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 نوع مقاله: پژوهشی
 5 – 26صفحات 
 

  یاجتماع ی،حقوق اقتصاد یو اخالق ییقضا ینتضم
  یرانا یاسالم یجمهور یدر نظام حقوق یو فرهنگ

 1 صادق اسداللهی
 2 یانیازندر یگرج اکبر یعل

 3 یعباس یژنب
 4 یاورانیصابر ن 

 چکیده
گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنهاا   این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه

های عمومی گام  را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه
اداری توانسته اسات  مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت 

تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطاه ایان   
تعهدات عمالً از خود نفی صالحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینای  

در این پژوهش به آن پرداخته شاده اسات    ای که یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است.  لذا مسأله
این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفااهی موفاق باشاد و    

را برآورده نمایاد   34حق دادخواهی موضوع اصل  173بینی اصل  اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیش
کند تا چگونگی تضمین اخالقی این حقوق را که  مقاله سعی میعالوه بر بررسی تضمین قضایی یا خیر؟ 

پاردازد کاه ایان     جمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مساأله مای   ناشی از سوگند رئیس
سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گاام باردارد. ایان مقالاه باا روشای       

که  با ساخت یک رژیم حقوقی محکم  اسخ به مسائل مذکور است. حاصل آنتحلیلی به دنبال پ -توصیفی
 .می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید

 
 

 كلیدي واژگان
 .حقوق رفاهی، تعهد به حمایت، تعهد به احترام، تعهد به ایفاء
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 طرح مسأله

توجاه   قوانین اساسیجزو آن دسته حقوقی است که  1حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 قاانون اساسای ایاران    (Philips and Jackson1984:22-25)  است ای  به آنها داشته ویژه

در فصل حقوق ملت گنجانده است. فصل کلیات و فصل اقتصااد و اماور    این حقوق رابسیاری از 
مالی هم، بسیاری از این حقوق را اغلب با ادبیاتی غیر از این حق ها، در قالب تکلیفی برای خاود  

 جای داده است.
از  7همه افراد ملت اعم از زن ومرد را برخوردار از این حقوق دانساته اسات. بناد    20اصل  
است. مصادیق این حقاوق  در   های اجتماعی را از وظایف دولت برشمرده مین آزادیأت نیز 3اصل 

(، حاق  28(، فراهم کردن شرایط اشتغال باه کار)اصال  26قانون اساسی شامل آزادی اصناف)اصل
و حاق بار    (30(، حق بر آموزش و پرورش رایگاان )اصال  29مین اجتماعی )اصلأبرخورداری از ت

 است که در فصل سوم بیان شده اند. (31مسکن متناسب با نیاز)اصل
هاای عماومی در هماه زمیناه هاای آماوزش و        نیز مواردی چون افزایش آگااهی  3اصل  

پرورش و تربیت بدنی رایگان، تسهیل و تعمیم آموزش عالی، ایجاد امکانات عادالنه برای هماه و  
، مساکن ، کاار، و   هاای تغذیاه   کردن هر نوع محرومیت در زمیناه  ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف

نیز ریشه کان کاردن فقار و     43بهداشت و تعمیم بیمه را از وظایف دولت دانسته است.  در اصل
هاای اساسای مساکن، خاورا  و      محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، تامین نیاز

یدن  به مین شرایط و امکانات کار برای همه  به منظور رسأپوشا ، درمان و آموزش و پرورش، ت
 (70: 1395ه ،زوپامینی  و )اسماعیلی. اشتغال کامل از جمله موارد دیگر مرتبط با این حقوق است

سوالی که در ابن پژوهش مطرح می گردد این است که آیا علیرغم ذکر کامل ایان حقاوق   
در قانون اساسی حق دادخواهی فردی نسبت به این حقوق به طور  کامل تضمین شده اسات؟در  

تحلیلای باه بررسای قابلیات دادرسای       -حاظرتالش خواهیم کرد که از منظری توصیفیپژوهش 
پذیری این حقوق در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران پرداختاه و از میازان تعهاد دولات در     
تضمین این حقوق پرده برداریم.به عبارت دیگر در چارچوب تعهدات عاام حقاوق بشاری دولات     

 نه دولت را مورد بحث قرار می دهیم.تضمین هر یک از تعهدات سه گا
بر این اساس فرضیه این پژوهش اینگونه بیان می گردد کاه باه دلیال عادم پایش بینای       
سازوکارهایی مناسب در قانون اساسی وقانون عادی، نظام حقوقی ما نتوانساته اسات در تضامین    

یدو عماال از  حق دادخواهی فردی نسبت به تعهدات حقوق بشری دولت به نحو مطلوب عمل نما
پیش بینی یک نظام حقوق مطلوب به خصوص جهت تضمین تعهدات ایفائی غافل شاده اسات.   

                                                 
1. Economic, Social and Cultural Rights  



 7 │ ریانا یاسالم  ی جمهور یرد نظام حقوق  یو فرهنگ  یاجتماع  ی،حقوق اقتصاد یو اخالق  ییقضا ینتضم   

برای تبیین این فرضیه تعهدات سه گانه دولت در جهت تضمین حقوق رفاهی مصارح در قاانون   
اساسی مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین عملکرد دستگاههای قضایی و به خصاوص دیاوان   

ه عنوان متولی تضمین این حقوق مورد آسیب شناسی قرار می گیرد.قبال از بیاان   عدالت اداری ب
تعهدات عام حقوق بشری به بررسی نظرات مخافین و موافقین قابلیت دادخواهی نسبت باه ایان   

 حقوق می پردازیم.
 ـ ماهیت حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی: دادرسی پذیر یا غیر قابل دادخواهی1

صادی، اجتماعی اغلب به لحاظ نظری ماورد مناقشاه قارار گرفتاه اسات.      ماهیت حقوق اقت
بر این باورند که حق های مشمول بازتوزیع درآمد و اموال نه تنها فسااد   1ها برای نمونه نئولیبرال

آور بوده و اصال حق نیستند، بلکه نقض کننده حق های واقعی)مثل مالکیت( بوده و مانعی بارای  
حق های اجتماعی را اساتثمار گار    2ها به شمار می روند. نئومارکسیستاجرای درست حقوق بشر 
این حق ها را ابزار گساترش قادرت اداری دولات بارای تعریاف و       3می دانند. پسا ساختارگرایان

 ( Dean,1998 :80های فردی می انگارند. ) کنترل سوژه
الف اسات بیشاتر   ای معتقدند در اعتبار این حقوق جای تردید نیست. آنچه ماورد اخات   عده

( از دید آنها مهم ترین چاالش موجاود   1390:47مربوط به قابلیت اعمال آنهاست.) ایده و دیگران
این است که این حقوق قابلیت دادخواهی ندارند.اینک دالیل و استدالل آنهاا را ماورد بررسای و    

 دهیم. کنکاش قرار می
 ، اجتماعی و فرهنگیديحقوق اقتصا 4پذیري هاي منتقدین دادرسی ـ بررسی دیدگاه1

  نظران معتقدند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به جهت ماهیت بسیاری از صاحب 
های حقوقی و قابل  شان، قابلیت دادخواهی ندارند، بدین معنا که این حقوق قابل استناد در دادگاه

ژگی باارز سیاسای   نظران این وضعیت را ناشی از وی باشند. برخی صاحب  اعمال توسط قضات نمی
از دیاد ایان   Alston and Tomasevski 1984:97-11اناد. )  تعهدات ناشی از میثاق دانسته

ریزی و باه تادریم محقاق     افراد ازآنجا که که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید با برنامه
 (  Vierdag, 197: 69-103شوند بنابراین موضوع حقوق نیستند. )

باودن ایان دساته از حقاوق یکای از       باودن و وابساته باه مناابع کاافی      ای یا ایجابی برنامه
هایی است که علیه قابلیت دادخواهی ایان  حقاوق عناوان شاده اسات. باه عناوان مثاال          چالش

ای و ایجابی بودن این دسته از حقوق توجه خاصای   کرنستون یکی از منتقدانی است که به برنامه
                                                 

1.Neo-Libral 

2.Neo-Marxists 

3 .Post structuralism 

4. Justiciability 
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اند که باید در  ها حائز منافعی چنان مهم کند که حق ینشان داده است. کرنستون چنین استدالل م
که این مسأله در مورد حقوق مدنی و سیاسی که سلبی هستند  اینجا و االن رعایت شوند. در حالی
اقتصاادی و اجتمااعی ماهیتااً    کناد، حقاوق    شاوند صادق مای    و در قالب عدم مداخله تعریف می

اند مثل سالمتی، آموزش و پرورش یا رفااه کاه    منابعهایی ایجابی هستند که مستلزم تدار   حق
 ( Alston, 2005:220آنها را بالفاصله تحقق بخشید.  ) توان نمی

از دیگر انتقادات وارده به دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، ادعای مابهم و  
قوق محتاوای ایان   باشد. از دید منتقدان بر دادخواهی این ح بودن ماهیت این حقوق می غیرقطعی

توانند مورد دادخاواهی   حقوق کامالً مشخص و واضح نبوده و در نتیجه این ابهام، این حقوق نمی
قرار گیرند. از دید مخالفان به دلیال ماهیات غیرقطعای و مابهم حقاوق اقتصاادی، اجتمااعی و        

 شوند. مشی سیاسی درنظر گرفته می فرهنگی این دسته از حقوق به عنوان حقوق آرمانی و خط
فقدان صراحت و شفافیت عبارات و مقررات حقوق اقتصادی و اجتمااعی در   1فیلیپ آلستون

تعیین محتوای این حقوق و حد و حصر قواعد رانقطه ضعف مهم و اولیه ایان حقاوق مای داناد.     
(همچنین منتقدین حق دادخواهی حقاوق اقتصاادی، اجتمااعی و    31: 1386)امیرارجمند و همتی، 

بودجه الزم برای تحقق این حقوق را مطرح کرده و معتقدند که اجرای این حقوق فرهنگی میزان 
 (Beddar And  Hill, 2016: 1-4بر است . ) هزینه

 پذیري حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی   بررسی مستندات دادرسی-1-2
ی پذیری حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ بر خالف انتقاداتی که نسبت به  عدم دادرسی

المللی وجود دارند که بیانگر قابل دادخاواهی باودن ایان     دارد در حال حاظرچندین سند بین وجود
حقوق اقتصاادی، اجتمااعی و    پروتکل اختیاری میثاقتوان به  حقوق هستند.از جمله این اسناد می

پروتکل الحاقی  کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، 14و 3،9فرهنگی، توضیحات شماره
: 1387اشااره کرد.)ساادات اخاوی،     2009االمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یثاق بینم

 (222ا224
عالوه بر این اسناد،آرای دادگاه هایی که در سراسر جهاان از جملاه کمیسایون آمریکاایی      

