷۱۳,۶۴۱ ۲۲۳,۹۴۰ ۷,۶۵۲ ***

Y ---< X1 -۱۳۲۱,۲۷۲ ۱۸۸,۰۳۵ -۷,۰۲۷ ***

Y ---< X۴ -۸۱۶,۳۲۴ ۱۵۵,۲۱۷ -۵,۲۵۹ ***

Y ---< X۵ ۷۲۸,۳۴۷ ۹۹,۸۵۲ ۷,۲۹۴ ***

با توجه به خروجي باال، کلیه ضرایب تأثیر داراي تفاوت معنادار با صفر هستند.
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(Standardized Regression Weights) جدول ۶: وزن هاي رگرسیون استاندارد شده مدل تدوین شده
تخمین

Y ---< X3 -۱,۰۶۵
Y ---< X2 ۷,۰۹۰
Y ---< X1 -۷,۶۱۷
Y ---< X4 -۲,۲۶۳
Y ---< X5 ۴,۸۳۲

با توجه به خروجي باال، بیشترین ضریب تأثیر متعلق به تأثیر بهداشت و درمان بر بورس اوراق بهادار 
تهران )۷/۶۱۷( است.

14-1-3بعد گروه های اختصاصي
مدل رگرسیوني جهت بررسي تأثیر بعد گروه های اختصاصي بر شاخص های بورس اوراق بهادار 

تهران به شکل ۴-۴ ارائه مي-شود.

 
شکل ۴: مدل رگرسیوني بعد گروه های اختصاصي براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

پس از تدوین و آزمون مدل، نتایج برآوردهاي استاندارد براي ضرایب تأثیر و ضریب همبستگي 
چندگانه بورس اوراق بهادار تهران در شکل۵ نمایش داده شده است.

 
شکل ۶: مدل رگرسیوني بعد گروه های اختصاصي براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار 

تهران با برآوردهاي استاندارد
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با توجه به این مدل، شاخص مسکن، آب، برق و ... با ضریب تأثیر ۵/۳۲ بیشترین تأثیر را بر بورس 
داشته است؛ بنابراین بورس اوراق بهادار تهران بیش از سایر متغیرهاي تأثیرگذار در مدل، تابع شاخص 
مسکن، آب، برق و ... است. با توجه به ۳ ضریب تأثیر در مدل حاضر مي توان گفت، به ازی یک واحد 
تغییر در شاخص مسکن، آب، برق و ...، کاال و خدمات به ترتیب به میزان ۱/۰۶، ۳/۳۴ و ۵/۳۲ تغییر در 
بورس ایجاد مي شود. همچنین ضریب همبستگي چندگانه )۰/۸۵( نشان مي دهد که از روي متغیرهاي 
مستقل به میزان ۸۵ درصد مي توان متغیر وابسته )بورس( را پیش بیني کرد. ضریب تعیین )۰/۸۵۲( 
نیز بیانگر این مطلب است که ۷۲ درصد واریانس بورس توسط متغیرهاي بیروني مدل تبیین مي شود.

 
شکل ۷: مدل رگرسیوني بعد گروه های اختصاصي براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار 

تهران با برآوردهاي غیراستاندارد

4-1-14 تحلیل جزئیات مدل )مقادیر پارامترها و معناداري تفاوت با صفر(

(Regression Weights) جدول ۷: وزن هاي رگرسیون غیراستاندارد مدل تدوین شده
تخمین (.S.E) خطاي معیار (.C.R) نسبت بحراني (P) معناداري

Y ---< X6 -۲۴۵,۵۴۹ ۳۴۷,۹۷۱ -.۷۰۶ .۴۸۰

Y ---< X7 -۵۸۷,۰۱۹ ۷۷۶,۷۸۷ -.۷۵۶ .۴۵۰

Y ---< X8 ۹۴۶,۲۸۴ ۹۰۰,۵۲۳ ۱,۰۵۱ .۲۹۳

با توجه به خروجي باال، کلیه ضرایب تأثیر عدم معناداري با صفر را نشان مي دهد.

(Standardized Regression Weights) جدول ۸: وزن هاي رگرسیون استاندارد شده مدل تدوین شده
تخمین

Y ---< X6 -۱,۰۶۲
Y ---< X7 -۳,۳۴۳
Y ---< X8 ۵,۳۱۶
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نتیجه: بیشترین ضریب تأثیر متعلق به تأثیر شاخص خدمت بر بورس اوراق بهادار تهران )۳/۳۴( 
است.شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي داراي دو بعد گروه هاي اصلي و گروه هاي اختصاصي 
است. با توجه به نتایج حاصله، از روي شاخص هاي گروه هاي اصلي به میزان ۹۸ درصد و از روي 
شاخص هاي گروه هاي اختصاصي به میزان ۸۵ درصد مي توان شاخص های بورس اوراق بهادار تهران 
را پیش بیني کرد.در بعد گروه هاي اصلي، شاخص بهداشت و درمان با ضریب تأثیر ۷/۶۲ و در بعد 
گروه هاي اختصاصي، شاخص مسکن، آب، برق و ... با ضریب تأثیر ۵/۳۲ بیشترین تأثیر را بر بورس 
داشته اند؛ بنابراین بورس اوراق بهادار تهران در میان شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي در دو بعد 
گروه هاي اصلي و گروه هاي اختصاصي بیش از همه تابع دو شاخص بهداشت و درمان و مسکن، آب، 

برق و ... است.
14-2 فرضیه دوم: نرخ رشد نقدینگی بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت 

و معناداری دارد.
شاخص نرخ رشد نقدینگی داراي دو بعد نقدینگي بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن و نقدینگي 
بر حسب اجزاي تشکیل دهنده آن است. تأثیر دو بعد متغیر حاضر بر شاخص های بورس اوراق بهادار 

تهران به تفکیک بررسي شد.

 
شکل ۸: مدل رگرسیوني بعد نقدینگي بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن براي تبیین و پیش بیني شاخص های 

بورس اوراق بهادار تهران

پس از تدوین و آزمون مدل، نتایج برآوردهاي استاندارد براي ضرایب تأثیر و ضریب همبستگي 
چندگانه بورس اوراق بهادار تهران در شکل ۹ نمایش داده شده است.
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شکل ۹: مدل رگرسیوني بعد نقدینگي بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن براي تبیین و پیش بیني شاخص های 

بورس اوراق بهادار تهران با برآوردهاي استاندارد

با توجه به این مدل، شاخص خالص دارایي هاي خارجي با ضریب تأثیر ۴/۲۴ بیشترین تأثیر را بر 
بورس داشته است؛ بنابراین بورس اوراق بهادار تهران بیش از سایر متغیرهاي تأثیرگذار در مدل، تابع 
شاخص خالص دارایي هاي خارجي است. با توجه به ۴ ضریب تأثیر در مدل حاضر مي توان گفت، به 
ازی یک واحد تغییر در شاخص خالص دارایي هاي خارجي، بدهي بخش دولتي، بدهي بخش غیردولتي 
و خالص سایر اقالم به ترتیب به میزان ۴/۲۴، ۰/۳۴، ۱/۱۳ و ۳/۸۷ تغییر در بورس ایجاد مي-شود. 
همچنین ضریب همبستگي چندگانه )۰/۹۴( نشان مي دهد که از روي متغیرهاي مستقل به میزان ۹۴ 
درصد مي توان متغیر وابسته )بورس( را پیش بیني کرد. ضریب تعیین )۰/۹۴۲( نیز بیانگر این مطلب 

است که ۸۸ درصد واریانس بورس توسط متغیرهاي بیروني مدل تبیین مي شود.

 
شکل۱۰: مدل رگرسیوني بعد نقدینگي بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن براي تبیین و پیش بیني شاخص های 

بورس اوراق بهادار تهران با برآوردهاي غیراستاندارد
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1-2-14تحلیل جزئیات مدل )مقادیر پارامترها و معناداري تفاوت با صفر(

(Regression Weights) جدول۶: وزن هاي رگرسیون غیراستاندارد مدل تدوین شده
تخمین (.S.E) خطاي معیار (.C.R) نسبت بحراني (P) معناداري

Y ---< X9 -.۱۸۲ .۰۷۴ -۲,۴۵۷ .۰۱۴

Y ---< X10 -.۰۶۱ .۰۵۷ -۱,۰۷۲ .۲۸۴

Y ---< X11 ۰۱۹. .۰۰۸ ۲,۲۴۱ .۰۲۵

Y ---< X12 -.۱۷۲ .۰۶۱ -۲,۸۳۴ .۰۰۵

با توجه به خروجي باال، به غیر از ضریب تأثیر شاخص بدهي بخش دولتي، سه ضریب تأثیر دیگر 
تفاوت معنادار با صفر را نشان مي دهد.

با توجه به خروجي باال، بیشترین ضریب تأثیر متعلق به تأثیر شاخص خالص دارایي هاي خارجي بر 
بورس اوراق بهادار تهران )۴/۲۴( است.

2-2-14 بعد نقدینگي بر حسب اجزاي تشکیل دهنده آن
مدل رگرسیوني جهت بررسي تأثیر بعد نقدینگي بر حسب اجزاي تشکیل دهنده آن بر شاخص های 

بورس اوراق بهادار تهران به شکل۱۱- ارائه مي شود.

 
شکل۱۱: مدل رگرسیوني بعد نقدینگي بر حسب اجزاي تشکیل دهنده آن براي تبیین و پیش بیني شاخص های 

بورس اوراق بهادار تهران

پس از تدوین و آزمون مدل، نتایج برآوردهاي استاندارد براي ضرایب تأثیر و ضریب همبستگي 
چندگانه بورس اوراق بهادار تهران در شکل ۱۲ نمایش داده شده است.

 
شکل ۱۲: مدل رگرسیوني بعد نقدینگي بر حسب اجزاي تشکیل دهنده آن براي تبیین و پیش بیني شاخص های 

بورس اوراق بهادار تهران با برآوردهاي استاندارد
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با توجه به این مدل، شاخص پول با ضریب تأثیر ۲/۴ تأثیر بیشتري را نسبت به شاخص شبه پول 
)۱/۵۶( بر بورس داشته است. همچنین ضریب همبستگي چندگانه )۰/۸۲( نشان مي دهد که از روي دو 
متغیر مستقل به میزان ۸۲ درصد مي توان متغیر وابسته )بورس( را پیش بیني کرد. ضریب تعیین )۰/۸۲۲( 

نیز بیانگر این مطلب است که ۶۷ درصد واریانس بورس توسط متغیرهاي بیروني مدل تبیین مي شود.