هاای   حقوق بشر، دادگاه آفریقایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر موارد زیاادی از پروناده  
مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جملاه در ماورد دسترسای باه آماوزش، غاذا،       

اند و به صورت عملی نشانگر  ها را بررسی کرده مسکن، خدمات پزشکی و رفاهی و کنترل بیماری
: 1395این هستند که در حال حاظر این حقوق قابلیت دادخواهی را پیدا کرده اند. )کوکبی ساقی،  

  (.  23ا24
                                                 

1.Philip Alston 
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ها به قابلیت دادخاواهی ایان حقاوق در     اینک پس از بیان تعهدات عام حقوق بشری دولت
هاا و نقاایص و همچناین عادم      نظام حقاوقی جمهاوری اساالمی ایاران ورود نماوده و کاساتی      

گیری یک رژیم حقوقی مناسب در جهت تضمین این حقوق در نظام حقوقی ایران را ماورد   شکل
 دهیم. کنکاش قرار می

هـا در ارتاـاب بـا حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعی و        هدات عام حقوق بشري دولتـ تع2

 فرهنگی

: 1378  کریون، باشند ) ها می های بشری متضمن سه شکل از تعهدات برای دولت تمام حق
ها برای تحقق حقوق بشر را باه ساه دساته کلای تعهاد باه        (. به عبارتی تعهدات عام دولت153
 (40: 1390اند. )ایده و دیگران، تقسیم نموده 3و تعهد به ایفاء 2، تعهد به حمایت1احترام

 ـ تعهد به احترام1ـ2

مندی از حقاوق بشار اسات. درتعهاد باه       تعهد به احترام به معنای عدم ایجاد مانع در بهره
، 2گاردد. )قااری سایدفاطمی،      احترام دولت موظف به اجتناب از مداخله درآزادی شهروندان می

مندی ازاین حقوق، مواناع و  د به احترام بدان معناست که دولت ها در مسیر بهره( تعه257: 1388
کاه مواناع موجاود و     محدودیت هاایی بارای افاراد یاا گروههاایی از افرادایجااد ننمایناد یاا آن        

ای عمال کندکاه آزادی    های جاری رامرتفع سازند. تعهد به احترام یعنی دولت به شیوه محدودیت
(. تعهد به احترام مستلزم آن اسات کاه   Carven, 1995: 27حفظ شود.) عمل فرد و کرامت او

هاای نامناساب اداری و    ها به تصویب قاوانین مناساب و همچناین لغاو قاوانین و سیاسات       دولت
 (  76: 1390باشند، بپردازند. )نامهء، هایی که در تعارض با تعهدات حقوق بشری می برنامه

 تعهد به حمایت  -2-2

باشند که کنشگران  ها ملزم به اتخاذ اقداماتی می مستلزم آن است که دولتتعهد به حمایت 
ها، احزاب و غیره را از ایجاد مزاحمات   ها مانند افراد عادی، شرکت غیردولتی و دیگر افراد و گروه

ها متعهد هستند از حقوق افراد در برابر نقض و تجااوز   در تحقق حقوق بشر بازدارد. بنابراین دولت
توان تعهد به ایجاد فضا یا چارچوبی دانسات   دیگران حمایت کنند. تعهد به حمایت را میاز سوی 

باشند، به راحتی  های افراد می که در آن قوانین و مقرراتی که الزمه حمایت از حقوق بشر و آزادی
 (66: 1392مند شوند. ) حاتمی و زاهدی گلوگاهی،  اجرا شوند تا افراد آزادانه از حقوق خود بهره

 تعهد به ایفاء -2-3

تعهد به ایفاء مستلزم آن است که دولت با اتخااذ اقادامات تقنینای، اداری، ماالی، قضاایی،      
                                                 

1.Obligation to respect 

2.Obligation to protect 

3.Obligation to fulfill 
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های عملی ملی و شبیه آن حداکثر توان خود را در تحقق حقوق بشر به کار  ترویجی، اتخاذ برنامه
دولت باید افرادی که باا  برد. تعهد به ایفاء در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی به شکلی است که 

: 1390باشند را تاأمین نمایاد ) ناماهء،    کوشش شخصی خود قادر به برآوردن نیازهای خویش نمی
ها همچنین مکلّف به فراهم نمودن حقاوق بشار خصوصااً در زمیناه اقتصاادی و       (. دولت77ا78

نااتوان   شاان هایی هستند که خاود از تحقاق و دسترسای باه حقاوق      اجتماعی برای افراد و گروه
 باشند.   می

بعد از بیان تعهدات عام حقوق بشری دولت ها وضعیت تضامین ایان تعهادات را در نظاام     
 حقوقی ایران مورد برسی قرار می دهیم.

بینی شده جهت تضمین حق دادخواهی فردي در جهـت تققـق    سازوكارهاي پیش -3

 تعهد به حمایت در نظام حقوقی ایران

ها متعهد هستند از حقوق افاراد در برابار    تعهد به احترام دولتطور که بیان کردیم در  همان
( جهت تحقق 66: 1392نقض و تجاوز از سوی دیگران حمایت کنند. )حاتمی و زاهدی گلوگاهی،

بینای    بینی نموده است. قانونگذار با پیش این تعهد دولت، نظام حقوقی ایران سازوکارهایی را پیش
بینی نموده اسات   های عملی جهت تحقق تعهد به حمایت را پیش های عمومی عمالً زمینه دادگاه

 شود.  که به آن پرداخته می
 هاي عمومی  ـ دادگاه1ـ3

وجود دادگستری و دادگاه به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شاکایات در اصال   
ری بینی شده است. بر طبق این اصل  مرجع تظلمات و شکایات دادگسات  قانون اساسی پیش 159

دار بارای رسایدگی باه برخای از      ها مرجع رسمی و صاالحیت  است. از آنجایی که برخی از دادگاه
، حق تشکیل خانواده و زنادگی  2، حق مالکیت معنوی1های حقوق رفاهی مانند حق مالکیت شاخه

های عمومی، در نتیجاه باه    باشند، از قبیل دادگاه خانواده و یا دادگاه و حق حمایت از کودکان می
دار موظفند برابر قانون به شکایات و تظلمات افراد نسابت باه آن دساته از     نوان مرجع صالحیتع

 حقوق رفاهی رسیدگی و حکم قانونی صادر نمایند. 
دار در جهات حقاوق رفااهی     توانند مرجع رسمی و صالحیت ها نیز می بنابراین برخی دادگاه

عمل آورناد. در زیار باه ذکار بعضای از       بوده و نقش مهم و مثبتی در صیانت از حقوق رفاهی به
شود که قانونگذار در جهت تحقق حقوق رفاهی وضع کرده و اجارا، تحقاق و    قوانینی پرداخته می

 های عمومی واگذار کرده است از جمله:  تضمین آن را بر عهده دادگاه
 1107قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است و در مااده  1106بر طق ماده

                                                 
1.Right to Property 

2.Intellectual Property 
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دارد که نفقه عبارت است از همه نیازهای متعاارف و متناساب باا وضاعیت زن از قبیال       بیان می
های بهداشتی و خاادم در صاورت عاادت یاا احتیاا  باه        مسکن، غذا، البسه، اثاث منزل و هزینه

قاانون مادنی    1111، ماده1107واسطه نقصان یا مرض. جهت تضمین این حقوق مصرح در ماده
تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کناد. در   ه زن میکند ک تصریح می

این صورت محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را باه دادن آن محکاوم خواهاد کارد. )قاانون      
 (1111، 1107، 1106مدنی، مواد 

دارد که زن باید در منزلی که شاوهر تعیاین    بیان می 1114همچنین در حق بر مسکن ماده
که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. در تکمیال ایان مااده،     کند سکنی نماید، مگر آن می
دارد که اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بادنی و یاا    بیان می 1115ماده 

تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثباوت مظناه    مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می
مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد، و مادام کاه زن در بازگشاتش باه     ضرر

 (.1115، 1114منزل معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .)قانون مدنی مواد 
تواند در دارائی خود هر تصارفی   دارد: زن مستقالً می بیان می 1118در حق بر مالکیت ماده 

(. همچنین در میان قوانین و مقاررات متعادد کاه باه     1118نون مدنی مادهخواهد بکند )قا که می
ای را در قانون حمایت  ی ویژه یافته اند، اقدام سازمان نحوی حقوق فرهنگی را مورد توجه قرار داده
توان مشاهده کرد کاه بار اسااس     می 11/10/1348حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب 

دبی، هنری، سمعی، بصری، موسایقی، نقاشای و دیگار آثاار ابتکااری باه       آن، تمامی آثار علمی، ا
ای که معارف اثار اسات از     ترتیب زیر مورد حمایت قرار گرفته است که نام و عنوان و نشانه ویژه

تواند آنها را برای اثر دیگر از همان نوع یاا   کس نمی حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ
 «.که القاء شبهه کند، به کار بردمانند آن به ترتیبی 

همان قانون هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایات ایان قاانون و     17ی در ماده 
هرکس تمام یا قسمتی از »این قانون  23نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده آن ممنوع است. در ماده 

نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یاا  اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به 
عالماً و عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش عرضه کند، به حبس تاأدیبی  

هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را  24از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. بر طبق ماده 
یکسال محکوم خواهاد شاد. )قاانون    به نام خود یا یگری چاپ کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا 

 (11/10/1348حمایت حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب 
در مورد حقوق فرهنگی مترجمین نیز قانونگذار تعهد به حمایت از حقوق رفاهی را از طریق 
مراجع قضایی تضمین نموده است. به موجب قانون ترجمه و تکثیر کتب یا نشریات و آثار صاوتی  

ای باا   برداری و نشار و پخاش هار ترجماه     حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره» 6/2/1352مصوب 
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شاود از تااریخ    مترجم یا وراث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به وراث منتقال مای  
باشد. )مواد یک و  و مجازات متخلف حبس از سه ماه تا یکسال می« مرگ مترجم سی سال است
 (6/10/1352یر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب هفت قانون ترجمه و تکث

مورد تأییاد و   172کشی از دیگری در ماده  در قانون کار منع اجبار افراد به کار معین و بهره
ایان قاانون ممناوع     6کار اجباری با توجاه باه مااده    » 172تأکید قرار گرفته است. بر طبق ماده 

المثال کاار انجاام شاده،      ت و پرداخات اجارت  و برای متخلف نیز عالوه بر جبران خساار « است.
برابار حاداقل مازد روزاناه را      200تا  50روز تا یکسال حبس و جریمه نقدی معادل  91مجازات 
بینی نموده است. بر طبق این ماده هرگاه چند نفار باه اتفااق یاا از طریاق یاک مؤسساه،         پیش