 
شکل۱۳: مدل رگرسیوني بعد نقدینگي بر حسب اجزاي تشکیل دهنده آن براي تبیین و پیش بیني شاخص های 

بورس اوراق بهادار تهران با برآوردهاي غیراستاندارد

3-2-14 تحلیل جزئیات مدل )مقادیر پارامترها و معناداري تفاوت با صفر(

(Regression Weights) جدول۷: وزن هاي رگرسیون غیراستاندارد مدل تدوین شده
تخمین (.S.E) خطاي معیار (.C.R) نسبت بحراني (P) معناداري

Y ---< X13 .۱۲۹ .۰۴۵ ۲,۸۶۷ .۰۰۴
Y ---< X14 -.۰۳۷ .۰۲۰ -۱,۸۵۶ .۰۶۳

پول عدم  با صفر و شاخص شبه  معناداري  پول  تأثیر شاخص  باال، ضریب  به خروجي  توجه  با 
معناداري با صفر را نشان مي دهد.

(Standardized Regression Weights) جدول ۸: وزن هاي رگرسیون استاندارد شده مدل تدوین شده
تخمین

Y ---< X13 ۲,۴۰۳
Y ---< X14 -۱,۵۵۶

نتیجه: ضریب تأثیر شاخص پول ۲/۴ و شاخص شبه پول ۱/۵۵ مي باشد.شاخص نرخرشدنقدینگی 
داراي دو بعد نقدینگي بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن و نقدینگي بر حسب اجزاي تشکیل دهنده 
آن است. با توجه به نتایج حاصله، از روي شاخص هاي نقدینگي بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن به 
میزان ۹۴ درصد و از روي شاخص هاي نقدینگي بر حسب اجزاي تشکیل دهنده آن به میزان ۸۲ درصد 
مي توان شاخص های بورس اوراق بهادار تهران را پیش بیني کرد.در بعد نقدینگي بر حسب عوامل مؤثر 
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بر عرضه آن، شاخص خالص دارایي هاي خارجي با ضریب تأثیر ۴/۲۴ و در بعد نقدینگي بر حسب 
اجزاي تشکیل دهنده آن، شاخص پول با ضریب تأثیر ۲/۴ بیشترین تأثیر را بر بورس داشته اند؛ بنابراین 
بورس اوراق بهادار تهران در میان شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي در دو بعد گروه هاي اصلي 
و گروه هاي اختصاصي بیش از همه تابع دو شاخص خالص دارایي هاي خارجي و پول است براساس 
نظریه پولي تورم، افزایش مستمر حجم نقدینگي با نرخي بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقي 
و کشش درآمدي تقاضا براي پول، شروط الزم و کافي براي تورم مستمر به شمار می آید، بنابراین 
به طور عمده افزایش حجم نقدینگي منجر به افزایش تقاضا و هزینه های جاري می شود. تحقیقات 
انجام شده در زمینه نظریه پولي تورم در ایران نشان داده افزایش نقدینگي در جامعه همراه و همگام با 
افزایش تولید ناخالص داخلي نیست و عامل تشدید کننده تورم به شمار می آید. بنابراین رابطه بین نرخ 

رشد نقدینگي و شاخص های بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای مثبت باشد.
14-3 فرضیه سوم: نرخ ارز  بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

مدل رگرسیوني جهت بررسي تأثیر نرخارز بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران به شکل ۱۴ 
ارائه مي شود.

 
شکل ۱۴: مدل رگرسیوني نرخارز براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

پس از تدوین و آزمون مدل، نتایج برآوردهاي استاندارد براي ضرایب تأثیر و ضریب همبستگي 
چندگانه بورس اوراق بهادار تهران در شکل ۱۵نمایش داده شده است.

 
شکل ۱۵: مدل رگرسیونی نرخارز براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با برآوردهاي 

استاندارد
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با توجه به این مدل، شاخص نرخ رسمي با ضریب تأثیر ۰/۸۱ تأثیر بیشتري را نسبت به شاخص 
نرخ بازار غیررسمي )۰/۱۷( بر بورس داشته است. همچنین ضریب همبستگي چندگانه )۰/۸۵( نشان 
مي دهد که از روي دو متغیر مستقل به میزان ۸۵ درصد مي توان متغیر وابسته )بورس( را پیش بیني 
کرد. ضریب تعیین )۰/۸۵۲( نیز بیانگر این مطلب است که ۷۲ درصد واریانس بورس توسط متغیرهاي 

بیروني مدل تبیین مي شود.

 
شکل ۱۶: مدل رگرسیوني نرخارز براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با برآوردهاي 

غیراستاندارد

1-3-14 تحلیل جزئیات مدل )مقادیر پارامترها و معناداري تفاوت با صفر(

(Regression Weights) جدول ۹: وزن هاي رگرسیون غیراستاندارد مدل تدوین شده
تخمین (.S.E) خطاي معیار (.C.R) نسبت بحراني (P) معناداري

Y ---< X15 ۱,۳۹۵ .۲۷۳ ۵,۱۱۱ ***
Y ---< X16 .۶۲۳ .۵۹۵ ۱,۰۴۶ .۲۹۶

ضریب تأثیر شاخص نرخ رسمي معناداري با صفر و شاخص نرخ بازار غیررسمي عدم معناداري با 
صفر را نشان مي دهد.

(Standardized Regression Weights) جدول ۱۰: وزن هاي رگرسیون استاندارد شده مدل تدوین شده
تخمین

Y ---< X15 .۸۰۸
Y ---< X16 .۱۶۵

نتیجه: ضریب تأثیر شاخص نرخ رسمي ۰/۸ و شاخص نرخ بازار غیررسمي ۰/۱۶ مي باشد.با توجه 
به نتایج حاصله، از روي شاخص هاي نرخ ارز به میزان ۸۵ درصد مي توان شاخص های بورس اوراق 
بهادار تهران را پیش بیني کرد. همچنین شاخص نرخ رسمي با ضریب تأثیر ۰/۸۱ تأثیر بیشتري را 

نسبت به شاخص نرخ بازار غیررسمي )۰/۱۷( بر بورس داشته است.
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و  مثبت  تاثیر  تهران،  بهادار  اوراق  بورس  بر شاخص های  تورم  نرخ  14-4 فرضیه چهارم: 
معناداری دارد.

مدل رگرسیوني جهت بررسي تأثیر نرختورم بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران به شکل 
۴-۱۶ ارائه مي شود.

شکل۴-۱۶: مدل رگرسیوني نرختورم براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

پس از تدوین و آزمون مدل، نتایج برآورد استاندارد براي ضریب تأثیر و ضریب همبستگي چندگانه 
بورس اوراق بهادار تهران در شکل ۱۷ نمایشداده شده است.

 
شکل ۱۷: مدل رگرسیوني نرختورم براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با برآوردهاي 

استاندارد

با توجه به این مدل، متغیر تورم با ضریب تأثیر )۰/۵۲( بر بورس تأثیر داشته است. همچنین ضریب 
همبستگي چندگانه )۰/۲۷( نشان مي دهد که از روي متغیر مستقل تورم به میزان ۲۷ درصد مي توان 
متغیر وابسته )بورس( را پیش بیني کرد. ضریب تعیین )۰/۲۷۲( نیز بیانگر این مطلب است که ۷ درصد 

واریانس بورس توسط متغیر تورم تبیین مي شود.

 
شکل ۱۸:مدل رگرسیوني نرختورم براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با برآوردهاي 

غیراستاندارد

1-4-14 تحلیل جزئیات مدل )مقادیر پارامترها و معناداري تفاوت با صفر(

(Regression Weights) جدول ۱۱: وزن هاي رگرسیون غیراستاندارد مدل تدوین شده
تخمین (.S.E) خطاي معیار (.C.R) نسبت بحراني (P) معناداري

Y ---< X17 -۸۲۹,۳۵۱ ۴۲۶,۳۸۶ -۱,۹۴۵ .۰۵۲
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با توجه به خروجي باال، ضریب تأثیر متغیر تورم معناداري با صفر را نشان مي دهد.

(Standardized Regression Weights) جدول ۱۲: وزن هاي رگرسیون استاندارد شده مدل تدوین شده
تخمین

Y ---< X17 -.۵۲۴

نتیجه: ضریب تأثیر متغیر تورم ۰/۵۲ مي باشد. با توجه به نتایج حاصله، از روي متغیر نرختورم به 
میزان ۲۷ درصد مي توان شاخص های بورس اوراق بهادار تهران را پیش بیني کرد. همچنین متغیر نرخ 

تورم با ضریب تأثیر )۰/۵۲( بر بورس تأثیر داشته است.
14-5 فرضیه پنجم: نرخ سود واقعي بانکي بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر 

مثبت و معناداری دارد .
مدل رگرسیوني جهت بررسي تأثیر نرخسود واقعي بانکي بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران 

به شکل ۱۹ارائه مي شود.

شکل ۱۹: مدل رگرسیوني نرخسود واقعي بانکي براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

پس از تدوین و آزمون مدل، نتایج برآورد استاندارد براي ضریب تأثیر و ضریب همبستگي چندگانه 
بورس اوراق بهادار تهران در شکل ۲۰-نمایش داده شده است.

 
شکل ۲۰: مدل رگرسیوني نرخسود واقعي بانکي براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران 

با برآوردهاي استاندارد

با توجه به این مدل، متغیر تورم با ضریب تأثیر )۰/۱( بر بورس تأثیر داشته است.

 
شکل ۲۱: مدل رگرسیوني نرخسود واقعي بانکي براي تبیین و پیش بیني شاخص های بورس اوراق بهادار تهران 

با برآوردهاي غیراستاندارد
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1-5-14 تحلیل جزئیات مدل )مقادیر پارامترها و معناداري تفاوت با صفر(

(Regression Weights) جدول ۱۳-وزن هاي رگرسیون غیراستاندارد مدل تدوین شده
تخمین (.S.E) خطاي معیار (.C.R) نسبت بحراني (P) معناداري

Y ---< X18 -۶۷۹,۷۷۰ ۲۱۶۶,۲۰۸ -.۳۱۴ .۷۵۴

با توجه به خروجي باال، ضریب تأثیر متغیر سود واقعي عدم معناداري با صفر را نشان مي دهد.

(Standardized Regression Weights) جدول ۱۴- وزن هاي رگرسیون استاندارد شده مدل تدوین شده
تخمین

Y ---< X18 -.۰۹۹

نتیجه: ضریب تأثیر متغیر سود واقعي ۰/۱ مي باشد.نرخسود واقعي بانکي بر شاخص های بورس 
اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.با توجه به نتایج حاصله، متغیر نرخسود واقعي بانکي با 

ضریب تأثیر )۰/۱( بر بورس تأثیر داشته است.