هاای فاوق محکاوم و مشاترکاً      شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات
المثل خواهند بود. بر اساس تبصره یک همین قانون چنانچه چناد نفار باه     مسئول پرداخت اجرت

المثال باا    طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین عالوه بار پرداخات اجارت   
ایان مااده محکاوم    توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در 

 خواهند شد.  
را در  184تاا   171قانون کار، رسایدگی باه جارایم موضاوع ماواد       185از آنجایی که ماده 

های عمومی را به  های کیفری دانسته است باید بیان داشت که این قانون دادگاه صالحیت دادگاه
کارده اسات در    عنوان مرجع صالح جهت تحقق حقوق رفاهی درنظر گرفته است. قانونگذار سعی

های عمومی تضمین کناد، لاذا    این مواد تعهد به حمایت دولت از حقوق رفاهی را از طریق دادگاه
قانون کار بیان نموده که رسیدگی به جرایم  185برای تحقق و تضمین بهتر در قسمت دوم ماده 

مال بیایاد.   شوند. در دادسرا و دادگاه خار  از نوبت باه ع  مذکور که باعث نقض حقوق رفاهی می
 قانون کار( 185)ماده

البته قابل ذکر است که قانونگذار در جهت تضمین حقوق رفاهی افراد، قضات را مکلف باه  
قضات دادگاهها موظفند موافاق  قانون آیین دادرسی مدنی  3صدور رای کرده است. بر طبق ماده 

قاانون   3)مااده  د. قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نماین
 آیین دادرسی مدنی(

بینی شده جهت تضمین حق دادخواهی فردي در جهـت تققـق    سازوكارهاي پیش -4

 تعهد به احترام در نظام حقوقی ایران

مندی از حقاوق بشار اسات. ایان تعهاد       تعهد به احترام  به معنای عدم ایجاد مانع در بهره
ه مستقیم و یا غیرمستقیم و چه به تنهایی و چه با مستلزم آن است که دولت در گام اول از مداخل

های اساسی آنها  مندی افراد را از تحقق حقوق بشر و آزادی یاری دیگر افراد از مداخالتی که بهره
حقان حقوق بشر، آزادی و  ها ملزم به احترام به ذی سازد، جلوگیری به عمل آورد. دولت محروم می
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باشند. احترام به حقوق بشر مساتلزم آن   ع امرار معاش آنها میخودمختاری آنها، آزادی عمل و تاب
های نامناسب اداری و  ها با تصویب قوانین مناسب و همچنین لغو قوانین و سیاست است که دولت

 ,Beiter and Klausباشاند، بپردازناد.    هایی که در تعارض با تعهدات حقوق بشری می برنامه

2005:949)) 
بینی نهادی به نام دیوان عدالت اداری سعی   ت، قانونگذار با پیشجهت تحقق این تعهد دول

نموده است تا به این جنبه از تعهد دولت رنگ واقعیت ببخشاد و عماالً شارایط را بارای تحقاق      
حقوق رفاهی فراهم سازد. اینک به طور کامل نقش دیوان درتحقاق حاق دادخاواهی فاردی در     

 گیرد.  ررسی قرار میجهت تضمین تعهد به احترام دولت مورد ب
 دیوان عدالت اداري  -4-1

قاانون اساسای تأسایس شاده و مرجاع       173دیوان عادالت اداری کاه باه موجاب اصال      
خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی به منظور احقاق حقاوق آنهاا    تظلم

حیت اداره عماومی را  است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات غیرقاانونی و خاار  از حادود صاال    
تواند مانع از تجاوز و سوء استفاده از اختیارات از سوی مقامات عمومی باشاد. نهاادی    داشته و می

آیاد.   محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی و حقوق وآزادی های افراد به حسااب مای  
حادود اختیاارات   قانون دیاوان عادالت اداری صاالحیت و     10ی ( ماده74:1396)امامی وشاکری،

 دیوان را مشخص کرده است که عبارتند از:
 ابطال مصوبات دولت -4-1-1

به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقاوقی   10بند الف ماده
های  ها و مؤسسات و شرکت ها و سازمان از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه

ها و سازمان تاأمین اجتمااعی و تشاکیالت و نهادهاای انقالبای و مؤسساات        دولتی و شهرداری
 (15: 1392پردازد. )امامی و سلیمانی، وابسته به آنها می
نیز به تشریح حدود صالحیت و وظایف هیأت عماومی دیاوان عادالت     12ی همچنین ماده

شاکایات، تظلماات و   رسایدگی باه   »دارد:  قانون دیوان بیان می 12ی ماده 1پردازد. بند اداری می
هاا و ساایر نظاماات و مقاررات دولتای و       ناماه  اعتراضات اشاخاص حقیقای یاا حقاوقی از آیاین     

ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع  شهرداری
ر اجارای  یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف د
شود با  قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی که موجب تضییع حقوق اشخاص می

 قانون دیوان عدالت اداری( 12)ماده«. هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ها باید گفت که بار   نامه  ها و تصویب نامه در مورد شیوه رسیدگی به شکایات نسبت به آیین

که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغاایرت   قانون جدید در صورتی 86طبق ماده 
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کنناده مطلاع شاود، موظاف       یک مصوبه با شرع یا قانون و یا خرو  آن از اختیارات مقام تصویب
است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصاوبه را درخواسات نمایاد. )اماامی و اساتوار      

 (185: 1391سنگری،
براین در نظام حقوقی ایران، قانون دیوان عادالت اداری در تبعیات از منویاات قانونگاذار     بنا

اساسی، صالحیت هیأت عمومی این نهاد را، در نظارت قضایی بر اعماال اداری ماورد شناساایی    
( هیأت عمومی دیوان از طریق ابطال مصوبات مغاایر باا قاانون    1: 1392قرار داده است.)شیرزاد، 

پردازد و این  راء متعدد، به حراست از حاکمیت قانون اساسی بر مقررات قوه مجریه میاساسی در آ
به معنای مشارکت دیوان عدالت اداری در فرایند دادگستری اساسی به مفهاوم موساع آن اسات.    

 (131: 1395)جاللی و سعیدی روشن، 
دیاوان اقادام باه    بنابراین با بررسی رویه دیوان در مواردی شاهد هستیم که هیأت عمومی 

کناد. از جملاه ر ی    های مغایر باا حقاوق اقتصاادی، اجتمااعی و فرهنگای مای       نامه ابطال بخش
هیأت عمومی دیوان که اقدام به ابطال بخشنامه ساازمان تاأمین اجتمااعی در ماورد      903شماره

 شدگان اقدام نمود. کیفیت محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه
 عدالت اداري رسیدگی قضایی در دیوان -4-1-2

قانون دیوان ، رسیدگی به اعتراضات و شاکایات از آراء و تصامیمات    10ماده  2مطابق بند 
هاای مالیااتی،    هاایی مانناد کمیسایون    های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسایون  قطعی هیأت

 ها منحصراً از حیث قانون شهرداری 100های حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده  هیأت
ماده مذکور رسیدگی باه شاکایات    3نقض قوانین و مقررات یا مخالفت آنها با قانون و مطابق بند

قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور 
( و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتا  ذکر نام است اعم از 1در بند)

 کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی به دیوان عدالت اداری سپرده شده است.  لشکری و
قانون دیوان در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت،  11همچنین بر طبق ماده

موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض ر ی یاا لغاو اثار از    
نمایاد.   صاادر مای   حقوق تضییع شدهلزام طرف شکایت به اعاده تصمیم و اقدام مورد شکایت یا ا

بنابراین باید گفت که تضمین حقوق رفاهی در نظام حقوقی ایران به دیاوان ساپرده شاده اسات.     
قانون دیوان عدالت اداری(. از بین حقوق رفاهی موجود تأکید دیوان عمدتاً بر چناد   11و  10)ماده

 نها پرداخته می شود.مورد است که به صورت اختصار به آ
حق داشتن حداقل رفاه و امکانات زندگی در رویه قضایی دیـوان عـدالت    -4-1-2-1

 اداري

های رفاهی است کاه   ترین حق احترام به حق داشتن رفاه و امکانات در زندگی یکی از مهم
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تقیمی دیوان  به آن توجه داشته، چرا که حق داشتن حداقل رفاه و امکانات در زندگی ارتباط مسا 
باه عناوان مثاال در     با شهروندان دارد. وجود آراء دیوان در این زمینه نشانگر این موضوع اسات. 

که بر اساس شکایت شاکی از بخشانامه صاادره از ساوی     8/10/1375تاریخ  208دادنامه شماره 
شهرداری تهران مبنی بر عدم صدور مجوز حفاری بارای انشاعاب آب و گااز و قبال از پرداخات      

و مطالبات شهرداری به دیوان عدالت شکایت نمود هیاأت عماومی دیاوان بخشانامه را      عوارض
 خالف قانون تشخیص و ابطال نمود.

که نحوه تعیین و وصول عاوارض مقارّر در    بر اساس رای هیات عمومی دیوان نظر به این 
اده از تواناد باا اساتف    قانون مزبور مشخص شده است و شهرداری می 77قانون شهرداری در ماده

مقررات نسبت به وصول عوارض قانونی اقدام نماید، لذا عدم موافقت با صدور جاواز حفااری باه    
منظور استفاده از انشعاب آب، گاز و غیره قبل از پرداخت عاوارض ماورد ادعاای شاهرداری کاه      
متضمن محرومیت اشخاص از حقوق مکتسب قانونی در خصوص برخورداری از امکاناات رفااهی   

باشد، خالف قانون تشخیص و آن قسمت از بخشنامه کاه حااوی ایان معنای اسات       ضروری می
گردد. )ساایت دیاوان عادالت اداری،     قانون دیوان عدالت اداری ابطال می 25مستنداً به ذیل ماده

 مجموعه آراء وحدت رویه دیوان ( 
 حق آزادي كسب و كار در رویکرد قضایی دیوان عدالت اداري -4-1-2-2

های رفاهی است و دیوان به آن توجه داشته اسات،   ترین حق ، یکی از مهمحق کسب و کار
 چرا که حق کسب و کار ارتباط چشمگیری با حقوق شهروندان دارد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرائی کاه در ایان خصاوص صاادر کارده بار آزادی       
صورتجلساه   8بناد  14/8/1369مورخ  121انتخاب شغل تأکید کرده است. از جمله در ر ی شماره

کمیته نظارت بر امور صنفی شهرستان مالیر، مبنی بر ابطاال   12/10/1362مورخ  10912شماره 
قاانون نظاام صانفی و     49باشند را باه لحااظ مااده    جواز کسب بانوانی که همسر آنان شاغل می

 قانون اساسی  باطل اعالم نمود. 28و  22، 3اصول
بخشانامه   23/7/1373 ماورخ  5/69/149ی شاماره  ر همچنین هیاأت عماومی دیاوان در    