15-نتیجه گیري:
به دلیل این که افراد در سبد داراییهای مالی خود ترکیب های مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده 
بانکی، اوراق قرضه، طال و ارز نگهداری می کنند، تغییرات در حجم پول، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره 
بانکی، تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از دارایی های مزبور از جمله تقاضا برای سهام را تحت 
تأثیر قرار می دهد و این موضوع نیز به نوبه ی خود بر شاخص-های سهام اثر گذار است. اعتقاد بر این 
است که قیمت هاي سهام توسط برخي از متغیرهاي کالن اقتصادي بنیادین مانند نرخ تورم، نرخ ارز، 

نرخ بهره و حجم نقدینگي، تعیین می شوند.
نتایج آزمون همجمعي حاکي از وجود رابطه ي بلندمدت بین متغیرهاي تورم، نرخ ارز، نرخ رشد 
نقدینگي و درآمد نفتي با نرخ رشد شاخص بازده نقدی سهام است. همان طور که انتظار می رفت، در 
بلندمدت و در شرایط تورمی، به طور متوسط سود اسمی شرکت ها، به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش 
می یابد. بنابراین، افزایش نرخ تورم، سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدی سهام را در پی دارد. 
نتیجه ي بدست آمده از آزمون فرضیه اول، نیز حاکي از وجود رابطه ی مثبت بین نرخ تورم و نرخ رشد 
شاخص بازده نقدی سهام و تایید این فرضیه است. این در حالی است که ضریب نرخ رشد نقدینگی در 
، در سطح اطمینان نودوپنج درصد، معنادار نبوده و رابطه ي بلندمدتی مشاهده نشد. بنابراین، فرضیه ي 



246

14
01 

ـار
  به

ار /
و ک

ب 
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

سوم تحقیق رد شد. نتایج آزمون فرضیه دوم و چهارم تحقیق مبنی بر وجود رابطه ی منفی بین نرخ ارز 
و درآمد نفتی با نرخ رشد شاخص بازده نقدی، در سطح اطمینان نودوپنج درصد، پذیرفته شد.

اگر چه رابطه ی بین نرخ تورم و شاخص بازده نقدی، مثبت است، اما به دلیل این که این افزایش 
به علت جبران کاهش سود واقعی است، بنابراین توصیه می شود که تصمیم گیران و سیاست گذاران 
اقتصادی، در هنگام تدوین سیاست های پولی و مالی در سطح کالن، آثار ناشی از تصمیمات مزبور را 

بر شاخص های بازار سهام و سایر بازارهای مالی دیگر، مد نظر قرار دهند.

16-منابع: 

16-1 فارسي :
]۱[آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور )۱۳۸۱(؛ "آمار و کاربرد آن در مدیریت"؛ جلد دوم، چاپ پنجم، تهران؛ 

انتشارات سمت.
]۲[رضازاده. )۱۳۹۵(. تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بی ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادارتهران: 
مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، ۳)۲(، ۱۳۶-۱۲۱.

ریسک  و  اقتصادي  کالن  متغیرهاي  تاثیر  بررسي  الناز.)۱۳۹۱(  بالسیني  ابوالفضل،  ]۳[شهرآبادي 
سیستماتیک بر بازده سهام عادي در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

]۴[صوفی،علی.)۱۳۸۸(. بررسي رابطه ي متغیرهاي کالن اقتصادي و شاخص بازده نقدی سهام در 
بورساوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

]۵[عزیزی، فیروزه. )۱۳۸۳(. آزمون تجربي رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، 
فصلنامه پژوهش های اقتصادي شماره ۱۱و۱۲.

]۶[فدایی نژاد، فراهانی. )۱۳۹۶(. اثرات متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار 
 .۲۶-۱ ،)۳۹(۱۱ ،financial Economics تهران. اقتصاد مالی

]۷[کریم زاده، مصطفی. )۱۳۸۵(. بررسی رابطه ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای 
کالن پولی با استفاده از روش همجمعی دراقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال 

هشتم، شماره ۲۶.
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نیازسنجی آموزشی کارکنان  واحدهای صنعتی
استان خراسان جنوبی

دانیال اهلل یاری، علی فرخنده

چکیده
بی شک در مباحث مربوط به آموزش به افزایش دانش و مهارت جهت انجام یا بهبود وظایف و 
شغل ها پرداخته می شود. مقاله حال حاضر حاصل دریافت اطالعات ۱۵۵ واحد صنعتی استان خراسان 
جنوبی است که در فرم پرسشنامه طراحی شده به ۴ بخش مدیریتی، مهارتی، HSE و کارشناسی با 
۶۲ دوره آموزشی پرداخته شده است.  باتوجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان بیشترین متقاضی در 
بخش مدیریتی را در دوره روش های فروش و بازاریابی محصوالت با تعداد ۱۵۵ شرکت  کننده و در 
بخش مهارتی دوره برقکار صنعتی ماهر با ۷۱ شرکت کننده و در بخش HSE در دوره ایمنی کارگران 
هنگام کار با ۳۶۹ شرکت کننده و همچنین در بخش کارشناسی دوره قانون کار و تأمین اجتماعی 
با ۱۷۶ شرکت کننده بیشترین متقاضیان را دوره های تعریف شده جهت آموزش کارکنان واحدهای 
صنعتی داشته باشند. این پژوهش میتواند برای مدیران آموزشی بسیار حائز اهمیت باشد تا دوره های 

آموزشی خود را جهت بهره بری کارکنان مشاغل با بیشترین بازدهی تنظیم نمایند.