فرمانده پلیس راه مشعر بر ممنوعیت کارکناان دولات از    9/4/1364مورخ  6009/703/08شماره 
قانون اساسی و اینکه رانندگی اتوباوس   28اشتغال به رانندگی اتوبوس بین شهری به استناد اصل

ه لحاظ داشتن شغل دولتی منع نشاده  بین شهری از نوع مشاغل ممنوعه نیست و اشتغال به آن ب
 (82: 1396است را باطل اعالم نمود.)امامی و شاکری

 حق مالکیت در رویکرد دیوان عدالت اداري -4-1-2-3

ترین حقوق شهروندی است که بایاد   ی تملک و احترام به حقوق مالکانه یکی از مهم مسأله
توسط مقامات عمومی و اداری مورد احترام قرار گیرد. امروزه سلب مالکیت به شدت مورد کنترل 
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دهنده اهمیّت این حق در رواباط   های اداری و دیوان قرار گرفته است که این نشان قضایی دادگاه
 باشد.  کنندگان و شهروندان می  ادارهمیان 

کنایم.از   دیوان در این زمینه آراء متنوعی صادر کرده که ما به یک نموناه از آن اشااره مای   
 3782سالمی شهر آباده و نامه شماره شورای ا 4/5/1382مورخ  24صورتجلسه  8جمله ابطال بند

بات شورای اسالمی شهر آباده مالک باده.بر اساس مصوشهردار آباده به فرماندارآ 2/5/1386مورخ 
% از کل ملک است باه شاهرداری   19باید برای تفکیک سهم خدمات شهرداری را که میزان آن 

پرداخت کند تا زمین مالک تفکیک و سند مجزا توسط اداره ثبت اسناد صاادر و در اختیاار مالاک    
 قرار گیرد. 

وق شهروندی است که دیوان بیش از ترین حق بنابراین احترام به حقوق مالکانه یکی از مهم
های دیگر حقوق شهروندی به آن توجه داشاته اسات، چارا کاه ایان حاق مالکاناه ارتبااط          جنبه

باشاد.   مستقیمی با شهروندان دارد. وجود آراء زیاد دیوان در این زمینه نشانگر ایان موضاوع مای   
 (42: 1396)رنجبر ثابت و دیگران، 

 تماعی در رویکرد قضایی دیوان عدالت اداريحق بر تأمین رفاه اج -4-1-2-4 

رویکرد قضایی دیوان در حق تأمین رفاه اجتماعی که زیرمجموعه حقوق رفاهی است بسیار 
چشمگیر بوده و دیوان توانسته نقش بسزایی را در خصوص صیانت از این حق از حقاوق رفااهی   

تارین   شود کاه مهام   خالصه می ایفاء کند. آراء دیوان در بحث حقوق رفاه اجتماعی در چند محور
 آنها عبارتند از:

 بیمه بیکاري-4-1-2-4-1

دیوان  آرای زیادی در باب بیمه بیکاری صادر کرده که به یک مورد از آن می پاردازیم. از  
جمله به شکایت یکی از کارگران فرودگاه بین المللی که بدون میل و اراده از کاار بیکاار شاده و    

مستحق دریافت حق بیمه بیکاری باوده اسات. دیاوان پاس از بررسای      طبق قانون بیمه بیکاری 
 استدالالت طرفین، این چنین اقدام به صدور رای نموده است:

ای  شاده  بیکار از نظر این قانون بیمه 26/6/69قانون بیمه بیکاری مصوب  2هرچند در ماده 
نامه اجرایای قاانون    آیین 3مادهباشد، امّا در  است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار می

تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ و نوع بیکاری باه   12/10/1369بیمه بیکاری مصوب 
قانون موصوف بیمه شده بیکاار   4عهده واحد کار و امور اجتماعی محل واگذار شده و حسب ماده

مستفید خواهد شد کاه طای   با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون 
 6نامبرده به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده و با عنایت باه مااده   23/2/78مورخ  1108نامه 

 2قانون مزبور که بیمه شده اساتحقاق دریافات مقارّری بیماه بیکااری را داشاته و حساب مااده        
انساته و بناابراین باه    نامه اجرایی آن نیز اداره کار بیکاری شاکی را با میل و رضایت خاود ند  آیین
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گردد تاا   کیفیت مطروحه، شکایت موجه تشخیص داده شده و حکم به ورود آن صادر و اعالم می
 (  136: 1378قانون بیمه بیکاری پرداخت گردد. )محمدی همدانی،  2وفق ماده

 بازنشستگی -4-1-2-4-2

هزار  40که حدود کند هزار پرونده را رسیدگی می 160دیوان عدالت اداری ساالنه در حدود 
: 1395پرونده مرتبط با دعاوی استخدامی و از جمله بازنشستگی مستخدمین مای باشاد.)هداوند،   

های اجرایی و مؤسسات عمومی دیوان احکام زیادی  ( در مورد بازنشستگی مستخدمین دستگاه38
 23/10/1373ا   16330توان به ابطال حکم بازنشستگی شاماره   صادر کرده است که از جمله می

 یکی از استادان دانشگاه اصفهان اشاره نمود. 31/2/1375ا  2721و 
در مورد رویکرد قضایی دیوان در خصوص حقوق فرهنگی به خصوص حق بر آموزش  باید 

باشد، چرا که موارد طرح شاده در دیاوان بیشاتر مرباوط باه       گفت که رویکرد دیوان مناسب نمی
مباحث مرباوط باه مطالباات پرسانلی ساازمانی وزارت      مواردی غیر از حق آموزش است و بیشتر 

 باشد. العاده شغل و غیره می آموزش و پرورش از قبیل استخدامی، مستمری، مأموریت، فوق
بررسی موانع تققق حق دادخواهی فردي در تعهد به احترام و تعهـد بـه ایفـاء در     -5

 نظام حقوقی ایران

الذکر به خصوص تعهدات ایفائی با  وقدر خصوص حق دادخواهی فردی نسبت به تعهدات ف
وجود تصریح قانونگذار متأسفانه وضعیت مطلوبی شاهد نیستیم که این امر ناشی از یکسری موانع 

 پردازیم: باشد که به آنها می و ایرادات قانونی می
ـ ناكارآمدي دیوان عدالت اداري در تضمین كامل حق دادخواهی فردي نسات بـه  1ـ5

 دولتتعهد به احترام 

دیوان عدالت اداری اگرچه تنها مرجع عمومی اداری کشور و به تعبیری دیوان عاالی اداری  
قانون دیوان عادالت اداری مصاوب    10قانون اساسی و ماده  173کشور است که به موجب اصل

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و  1392سال 
هاای دولتای و    هاا، مؤسساات و شارکت    هاا، ساازمان   ی دولتی اعم از وزارتخاناه اقدامات واحدها

هاا و نیاز تصامیمات و     ها و تشکیالت و نهادهای انقالبای و مؤسساات وابساته باه آن     شهرداری
اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امورراجع به وظایف آنها را بر عهده دارد. )شاریعت بااقری،   

ه قاانون دیاوان، قانونگاذار در صادد کااهش صاالحیت دیاوان بارای         ( ولی با توجه ب16: 1386
های دولتی یا وابسته به دولت اسات. )شاش بلاوکی،     رسیدگی به دعوای شهروندان علیه سازمان

1393 :167-166) 
گذاری و  نظیر تقنین، سیاستکه برخی اعمال دولت  نظر از این درنظام حقوقی ایران، صرف 

هاای حکاومتی و    ارت قضایی خرو  موضوعی دارند، برخی صاالحیت شمول نظ قضاوت ماهیتاً از
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اعمال سیاسی مختص قوه مجریه نیز که ریشه در قانون اساسی دارند از نظارت قضاایی مصاون   
قانون تشکیالت و  12قانون اساسی، تبصره ماده  170هستند. بنا بر تفسیر شورای نگهبان از اصل
 138و  85قانون نحوه اجارای اصال     8و تبصره  1392آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب

هاایی بار صاالحیت     های دولتی، محدودیت ها و شرکت شدن بانک قانون اساسی، و نیز خصوصی
 دیوان وارد شده است.

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان رسیدگی باه   12ی  همچنین به موجب تبصره ماده 
ها و تصمیمات رئایس قاوه قضاائیه و     ها، بخشنامه نامه تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفاً آیین

مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهباری و  
شورای عالی امنیت ملی از شمول صالحیت هیأت عمومی دیوان خار  است. همچنین از ابداعات 

ناپذیر ساختن مصوبات و   ی، نظارتقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت ادار 12تبصره 
 تصمیمات رئیس قوه قضائیه است. 

این امر خطر تعرض به حقوق بنیادین شهروندان، اعم از اصحاب دعوا و زندانیان و پرسانل  
دهاد.   دستگاه قضایی یا حقوق استخدامی قضات را در پرتو مصونیت از نظارت دیوان افزایش می

ستیز مندر  در این تبصره با اصول بنیادین قانون اساسای باه     رسد که رویکرد نظارت به نظر می
خاواهی   سااختن زمیناه تظلام    این قانون و فلسفه نخستین دادرسی اداری که فراهم 34ویژه اصل

 (366: 1389مردم علیه همه قوای حکومتی و تشکیالت دولتی است منافات دارد. )گرجی، 
ی عالی انقالب فرهنگی که صراحتاً دیاوان  شورا 630عالوه بر این، تبعیت دیوان از مصوبه 

های موضوع مصوبه فوق منع کرد محدودیت دیگری بر حاق دادخاواهی    را از رسیدگی به پرونده
( 655ا   656:  1394دیوان نسبت به تضمین حقوق رفاهی قلمداد مای گاردد. )بناایی اساکویی     

هاای وارد شاده    ته از محدودیتبنابراین باید گفت که بدون تردید، یکی از اثرات منفی نشأت گرف
قاانون   34توان تهدید حق شهروندان دانست که مخاالف صاریح اصال    به صالحیت دیوان را می

رفت کاه باا    ( با این همه هرچند که امید می131ا132: 1395اساسی است. )شفیعی و همکاران، 
امّا قانون جدید نیز  تصویب قانون جدید، جایگاه دیوان را ارتقا و صالحیت دیوان را افزایش دهند،

 نگرشی انقباضی نسبت به صالحیت دیوان دارد.
بینی یک رژیم حقوقی كارآمـد در نظـام حقـوقی ایـران نسـات بـه         عدم پیشـ 2ـ5

 تعهدات ایفائی دولت 

دیوان نسبت به تعهدات ایفائی دولت تاکنون ر یی را صادر نکارده اسات و باا وجاود بیاان      
فاهی و مکلّف ساختن دولت در جهت تاأمین آنهاا بارای آحااد     های ر صریح قانون اساسی از حق