واژه هاي کلیدي: نیازسنجی، آموزش، واحدهای صنعتی
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              1. مقدمه
بسیاری از مدیران ارشد سازمان ها بر این ادعا هستند که نیروی انسانی آن ها سرمایه های واقعی 
در سازمان های شان هستند. اما با مطالعه ای ساده می توان پی برد که چندان بر این اعتقاد خود پایبند 
نیستند، چرا که اگر بر آوردن نیازهای نیروی انسانی را محور اصلی مدیریت نیروی انسانی در سازمان ها 
قرار دهیم، خواهیم دید که به طور مثال به برخی از نیازهای اساسی کارکنان در سطح سازمان ها از 
جمله نیاز به آموزش و بهسازی کارکنان، که یکی از رموز موفقیت سازمان ها در دنیای پر شتاب امروز 
می باشد، توجه چندانی نمی شود ]۹[. اولین گام در برنامه ریزی آموزشی کارکنان و تضمین اثر بخشی 
کارکرد آموزش و بهسازی سازمان، مسئله نیازسنجی آموزشی می باشد ]۸[. در واقع آموزش فرآیندی 
است برنامه ریزی شده جهت تغییر نگرش، دانش و مهارت افراد از طریق تجارب یادگیری شده که 
توانایی کارکنان را در برطرف ساختن نیازهای حال و آینده سازمان مهیا می  سازد ]۶[. بدیهی است که 
شناخت حیطه هایی که کارکنان در آن نیازمند دریافت آموزش بیشتری  هستند جز بر پایه نیازسنجی 

دقیق، فعال و برنامه ریزی شده میسر نمی باشد ]۳[.
نیاز سنجی آموزش سازمانی از جمله اقدامات یا فعالیت هایی است که همه نظریه پردازان در الگوهای 
ارائه شده بر آن تأکید کرده اند. اما به گفته استون در بسیاری از سازمان ها نیازسنجی آموزشی یا اصأل 
انجام نمی شود یا به خوبی و به درستی اجرا نمی شود و بیشتر جنبه ی تشریفاتی و تبلیغاتی دارد و این 
عاملی است که اثربخشی دوره های آموزشی را به شدت کاهش می دهد. ]۷[ نیازسنجی را می توان 
یک راه حل بین رشته ای برای حل مشکالت پیچیده سازمانی دانست که از طریق این فرآیند، نیازهای 
آموزشی شناسایی و مقایسه می شود و فعالیت های آموزشی مناسب در بهترین زمان ارائه می گردد ]۱۰[. 
نیاز سنجی با شناسایی نیازهای مهم، مبنایی برای دستیابی به اهداف است و بستر مناسبی را برای 
سازمان دهی سایر عناصر مهم حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد. در واقع کیفیت این 
داده ها، اثربخشی دوره های آموزشی و در نهایت کارکرد آموزش را تعیین خواهد کرد. در این میان، نحوه 
تعریف و تعیین نیازهای آموزشی اثر مهمی در کیفیت و موفقیت کار دارد؛ چرا که آموزش گران است و تنها 
باید موقعی ارائه شود که هم پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد و هم بهترین راه حل برای مشکالتی 
باشد که از آن طریق قابل حل هستند. فعالیت های آموزشی که بدون توجه به اینشرایط طراحی و اجرا 
شوند، در واقع نوعی اتالف منابع ارزشمند خواهند بود. ]۲[ هدف از نیازسنجی، فراهم سازی اطالعات 
برای برنامه ریزی، ارزیابی و سنجش، پاسخگو و مسئول کردن مؤسسات و نظام های آموزشی، تشخیص یا 
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شناسایی ضعف ها و مسایل و مشکالت اساسی سازمان یا نظام آموزشی، رشد و توسعه سازمان و کارکنان 
و استفاده بهینه از منابع و امکانات می باشد ]۵[. بنابرای نمی توان گفت که نیاز سنجی، حداکثر استفاده از 

منابع موجود در جهت تحقق هدف های مهم و با ارزش را امکان پذیر می سازد]۴[.
هدف از این پژوهش تدوین برنامه های آموزشی در حوز ه های مدیریتی، مهارتی، HSE، آموزشی 
برای کارکنان واحدهای صنعتی استان خراسان جنوبی و همچنین شناسایی و اولویت بندی نیاز های 
آموزشی و به روز کردن دانش ، مهارت و نگرش کارکنان می باشد. لذا در این تحقیق با شناسایی 
آموزش کارکنان  بهبود کیفیت  افزایش و  آموزشی در موارد مذکور سبب  نیازهای  بندی  اولویت  و 
واحدهای صنعتی و در نتیجه کارایی و اثربخشی هرچه سریع تر کارکنان را به دنبال دارد که این خود 

سبب حل بسیاری از مشکالت موجود در حوزه های مختلف خواهد شد.

2. مواد و روش ها
استان خراسان جنوبی با مساحت ۱۵۱۱۹۳ کیلومترمربع به مرکزیت بیرجند در شرق کشور واقع شده 
است وبراساس سرشماری سال ۱۳۹۵جمعیت آن برابر با ۷۶۸۸۹۸ نفر می باشد.از شمال به خراسان رضوی 
از شرق به افغانستان ، از غرب به استان های یزد و اصفهان و سمنان و از جنوب به استان های سیستان 
و بلوچستان و کرمان محدود شده است.درحال حاضر این استان دارای ۱۱شهرستان،۲۸شهر و ۲۵بخش 
است. شهرستان های قائنات، سرایان،فردوس و بشرویه در شمال، طبس درغرب استان، خوسف و نهبندان 

در جنوب، زیرکوه، درمیان و سربیشه در شرق استان و بیرجند در مرکز استان قرار گرفته اند )شکل۱(.