جامعه، متأسفانه عدم تصویب قوانین عادی مناسب در جهت تضمین و ارائاه راهکارهاای عملای    
شود. بنابراین هرچند مقرراتای در ارتبااط باا رفااه اجتمااعی در       برای اعمال این حق مشاهده می
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نظمی و تشاتت را در ایان    توان بی شود، به وضوح می قوانین برنامه اول و دوم توسعه مشاهده می
 (162: 1393زمینه مشاهده نمود. )شش بلوکی، 

قانون اساسی، همه افراد  29و  21هر چند در ماده یک قانون نظام جامع با استناد به اصول 
کشااور در مقاباال رویاادادهای اقتصااادی، اجتماااعی و طبیعاای مااورد حمایاات قااانونی از قبیاال:  
بازنشستگی، بیکاری، بیمه خدمات بهداشتی، کاهش نابرابری، فقر و امداد و نجات قرار می گیرند، 

قانون اساسی و دیگر  29توان با تمسّک به اصل  شود این است که آیا می اما سؤالی که مطرح می
 (114: 1380اصول مرتبط با رفاه اجتماعی بر علیه دولت اقامه دعوا کرد؟ )نصیری، 

در نظام حقوقی ایران، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مردم علیاه دولات و   هر چند 
ای کاه وجاود    در صالحیت دیوان قرار گرفته است، امّا نکته 173نهادهای عمومی به موجب اصل

دارد، این است که دعاوی تأمین اجتماعی و حقوق رفاهی در دیوان و سایر مراجاع، منحصار باه    
و هنوز فرهنگ طرح دعوا در حوزه تعهادات ایفاائی دولات باه وجاود       ای است دعاوی حوزه بیمه

نیامده است. در واقع تا به حال دیده نشده است که فرد معلول و زن بدون سرپرست به دلیل ارائه 
های قانونی علیه سازمان بهزیستی شکایت کند و خواهان استیفای حقوق خاود بشاود، در    حمایت
حال که حق افراد است تکلیف دولت نیز است. )حسن کولیوند و  که تأمین اجتماعی در عین حالی

 (  104ا105: 1393زینب عصمتی، 
نیز به عنوان یکی از مصاادیق   1همچنین رویکرد قضایی دیوان در خصوص حق بر سالمت

باشد، چرا که موارد مطرح شده در دیوان بیشتر مربوط  رنگ می تعهدات ایفائی دولت نیز بسیار کم
غیر از حق بر سالمت است و بیشتر مباحث مربوط به مطالبات پرسنل سازمانی وزارت به مواردی 

باشاد  در   العاده شغل و غیاره مای   بهداشت و درمان از قبیل استخدامی، مستمری، مأموریت، فوق
باشد و دولات   که حق بر سالمت که یک حق بشری است و از مصادیق حقوق رفاهی می صورتی

مت و درمان افراد را تأمین کند، کمتر مورد مطالعاه در دیاوان باوده    موظف است تا موجبات سال
المللی به مفهوم حق بر سالمت پرداخته و بارای آن اساتانداردهایی را    که اسناد بین است. در حالی
صراحتاً به حاق بار ساالمتی اشااره      2اعالمیه جهانی حقوق بشر 25اند از جمله ماده درنظر گرفته
 (144ا148: 1392، کجباف نموده است.)آل

دعاوی دیوان در حق بر مسکن هم عمدتاً به الزام شهرداری به صادور پرواناه سااختمانی،    
مجوز ساخت و ساز، آزاد کردن پال  ثبتای از طارح، الازام شاهرداری باه صادور مجاوز بناایی         
مسکونی و مانند اینها اختصااص دارد و از الازام دولات باه تاأمین مساکن بارای شاهروندان و         

 میان نیاورده است. در این زمینه سخنی بهگویی دولت  پاسخ
                                                 

1.Right to Health 

2.Universal Declaration of Human Rights 
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عالوه بر این رویکرد دیوان در خصوص حق بر آموزش رشد خوبی نداشته اسات و ماوارد    
طرح شده در دیوان بیشتر مربوط به موارد غیرآموزشی است و بیشتر مباحث مربوط باه مطالباات   

العاده شغل  می، مستمری، مأموریت، فوقپرسنل سازمانی وزارت آموزش و پرورش از قبیل استخدا
که حق آموزش که یک حق بشری و از حقوق فرهنگی است و دولات   باشد. در صورتی و غیره می

ام قانون اساسی  وسایل آموزش و پرورش رایگان را بارای هماه    موظف است به استناد اصل سی
تا سرحد خودکفایی کشور به ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را 

 (160-165: 1393طور رایگان گسترش دهد. )شش بلوکی، 
بنابراین باید گفت که با عدم ورود دیوان به حیطه تعهدات ایفائی، عمالً از خود نسابت باه    

رسیدگی به این تعهدات سلب صالحیت نموده است و قانونگذار با عدم پیش بینی نهااد دیگاری   
 ق دادخواهی افراد نسبت به این تعهدات عمالً از در جهت رسیدگی به ح

 ایجاد یک رژیم حقوقی مطلوب نسبت به تحقق کامل این حقوق غفلت نموده است.
گاردد کاه    این نقص سیستم حقوقی ما در تضمین تعهدات ایفائی زمانی بهتار آشاکار مای   

 1اروپاایی حقاوق بشار   تضمین این تعهدات را در نظام اروپایی حقوق بشر مطالعه نماییم. دادگااه  
نخستین نهادی است که توانست حق دادخواهی اشاخاص در زمبناه حقاوق رفااهی را تضامین      
نماید.این دادگاه با برقراری  نظام جبران خسارت  اعم از جبران خسارت مادی و معنوی  توانست 

خاورد   م مای گام اصلی در تضمین حق دادخواهی افراد بردارد.در آرای دادگاه اروپایی آرایی به چش
که ورود خسارت و جبران آن مورد حکم قرار گرفته است از جمله در قضیه زد و دیگران حکم به 
جبران خسارت بابت هزینه های پزشکی و از دست دادن فرصت های آیناده شاغلی نمود.)قااری    

 (229-228: 1392سید فاطمی وحسینی،
دون توجاه باه ماهیات ایان حقاوق       ها عمالً با  این دادگاه با ورود به تعهدات ایفائی دولت 
 انعنو به شتابهد و سالمتیپذیری کامل این حقوق را محقق نمود. از جمله در حاق بار   دادرسی
 لتدو علیه لهنسرخانم ما ةندوپر به سیدگیر در انتو می را آن دنمو که  جتماعیا قحقو از یکی
ه مشاهد حیاجر عمل نماز در دهلوآ نخو یقرتز طریق ازHIV وسیرو به بتالا بااارای نسهافر

 (Judgment in the case of Marlhens v. France 1995 نمود.             )
های ترکیه  اقدام باه   و دولت ترکیه که تعدادی از بیمارستان 2همچنین در پرونده سنتور  

عدم  پذیرش یک خانم باردار نمودند که در نهایت  پس از ارجاع به اورژانس فوت کرد. دادگاه در 
رای خود تاکید کرد که اقدام بیمارستان های ترکیه نقض ماده دو)حق حیات(  کنوانسیون اسات.  
از دید دادگاه مقامات یک دولت حق ندارند زندگی یک فرد را به دلیل عدم فراهم ساختن خدمات 

                                                 
1.European Court of Human Right 

2.Senturk 
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اند، در حالی که آنهاا موظفناد آن را در دساترس جامعاه قارار       مربوط به سالمت به خطر انداخته
 2ها را برای ایجاد یک سیساتم کاراماد کاه قاادر باشاد از مااده        دولت 1د. دادگاه تعهد مثبتدهن

حمایت کند خواستار شد. در نهایت دادگاه دولت ترکیه را ملازم باه جباران خساارت باه خاانواده       
 Graham, 2017:2 )قربانی نمود).

امکانات از جمله در امور  بینی در قضیه تاس علیه دولت ترکیه دادگاه با توجه به اینکه پیش 
باشد و در اثر عدم تأمین خدمات پزشکی شخص بازداشت شده فاوت   پزشکی از وظایف دولت می

نماید اقدام دولت ترکیه را نقض شدید ماده دوکنوانسون تشخیص و دولت ترکیه را محکوم به  می
 Judgment in the case of  Tas vTurkeyجباران خساارت حاصاله و غرامات نماود.)     

( عالوه بر این در قضیه دمور علیه دولت بلژیک در خصوص نقض بر حق شغلی، دادگااه   2000
هاا   هزار فرانک وبه خاطر مخار  و هزینه 400000دولت بلژیک را به خاطر ضرر و زیان وارده به 

 .Judgment in the case OF De Moor v هزار فرانک محکاوم نماود.)   400000نیز به 

Belgium  ) 
هاا را    در مقایسه باا رویاه دادگااه اروپاایی حقاوق بشار کاه تماام تعهادات دولات           اکنون
هاا را باه رسامیت پذیرفتاه ونظاام جباران خساارت         داند و مسولیت مدنی دولت پذیر می دادرسی

مطلوبی ایجاد نموده باید گفت که نظام حقوقی ما تا رسیدن به وحدت مطلوب فاصاله دارد، زیارا   
گویی نسبت به عدم تضمین ایان تعهادات مبارّا     ایفائی مطلقاً از پاسخدولت بخصوص در تعهدات 

شده است و عمالً یک رژیم حقوقی مطلوب در صورت نقض تعهادات ایفاائی دولات مصارح در     
 قانون اساسی شکل نگرفته است و دولت در صورت نقض این تعهدات از مسئولیت مبرّا است. 