شکل۱: نقشه استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان ها



252

14
01 

ـار
  به

ار /
و ک

ب 
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

بیرجند کوچکترین و متراکم ترین و پرجمعیت ترین شهرستان استان با حدود ۲۰۰ هزار نفر، و بشرویه 
با حدود۲۷۰۰۰نفر جمعیت، کم جمعیت ترین شهر استان است. استان خراسان جنوبی با وجودی که 
سومین استان پهناور ایران است چهارمین استان کم جمعیت هم هست به طوریکه شهرستان طبس 
در این استان کم تراکم ترین شهرستان کشور است. این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی که در 
آن قرار دارد و قرارگرفتن در حاشیه کویر لوت دارای آب و هوای متنوع و جاذبه های طبیعی ست. 
همینطور مرکز آن شهر بیرجندبه خاطر سابقه تاریخی و سیاسی و اجتماعی مرکز علم و فرهنگ شرق 
کشور محسوب می شود. این استان به دلیل منابع طبیعی که دارد، قابلیت های کشاورزی دامپروری 
خاص خود را دارد. تولیدکننده عمده زعفران عناب زرشک پسته وانار و... می باشد.همچنین قابلیت ها 
و پتانسیل های ویژه در بخش معدن و صنعت و نیز به دلیل قرار گرفتن در محور ترانزیتی شرق ایران، 
داشتن ۲گمرک رسمی زمینی و یک فرودگاه بین المللی و بازارچه های مرزی و منطقه ویژه اقتصادی 
و تاالر بورس پتانسیل های تجاری خاصی دارا می باشد. عمده اشتغال صنعتی استان در کارخانه های 
آجر و سرامیک، صنعت الستیک، سیمان و سایر محصوالت کانی غیرفلزی است در بخش معدن 
نیز این استان با حدود ۱۰درصد مساحت کل کشور طیف متنوعی از مواد معدنی را در اختیار دارد، که 
معادن زغال سنگ، گرانیت و بنتونیت از شاخص ترین آنهاست و اغلب به دلیل توسعه نیافتگی صنعتی 

به صورت خام صادر می شوند.
دراینتحقیق اطالعات مرتبط با نیاز سنجی آموزشی دربین واحدهای صنعتیاستان خراسان جنوبی، 
براساس یافته های میدانی و فرم  پرسشنامه)شکل ۲( و رتبه بندی آن ها، ارائه میگردد. نتایج ارائه شده 
شامل آمار توصیفی از افراد تکمیل کننده فرم و نیز تجزیه و تحلیل های عددی به منظور کشف دوره 

های آموزشی با باالترین اولویت است.
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شکل۲: فرم دوره های آموزشی در بخش های مدیریتی، مهارتی، HSE و کارشناسی

3. یافته ها
در این پژوهش فرم نیازسنجی آموزشیدر حوزهای مدیریتی، مهارتی، HSE و کارشناسی در بین 
۱۵۵ واحد صنعتی که در شهرستان های خوسف، خضری، بشرویه، سرایان، فردوس، نهبندان، قاین، 
طبس، بیرجند، سربیشه بوده اند توضیع شده است که اولویت ها در میان دوره های آموزشی ارائه شده 

به شرح زیر می باشد.



254

14
01 

ـار
  به

ار /
و ک

ب 
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

شکل۳: نمودار نشان دهنده تعداد افراد شرکت کننده در بخش دوره های آموزشی مدیریتی

جدول۱: رتبه بندی دوره های آموزشی بخش مدیریتی براساس تعداد افراد شرکت کننده
رتبه بندینام دورهتعداد افراد شرکت کنندهشماره دوره

۱روش های فروش و بازاریابی محصوالت۲۱۱۵۵
۲مهارت های بازاریابی و تبلیغات ۲۰۱۴۶
۳اصول وفنون مذاکرات تجاری۲۲۹۹
۴تهیه وتنظیم صورت های مالی۸۸۱
۵کارافرینی۱۷۶
۶مدیریت امورکارکنان۴۷۵
۷مهارت های مدیریتی۱۰۷۴
۱۵۷۴(crm) ۸ارتباط با مشتری
۹مدیریت محصول وخط تولید۶۷۲
۱۰مدیریت تامین سرمایه۲۶۵
۱۱مدیریت کسب وکارهای کوچک ومتوسط۱۶۵۵
۱۲مهارت ارتباط ومذاکره درنمایشگاه های بازرگانی۱۱۵۴
۱۳این نگارش مکاتبات اداری۱۸۵۲
۱۴بورس وفرابورس۵۴۴
۱۵مدیریت روابط عمومی۱۴۴۰
۱۶مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی۱۳۳۸
۱۷فرصت های قانونی وحمایتی از واحدها در برابر بانک ها۱۲۳۴
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رتبه بندینام دورهتعداد افراد شرکت کنندهشماره دوره
۱۸مدیریت دانش۳۳۲
۱۹آشنایی با قوانین شرکت شهرک های صنعتی۲۵۳۱
۲۰مدیریت منابع۹۲۹
۲۱آشنایی با حمایت های معاونت صنایع کوچک شرکت۲۴۲۸
۷۲۵map ۲۲برنامه ریزی و کنترل پروژه بانرم افزار
۲۳مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه۱۹۲۴
۲۴تدوین طرح کسب وکار۱۷۲۲
۲۵برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی۲۳۲۲

شکل۴: نمودار نشان دهنده تعداد افراد شرکت کننده در بخش دوره های آموزشی مهارتی

جدول۲: رتبه بندی دوره های آموزشی بخش مهارتی براساس تعداد افراد شرکت کننده
رتبه بندیتعداد افراد شرکت کنندهنام دورهشماره دوره

۷۱۱برقکار صنعتی ماهر۲۷
۶۴۲تعمیر و نگهداری- نصب و راه اندازی ۲۹
۳۰plc ۶۴۳کاربر
۴۹۴کارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه ۳۱
۳۶۵مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق۲۸
۲۶cnc ۱۷۶مهندسی ساخت ماشین کاری دقیق