 ماعی و فرهنگی در نظام حقوقی ایرانبررسی تضمین اخالقی حقوق اقتصادي، اجت -6

قانون اساسای در جهات    121یکی از تضمیناتی که نظام حقوقی ایران و به خصوص اصل 
تضمین و پاسداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درنظر گرفته است، تضامین اخالقای   

اندرکار اماور   دستجمهور از آنجا که  باشد. رئیس جمهور می است که نشأت گرفته از سوگند رئیس
بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشاور اسات، مسائولیت او نسابت باه ساایر       

باشد، هرچند که وی در حدود اختیارات خود در برابر ملت، رهبر و مجلس  مقامات بسیار زیادتر می
و پیچیادگی   گیرد، اماا وساعت   هایی مورد بازخواست قرار می مسئول است و از این بابت، با شیوه

باشاد. فلاذا، رابطاه او باا      پاذیر نمای   ای است که نظارت کامل بر اعمال وی امکان کارها به گونه
جامعه، در درجه اول بر اساس معیارهای اخالقی و وجدانی تنظیم و بار سنگین امانت به او سپرده 

ون اساسای  (. برای تأمین این منظور، اصل یکصدوبیست و یک قان275: 1386شود )هاشمی،  می
                                                 

1.Positive Obligation 
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ای کاه باا حضاور رئایس قاوه       جمهور در مجلس شورای اسالمی در جلسه رئیس»دارد:  مقرر می
 «کند.  شود... سوگند یاد می قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می

قانون اساسی آمده است مبتنی بر چند  121جمهور که در اصل  مضمون اصلی سوگند رئیس
جمهور برای پاسداری از ماذهب رسامی    ن شامل تالش رئیسترین آ محور اساسی است که عمده

کشور، نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی است. عالوه بر این، یکی دیگر از محورهاای ایان   
جمهور برای پاسداری از آزادی و حقوق بنیادین ملت مصرح در فصال ساوم    سوگند، تالش رئیس
و فرهنگی شهروندان در آن گنجانده شاده   باشد که حققوق اقتصادی، اجتماعی قانون اساسی می

کند. به این معنا کاه در   است. این سوگند بیشتر وجهه اخالقی دارد و یک تعهد اخالقی ایجاد می
ای  شود. در واقع در متن سوگند، سخن تازه  این سوگند یک عهد اخالقی با تمامی ملت منعقد می

جمهور انجام شود و در قاوانین   د به وسیله رئیسشود و تنها بر اصول و بنیادهایی که بای گفته نمی
جمهاور باا عمال اخالقای      شود و ریاس  مختلف اعم از قانون اساسی و مدنی ذکر شده، تأکید می

کند که من فراتر از قانون به حکم اخالق موظف هستم این کار  سوگند، مجدداً به مردم اعالم می
 را انجام دهم.
جمهاور تاا آن حاد     هاای رئایس   تعهدات و مسئولیتطور که بیان شد کثرت و شدت  همان

سنگین است که وی تنها از طریق ادای سوگند، خداوند بصایر را شااهد و نااظر اعماال خاود در      
(.. این سوگند که البته بنا به تفسیر شورای نگهبان 275: 1386دهد )هاشمی،  مقابل ملت قرار می

گذارد کاه   جمهور می نگینی را بر عهده رئیسشرعاً اثر حقوقی نیز بر آن مترتب است، مسئولیت س
در انجام وظایف گوناگون، در مقام خطیر ریاست قوه مجریه و ریاست دولت، ریاست شورای عالی 

هاا، هنگاام اتخااذ تصامیمات      امنیت ملی، عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر سمت
 االجرا، باید مراقب و دلواپس حقوق مردم باشد.  الزم

جمهور به عنوان یک مقام عالی سیاسی، و عضو بسیار مؤثر زمامداری کشور  ، رئیسبنابراین
و به عنوان امینی پارسا، اخالقاً موظف به ایفای وظیفه سنگین پاسداری از حقاوق ماردم خواهاد    

 (.238ا  239: 1931بود)هاشمی، 
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 گیري نتیجه
ای از صاحب نظران معتقدند که حقوق اقتصاادی اجتمااعی و فرهنگای     به رغم اینکه عده 

غیر قابل دادخواهی هستند اما قانونگذار اساسی با ذکر صاریح ایان حقاوق در قاانون اساسای و      
بینی دیوان عدالت اداری جهت تضمین این حقوق بار  ایان عقیاده خاط بطاالن       همچنین پیش

ین این حقوق و تعهدات ناشی از آن به نحاو مطلاوب تحقاق نیافتاه     کشید. هرچند در عمل تضم
 است. بخصوص در تضمین  تعهدات ایفائی، دولت عمالً ناکام بوده است. 

از یک طرف دیوان از ورود به حیطه این تعهدات خودداری کرده و از طرف دیگر باا توجاه   
ن این حقوق در قوانین عادی شود عمالً نهاد دیگری جهت تضمی به تفسیری که از این حقوق می

 و قانون اساسی پیش بینی نشده است. به این ترتیب تعهدات ایفائی 
دولت که اجرای آنها برای دولت بار مالی به همراه دارند از جمله حق برآماوزش، ساالمت،   

قاانون اساسای باه      34بهداشت، تأمین اجتماعی غیرقابل دادخواهی گردیاده و در نتیجاه اصال    
 صراحت نقض شده است. 

از آن از به این ترتیب عمالً قانونگذار اساسی با تأکید بر ماهیت این حقوق و تعهدات ناشی 
بینی یک رژیم حقوقی مناسب در صورت نقض این تعهدات از ساوی دولات غفلات نماوده      پیش

است. علت این امر را باید در نوع نگاه قانونگذار اساسی به ماهیت این حقوق و تعهدات ناشای از  
الحصاول باودن آن جساتجو     آن از جمله هزینه بر بودن و ایجاد بار مالی برای دولت  و تادریجی 

 رد.ک
از دید قانونگذار اساسی تعهد دولت در قبال این حقوق تعهد به وسیله است. در حاالی کاه    
ها را تعهد به نتیجه فاوری و در ساطوح بااالتر تعهاد باه       توان تعهد دولت در خصوص حداقل می

ها امکان مطالبه فوری را از دولت نمود و  توان در مورد حداقل نتیجه تدریجی دانست. هر چند می
ها که ماهیت حصول تدریجی دارند،با توجه باه شارایط و امکاناات     ر مورد سطح فراتر از حداقلد

تواناد ایان تفسایر از     بوجود آمده آنها را قابل مطالبه دانست. بنابراین در حال حاظر قانونگذار مای 
نقض تعهدات مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده و در نتیجه برای دولت نسبت به 

بینای یاک رژیام حقاوقی      این تعهدات مسولیت مدنی  و جبران خسارت فرض نموده و باا پایش  
مناسب و ایجاد یک نهاد قضایی صالح و یا توسعه صالحیت دیوان عمالً زمیناه تحقاق کامال و    

 قانون اساسی را فراهم نماید. 34مطلوب اصل 
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 ینوع مقاله: پژوهش

 27 – 48صفحات 

 یجذب و استخدام منابع انسان یاسالم یاخالق یها شاخص
  

 1 یآباد تا  ینحس  
 2کاوه نامور 

 چکیده
باید منصفانه و عاقالناه  در اسالم به این موضوع اشاره شده است که تصمیمات کارمندیابی 

هاای   باشد و مدیر باید به باورهای اسالمی مانند نماز، روزه، زکات و ... پایبند باشد. ولی در آماوزه 
اولیه اسالم فرآیند جذب افراد مناسب به صورت مستقیم بیان نشده، بلکه کلیات آن مطارح شاده   

هاا را   در معیارهای جذب این موضاوع تر هستند و مدیر منابع انسانی باید  است. افراد مومن صادق
های اسالمی جذب منابع  وارد کند. جهت روشن کردن این موضوع و چارچوب مند کردن شاخص

های اسالمی جذب و تبیاین رواباط    انسانی  این پژوهش با هدف طراحی و آزمون الگوی شاخص
نخساتین مرحلاة آن،   میان اجزای آن با استفاده از روش آمیختة اکتشافی انجام شده است که در 

ای کیفی )تحلیل دلفی( به منظور ارائه مدل پژوهش جهت بررسی کمّی و همچنین آزمون  مطالعه
نفاری از کارکناان    225مدل تحقیق در مرحلة دوم )کمی( انجام گردید. به این منظور نموناه ای  

ای باا بععاد    تههای دولتی به طور تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامة پژوهشگر ساخ یکی از سازمان
های کیفی مستخر  از مرحلة نخست  شاخص که از دل داده 24مؤلفه اصلی و  10اصلی تحقیق، 

پژوهش تدوین شده بود، توزیع و گردآوری شد. نتایم حاکی از آن بود که مدل پیشنهادی مناسب 
ه و هاای معرفای شاد    است و روابط بین بععد اصلی یعنی جذب منابع انسانی در اساالم باا مولفاه   

 .های سنجش آنها مورد تایید قرار گرفت شاخص
 

 

 واژگان كلیدي
 .های استخدام، اسالم، تکنیک دلفی جذب، شاخص های انسانی، شاخص منابع 
 

 

 

                                                 
 .  یرانمالک اشتر، تهران، ا یدانشگاه صنعت یع،صنا یو مهندس یریتدانشکده مد یاردانش. 1

  Email: ht171819@gmail.com 
مالاک اشاتر، تهاران،     یدانشگاه صنعت یع،صنا یو مهندس یریتدانشکده مد ی،صنعت یریتمد یدکتر یدانشجو .2
          Email: kavehnamvar@gmail.com  )نویسنده مسئول(   .یرانا

 13/11/98پذیرش نهایی:             25/8/98تاریخ دریافت: 

mailto:kavehnamvar@gmail.com
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 طرح مسأله

 هاای  کشاش  در اراده خصیصاه  واجاد  و مخلوقاات  اشرف عنوان به انسان منزلت و جایگاه
 انساان  پیچیده و محوری نقش به عنایت با. است حساس و رفیع بسیار اجتماعی و فردی مختلف
 او، هادایت  و اداره مساؤولیت  گارفتن  برعهاده  سازمانی، اهداف ساختن محقق و تولید فرآیند در

باشاد )گلساتانی،    مای  خاصای  هاای  قابلیت و ها مهارت از برخورداری مستلزم و خطیر بسیار امری
 هاا  سازمان رقابتی مزیت اصلی عامل و سازمان سرمایه و دارایی ترین اصلی انسانی (. منابع1393
 ویژگی از نیست و تقلید قابل که بوده سازمان در دارایی و سرمایه تنها منبع این و شود می عنوان
 ایان  و دارد توساعه  و رشاد  قابلیت که هایست دارایی جمله از برآن  است. عالوه برخوردار یکتایی
(. 2017، 1پوورپاکااد و مونراتانکااانیپشااود ) ماای حاصاال دانااش و یااادگیری راه از تنهااا توسااعه

 در وسایع  طاور  به که باشد موضوعی شاید مهمترین شغل برای مناسب افراد یافتن و کارمندیابی
 بیشاتر  اگرچاه . اسات  گرفتاه  بررسای قارار   ماورد  کوچاک  و بزرگ های سازمان به متون مربوط
کارمندیابی  آنها همه هستند اما انسانی منابع برای رسمی های دپارتمان کوچک فاقد های سازمان

 و ها برنامه برای تنها تهدیدی نه شرایط واجد کارکنان فقدان. دارند را منابع انسانی های سیاست و
 و )هانمن  تواند باشاد  می نیز سازمان یک بقای برای تهدید بلکه شدیدترین است، سازمان توسعه
 مناابع  یریاز  برنامه شامل را جذب نظام نیمحقق از یبرخ(. 1396  نقل از احمدی، 1999 بارکلی،
  عباساپور،  2009  ارمساترانگ،  2010، 2)بااربچ و رویال   دانناد  مای  نشیوگز یابیکارمند ،یانسان
بیاان   گذارد می ریتأث یانسان منابع نگهداشت و جذب بر که ی راعواملن نیز، برخی محققی (.1393
 و اهاداف  باودن  مشاخص  رهباری،  و تیریماد  شاغل،  تیا ماه و محتوااند، که عبارتند از:  نموده