256

14
01 

ـار
  به

ار /
و ک

ب 
کس

ی و 
صاد

 اقت
ات

طالع
ی م

صص
 تخ

ی-
علم

مه 
صلنا

ف

HSE شکل۵: نمودار نشان دهنده تعداد افراد شرکت کننده در بخش دوره های آموزشی

جدول۳: رتبه بندی دوره های آموزشی بخش HSE براساس تعداد افراد شرکت کننده
رتبه بندیتعداد افراد شرکت کنندهنام دورهشماره دوره

۳۶۹۱ایمنی کارگران هنگام کار۴۱
۱۸۳۲دوره مقدماتی و پیشرفته اطفاء حریق )تئوری و عملی(۳۹
۱۷۸۳اطفاء حریق مقدماتی و پیشرفته )تئوری و عملی(۳۸
۱۷۰۴امداد و نجات و کمک های اولیه۳۲
۱۵۴۵سالمت اداری و بهداشت حرفه ای۴۰
۱۲۰۶رعایت ایمنی تابلوهای برق وکاربابرق۳۳
۳۵5s ۱۱۰۷آراستگی محیط کار
۳۴hse ۵۰۸مدیریت پسماند
۳۶R&D ۲۵۹تحقیق و توسعه مقدماتی
۳۷R&D ۲۵۱۰تحقیق و توسعه پیشرفته
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HSE شکل۶: نمودار نشان دهنده تعداد افراد شرکت کننده در بخش دوره های آموزشی

جدول۴: رتبه بندی دوره های آموزشی بخش مهارتی براساس تعداد افراد شرکت کننده
رتبه بندیتعداد افراد شرکت کنندهنام دورهشماره دوره

۱۳۶۱قانون کار و تأمین اجتماعی۶۰
۱۰۸۲کاربرد اکسل در حسابداری و مالی۶۲
۱۰۶۳انبارداری۵۹
۸۲۴کارگاه نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی۶۱
۶۷۵مهارت های اداری کار با رایانه۴۵
۶۷۶سیستم های حقوق و دستمزد منابع انسانی۵۶
۴۸۷دانستنیهای ارزش افزوده و مالیات۵۱
۴۵۸محاسبه بهاء تمام شده محصوالت۴۴
۴۴۹برنامه ریزی سفارشات و کنترل موجودی۴۷
۴۳۱۰آشنایی با مزایده و مناقصه ها۴۹
۴۱۱۱روش های وصول مطالبات مالی۵۷
۵۳iso9001:2015 ۳۶۱۲آموزش ممیزی داخلی

مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی ۵۴
iso50001 ۳۴۱۳بر استاندارد

۳۳۱۴امور گمرکی و ترخیص۴۶

آموزش تشریح الزمات و مستند سازی ۵۲
iso9001:2015۲۸۱۵

۲۶۱۶بسته بندی محصول۴۳
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رتبه بندیتعداد افراد شرکت کنندهنام دورهشماره دوره
۲۵۱۷کالیبراسیون عمومی۵۵
۲۳۱۸توسعه محصول۴۸
۱۷۱۹کارشناس مهندسی معکوس قطعات صنعتی۴۲
۱۲۲۰دریافت نشان حالل۵۸
۱۱۲۱زنجیره تامین۵۰

4. بحث و نتیجه گیری
آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به سرمایه ی انسانی و 
سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقا و توسعه ی 
سازمان نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه ریزی 
صحیح و اصولی است. در این زمینه تعیین نیازهای آموزشی به عنوان نخستین گام در برنامه ریزی 
آموزشی ضمن خدمت مطرح می شود که اگر به درستی طرح ریزی و اجرا شود تمهیدی اساسی و مهم 

برای اثر بخشی کارکرد آموزش های ضمن خدمت و طبعاً بهره وری شاغلین خواهد بود]۱[.
نتایج حاصله از این تحقیق که در بخش های مدیریتی، مهارتی، HSE و کارشناسی که دوره هایی 
برای ۱۵۵ واحد صنعتی تعریف شده است نشان داد که در بخش مدیریتی براساس تعداد افراد شرکت 
کننده در دوره اولویت بندی شده به ترتیب شامل  روش های فروش و بازاریابی محصوالت، مهارت های 
بازاریابی و تبلیغات، اصول وفنون مذاکرات تجاری و در بخش مهارتی شامل برقکار صنعتی ماهر، تعمیر و 
نگهداری- نصب و راه اندازی، کاربر plc و در بخش HSE به ترتیب شامل  ایمنی کارگران هنگام کار، 
دوره مقدماتی و پیشرفته اطفاء حریق )تئوری و عملی(، اطفاء حریق مقدماتی و پیشرفته )تئوری و عملی( 
و همچنین در بخش کارشناسی به ترتیب شامل قانون کار و تأمین اجتماعی، کاربرد اکسل در حسابداری و 
مالیانبارداری بیشترین متقاضیان را داشته است. و به طور کلی بیشترین متقاضی در بین تعداد افراد شرکت 

کننده در دوره های تعریف شده دوره ایمنی کارگران در هنگام کار با تعداد ۳۶۹ نفر می باشد.
 پیشنهاد می شود برنامه ریزان آموزشی کارکنان واحدهای صنعتی اولویت بندی آموزشی شناسایی 
شده را در برنامه های خود بگنجانند و مبنای فعالیت های آموزشی خود را براساس نتایج حاصله از 
تحقیقات علمی از جمله تحقیق حاضر قراردهند تا آموزش هایی را که تعریف می کنند بیشترین بازه را 
داشته باشد. و همچنین بحث نیاز سنجی  و شناسایی نیازها را هرساله و به طور مستمر در برنامه کاری 

خود قرار دهند.
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