 نظاام  ،یساتگ یشا اسااس  بار  کارهاا  کاردن  واگذار ،یگروه انسجام و همکاری فضای انتظارات،
 توساعه،  و آماوزش  ارتباطاات،  و کاار  تیماه کار، طیمح طیشرا ،یشغل تیامن اثربخش، یابیارزش
 کارکناان،  زهیانگ ر،یمد یقیتشو رفتارهای ،یسرپرست تیحما همکاران، تیحما ،یاجتماع تیحما
 سان،  الت،یتحصا : شاملی شناخت تیجمع عوامل ی تعامل عدالت ای،هیرو عدالت ،یعیتوز عدالت
 کار، خودِ بودن مهم ،یشغل تنوع و استقالل: شاملی شغل عوامل و  درجه و خدمت طول ت،یجنس
 ایهیا پا یطراحا  ،یشغل سازی یغن کار، انجام برای الزم دانش و تخصص ر،یمد طرف از یقدردان
 (.  1390 راد، یرضائی و قربان  2015، 3)هندریکس...  و باتجربه متناسب دستمزد و حقوق برای

 در انساانی  منابع جذب های شاخص پیرامون الگویی تحقیق، ارائه این انجام از اصلی هدف
 قادمتی  ورزی دیان  .باشد که در متون اولیه اسالمی بصورت مستقیم بیان نشده اسات  اسالم می

                                                 
1 . Pimortanakan & Pooripakdee 

2 . Burbach & Royle 

3 . Hendricks 
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 جازء  ماذهب  اند، داده نشان شناسی انسان و شناسی باستان مطالعات که طوری به داشته، دیرینه
 اساالم  در(. 1393است )شامس الادینی و همکااران،     بوده اعصار تمام در بشری زندگی الینفک
 کارکنان تمام: . عدالت1: از عبارتند است که اصولی بر مبتنی انسانی منابع مدیریت های استراتژی
 صاداقت . 3 و مبناای شایساتگی   بار  انتخااب . 2 باشند، امان در ستم از باید و دارند حقی سازمان

 باا کارکناان،   رفتاار مناساب   شاامل  اسالمی انسانی منابع مدیریت های اولویت(. 2012 ،1الورفی)
 کارکناان  کاه  فرمایناد  مای ( ع) علای  (. اماام 2010 علی،) است ارتقا و استخدامی برابری عدالت،
 در(. 2010 علای، ) دارناد  براباری  و حقاوق  برابرند آفرینش در شما با و هستند شما دینی برادران
 آنها به کارفرمایان باید و برابرند با کارفرمایان کارکنان که است شده تأکید نکته این بر نیز اسالم
(. علی رغم تمام نکات ذکره شده، همانگونه کاه پیشاتر نیاز    2009 ،2شدید و رحمان) کنند کمک

 مساتقیم  صاورت  باه  اساالم  اولیه های آموزه در مناسب افراد جذب و شناسایی عنوان شد، فرایند
 تصامیمات  کاه  اسات  شاده  اشااره  موضاوع  ایان  باه  اساالم  در(. 2010علای،  ) است نشده بیان

 فردی مشخصه دو بودن پارسا و منصف همچنین. شود عاقالنه گرفته و منصفانه باید کارمندیابی
 روزه، نمااز،  مانناد  اساالمی  باورهای به باید اسالمی مدیر. انجام دهد را کارمندیابی باید که است
مدیر مناابع   و هستند تر صادق مومن افراد که دارد وجود باوراین . باشد پایبند موارد سایر و زکات

 (.2009 ،3هاشیم) کند وارد را ها موضوع این استخدام معیارهای انسانی باید در
شود در این زمینه تحقیقااتی انجاام شاده اسات. فشاارگی و       با بررسی پیشنیه مشاهده می

اسالم را مورد بحاث   در انسانی منابع ( مدیریت1395( و علی احمدی و شمخانی )1395صحت )
اسالمی  مدیریت در انسانی نیروی برتری و شایستگی عمومی ( معیارهای1392قرار دادند، طیب )

 دیادگاه  از انساانی  پیشرفت معیارهای و ( مبانی1392را بررسی نموده است، خلیلیان و همکاران )
اساالمی، الاورفی    انساانی  مناابع  هاای  شایوه  ،(2015) 4اند. همچنین ازمای  اسالم را بررسی کرده

 مادیریت  و (، اساالم 2010) 5اسالمی، میالهای و باادهور   منظر از انسانی منابع (، مدیریت2012)
( اخالق کاری اسالمی را ماورد بحاث   2007) 6کارکنان  و علی و الکاظمی انسانی از دیدگاه منابع

وهشی که مساتقیما پیراماون   شود پژ قرار دادند. با توجه به جستجوی گسترده محقق مالحظه می
 ایان  باشد انجاام نشاده اسات. لاذا ضارورت و اهمیات       انسانی منابع اسالمی جذب های شاخص
اسالم معرفی نماود.   در انسانی منابع جذب های شناسایی شاخص کلی طور به توان می را پژوهش

                                                 
1 . Alorfi 

2 . Rahman & Shahid 

3 . Hashim 

4 . Azmi 

5 . Mellahi & Budhwar 
6 . Ali & Al-Kazemi 
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 ارائاه  منظاور  باه  آنهاا  های زیرشاخص و مولفه هر های شاخص رود، می انتظار پیشنهادی مدل در
سوال اصلی پژوهش حاضر  .شوند مشخص و معرفی گرفته، انجام مطالعات اساس بر کاراتر مدلی

 در "اسات؟  چگوناه  انساانی  نیاروی  جذب های اسالمی شاخص مطلوب مدل"بدین شرح است: 
 مفهاومی  چاارچوب  پژوهش شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مقاله پیش رو به ادبیات ادامه
و نهایتاا   نظار  مورد سوال بررسی شده، برده کار به پژوهش روش تحقیق، این برای شده طراحی

 .شد خواهد گیری  پرداخته بحث و نتیجه
 ماانی نظري پژوهش

مدیریت امانت است و باید به مثاباه امانات از    ،در نگاه نبوی. مدیریت انسانی در اسالم

آن نگهداری کرد نه اینکه مدیریت به ابزاری برای کسب اهداف مدیر تبدیل شود، لباس مدیریت 
را باید به اهل آن پوشاند و به افراد ناشایست و بدون اهلیت نباید مدیریت سپرد. طبق سیره نبای  

تگی الزم را داشته باشاد، عاالوه بار آن از داناش و     اکرم )ص( مدیر باید توانایی، کفایت و شایس
آگاهی کافی برخوردار باشد، پیغمبر)ص( بارها تاکید کرده کسی که بدون علم عمل کند و آگاهی 

اش بیشاتر خواهاد    نسبت به کار نداشته باشد، فساد مدیریتی او از کارهای اصالحی و سااماندهی 
یریت، تابع نوع نگرش به انساان اسات. در مکتاب    بدون تردید چگونگی روابط انسانی در مدد. بو

در  شده است اسالم بیش از تمام مکاتب بر ارزش انسان و رشد و تعالی مادی و معنوی او، تاکید 
آید. لاذا بادیهی    باالترین اهداف به شمار میآن از قلمرو مدیریت نیز توجه کافی به انسان و ابعاد 

پیامبر اساالم )ص( در حادیثی مادیر را     .توجه بوده استاست روابط انسانی در مدیریت نیز مورد 
 داند: نیازمند سه ویژگی می

 ،های شیطانی برخواساته از هاوای نفساانی     که او را به خدا متصل نماید و از مو  تقوا
 دور نماید.

 که زمینه ظرفیت روحی و روانی او را ارتقا بخشد. سعه صدر 

 همچاون پادری مهرباان در زیار چتار       که بتواند همکارانش را هاي ارتااطی مهارت
 (.2009محبت خویش قرار بدهد )اژدری، 

 انتخااب،  ماال   کشاور  فعلای  شارایط  در که آنچه. نظام جذب مدیریت منابع انسانی

 آن شود، می تلقی شغل احراز شرایط که است داوطلب مهارت تنها باشد می انتصاب حتی استخدام
 هاای  یافتاه  کاه  درحاالی  شود، می خالصه مرتبط کاری تجربه و تحصیالت میزان مفهوم در هم

 آنهاا  کارکناان  رضاایت  و ها سازمان موفقیت راز که دهد می نشان موفق جوامع تجربه و تحقیقی
 باه  حتای  ماوارد،  از خیلای  در متاسافانه  که حالی در .است مهارت بر محض تاکید از فراتر چیزی
 ،انتخااب  در موثر عوامل 1 شکل. گردد نمی چندانی توجه شغل احراز شرایط عنوان به هم مهارت
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 .(1388)حسینی و همکاران،  دهد می نمایش را آنها بین تعامل و انتصاب ،استخدام
 

 
 آنها تعامل و انتصاب ،استخدام ،انتخاب در موثر عوامل، 1شکل

منابع انسانی شامل نظام جذب مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت 
ریزی، تعیین و تامین نیروهایی است که باید باا گاذر از مراحال قاانونی پاذیرش و       مراحل برنامه

استخدام و برای انجام وظایف مورد انتظار در مشاغل مختلف سازمانی آماده شده و بکاار گماارده   
حوزه یا اهاداف، زناده   تواند موسسه و سازمانی را فارغ از اندازه، صنعت،  شوند. جذب اثربخش می

ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی و گزینش  نگاه دارد. برخی از محققین نظام جذب را شامل برنامه
ریازی   دانند. البته برخی دانشمندان تجزیه و تحلیل شغل را نیز در درون خرده سیساتم برناماه   می

ریازی مناابع    شاغل، برناماه  دهند. جذب را شامل تجزیه و تحلیل و طراحی  منابع انسانی قرار می
دانند و برخای نیاز    ریزی و توسعه شغلی می انسانی، کارمندیابی، گزینش، ارزیابی عملکرد و برنامه

ای را به صورت مجزا به عنوان جذب در نظر نگرفته، صرفاً  در فرآیند مدیریت منابع انسانی مرحله
: 1394ند )نوربخش، ا ک خود نکردهآن را محدود به موضوعی سازمانی کرده و وارد ادبیات اکادمی

18.) 

 همچناین . باشد آگاه شغلی الزامات از باید کارمندیابی مسئول فرد. اسالم در كارمندیابی

 معیارهاای  شاامل  هاا  حقیقات  ایان . دهد آگاهی شغلی های درباره واقعیت باصداقت، باید فرد این
 متقاضیان که است شده اشاره موضوع این به اسالم در. جبران خدمات است و شغل احراز شرایط
( ص) پیاامبر . بپذیرناد  را اسات  آنهاا  ظرفیات  از فراتار  و یاا  دشوار آنها برای که را وظایفی نباید
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 حقاوق  اینکه مگر کند استخدام را فردی نباید ایمان دارد جزا روز و خدا به هرکس که فرمایند می
 قارآن . دهند ارائه خودشان درباره را درستی باید اطالعات شغلی نیز متقاضیان. کند مشخص را او

 حضارت  همچناین (. 2009 هاشیم،) است تهمت مخالف و بیهوده ادعای دروغ، با به شدت کریم
 را او اسات  کاار  باه  مناد  عالقه فرد که این موضوع دلیل به تنها نباید که فرمایند می( ص) محمد
 (.2010 علی،) کرد استخدام

 استخدام برای را شرط پنم اسالم های کلی آموزه صورت به. اسالم در جذب و استخدام

 مسائولیت پاذیری،   تجرباه،  شایساتگی،  :از است عبارت شرایط این. است گرفته نظر در کارکنان
 را فاردی  هارکس  کاه  فرمایناد  مای ( ص)اکارم   پیاامبر (. 2010 علای، ) اعتبار و سازمانی تناسب
 مسالمانان  تمام و پیامبر خدا، به وجود دارد نیز او از تر شایسته فرد بداند حالی که در کند استخدام
 دوسات  اساتخدام  درخواسات  پذیرش از( ص) محمد حضرت(. 2009 هاشیم،) است کرده خیانت
 انجاام  قابلیات  او کاه  گفتند او به مهربانی با و کردند دوری فرمانده عنوان به شان ابوذر، صمیمی
مسائولیت   و اعتمااد  ها، ارزش براساس باید استخدام که فرمودند ایشان همچنین .ندارد را کار این

 واجد که را فردی دانسته و است رهبری جایگاه در که فردی فرمایند می پیامبر اکرم. باشد پذیری
 و اسات  کارده  نقاض  را پیامبرش و خدا قانون گزیند برمی دیگران برای مدیریت را نیست شرایط
 خداوند ابدی نفرین مورد دهد، ارتقا شخصی عالقه دلیل به را از کارکنان یکی مدیر اگر همچنین
 اساالم  در اساتخدام  اصال  ( اولاین 2009(. مطابق با پژوهش هاشایم ) 2010 علی،) گیرد می قرار
 در اساتخدام  دوم اصال . خودش است جای در چیز هر دادن قرار معنای به واژه این. است عدالت
 از فراتار  و زیااد  کاار  تحمیال  از پرهیز چهارم اصل و صداقت سوم اصل است، شایستگی اسالم،
 (.  2009 هاشیم،) اوست بر کارمند توان

 پیشینه تققیق

هاای   دساتگاه  بارای  عادالت  بر مبتنی انسانی منابع جذب مدل (، به طراحی1396احمدی )
 بودناد. از  انساانی  مناابع  و دانشگاهی خبرگان از نفر 17 شامل آماری ایران پرداخت. نمونه دولتی

 توجاه  عدالت، اساس بر انسانی منابع استخدام و جذب برای که است این تحقیق نتایم مهمترین
 گازینش  دقیاق  هاای  شاخص و معیارها تعیین داوطلبان، بینشی و شغلی فردی، های شایستگی به

 ضاروری  اعتمادساازی  و گرایای  قاانون  همه، برای برابر های فرصت ایجاد آزمون، برگزاری افراد،
 و کام  یعنی سیستم عوامل همه گرفتن نظر در انسانی منابع جذب سیستم در همچنین. باشند می
 اساتخدام  و انتخااب  هاای  روش انساانی،  مناابع  تاامین  هاای  روش انسانی، منبع احتیاجات کیف

 عادالت  برقاراری  در گازینش  یاا  انتخااب  اساتراتژی  و( انتصااب ) کارگمااری  به شرایط داوطلب،
 و جاذب  بار  یسازمان فرهنگ اثر یبررس(، به 1395ی )عقوبی وی دقت. هستند تاثیرگذار استخدامی
 بر یسازمان فرهنگ اثر یبررس پژوهش نیا از هدفپرداختند.  متخصص یانسان یروین نگهداشت
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 کاار،  در شادن  ریا درگ مؤلفه چهارکه  بود سازمان در متخصص یانسان یروین نگهداشت و جذب
 اساتناد  باا  نیهمچن. ددیگر مشخص یسازمان فرهنگ یبرا تیمأمور و یریپذ انطباق ،یسازگار
 صاورت  متخصاص  یانساان  یروین نگهداشت و جذب ،یسازمان فرهنگ نهیزم در که یمطالعات به

 سازمان آن در متخصص یانسان یروین جذب با یقو یسازمان فرهنگ د،ش مشخص است، گرفته
 باا  ان،یا پا در. افتی خواهد کاهش افراد نیا در خدمت تر  به لیتما نیهمچن و ابدی یم شیافزا
 یبارا  یمادل  اسات،  گرفتاه  صاورت  ناه یزم نیا در که یمطالعات و قیتحق ینظر یمبان به استناد
 کیشامات  صورت به متخصص یانسان یروین نگهداشت و جذب بر یسازمان فرهنگ ریتأث شینما
 مناابع  نگهداشات  و جاذب  های مال  شناسایی ، به(1394)و همکاران  میرکمالی .شد داده نشان
 تهاران  دانشاگاه  فنای  پاردیس  هاای  دانشکده کارکنان بر روی مناسب راهکارهای ارائه و انسانی

 نفر 356 شامل پژوهش آماری جامعه. شد استفاده تشریحی آمیخته تحقیق روش ازپرداختند، که 
 گیاری  نموناه  روش از استفاده با کمی بخش در که بودند تهران دانشگاه فنی پردیس کارکنان از

 برفای  گلولاه  هدفمند گیری نمونه از استفاده با کیفی بخش در و ها آن از نفر 185 تعداد ای طبقه
 محقاق  پرسشانامه  کمای  بخاش  در ها داده گردآوری ابزار. گرفتند قرار مطالعه مورد نفر 10 تعداد
 نیماه  مصااحبه  کیفای  بخاش  در و باود  0.89 آن کرونباخ آلفای ضریب که 1391سال در ساخته

 منابع نگهداشت و جذب های مال  وضعیت اوالً که داد نشان پژوهش های یافته. بود ساختاریافته
 کاه  هاایی  مال  ثانیاً. دارد قرار پژوهش فرضی میانگین و متوسط حد از تر پایین کارکنان انسانی
 عبارتناد  که اندمال  دسته سه شامل گیرد می قرار موردتوجه انسانی منابع نگهداشت و جذب در
 .ویاژه  امتیازات بودن دارا و دینی و اخالقی اعتقادی، مسائل شخصی، های توانایی و شایستگی: از

 در بر روناد  مروری عنوان تحقیقی با (1396( به نقل از احمدی )2012یاتالی ) پری و سینها ویتانا
دادند. آنها بیان  انجام جهانی های سازمان در کیفیت استخدام ارتقاء منظور به استخدام تغییر حال

 و شد آغاز روزنامه در آگهی و تبلیغات کار از که کرده تغییر قبل های دهه در کردند روند استخدام
 بخاش  یا استخدام های که آژانس یافته افزایش دالری میلیارد چند صنعت به یک حاضر حال در

 ساازمان  هاای اساسای هار    دارایای  عناوان  باه  انسانی منابع واقع در. گیرد بر می در را استخدامی
 اند. شده مشخص

 جاذب  هاای  شاخص پیرامون الگویی ارائه تحقیق این انجام از اصلی . هدفمدل مفهومی
 کاراتر مدلی ارائه منظور به آنها های شاخص و ها مولفه بعد اصلی،. باشد می اسالم در انسانی منابع
 علی  (2011) همکاران و 1خنیفر  (2012) از جمله الورفی تحقیق پیشینه و نظری مبانی اساس بر
بدین منظور با استفاده از نتایم روش کیفای )روش   .استخرا  شده است (2009) و هاشیم (2010)

                                                 
1. Khanifar 
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به عباارتی مادل    مشخص شده است. اسالم در انسانی منابع جذبهای  ها و شاخص دلفی( مولفه
هاای آنهاا شاامل     مولفه و شاخص 10اسالم(،  در انسانی منابع مفهومی تحقیق با یک بعد )جذب

 مطلاوب  مادل ": اسات  زیار  شرح به حاضر پژوهش اصلی سوالباشد.  ( می1شاخص )جدول  24
 "است؟ چگونه اسالم در انسانی نیروی جذب های شاخص
 

 
 )محقق ساخته( ، مدل مفهومی پژوهش2شکل 
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 نظری و تحقیقات اخیر(های تحقیق )محقق ساخته  برگرفته از مبانی  ، مولفه1جدول
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 روش شناسی
آمیختة  های روش راهبرد با ای مرحله یک پژوهش دو پژوهش از نظر هدف کاربردی و این
های جذب در اسالم  پاس   ها و شاخص جهت شناسایی مفاهیم، مولفه شود. می محسوب اکتشافی

هاا   ها و شاخص دقیق مولفهای و تحلیل محتوای کالسیک، به منظور بررسی  از مطالعات کتابخانه
از روش دلفی استفاده شد. در این روش با استفاده از توزیع پرسشنامه بین خبرگان موضوع ساعی  

های مدل بین خبرگان توافق حاصال شاود. هادف از ایان      ها و شاخص شده است که روی مولفه
هاا و  ان، مولفاه تاو باشد. با ایان تکنیاک مای   های اولیه مدل میمرحله شناسایی مفاهیم و مولفه

جهات   پاژوهش  ها را آشکار کرده و مدل ابتدایی استخرا  خواهد شد. بدین صورت مدل شاخص
 این انجام از اصلی هدف. است بعد بدست آمده مرحلة در سوال تحقیق کمّی بررسی مرحله دوم و

 باه  کاه پژوهشاگر   است مناسب زمانی آن از استفاده است که پدیده یک کاوش پژوهشی راهبرد
 (.1988، 1است )مورگان نوظهور ای نظریه های آزمون مؤلفه دنبال

 10باا   پژوهشگر سااخته  ای پرسشنامه ها، داده گردآوری منظور به .آماري نمونه جامعه و

 نخست( پژوهش تدوین و تحلیل دلفی )مرحلة ای مطالعات کتابخانه بر شاخص مبتنی 24مولفه و 
  .شد

خبرگاان و اسااتید    تشکیل شده است: گاروه اول: شاامل  جامعه آماری پژوهش از دو گروه 
در دساترس باودن، تجرباه، تناساب     هایی نظیر که دارای ویژگی متخصصمنتخب و دانشگاهی 
، سابقه پژوهشای و تاألیفی در ایان    در دانشگاه دریساشتغال به ت ،یمدر  دکتر ،یلیرشته تحص

از جامعاه   جهت انتخاب نمونه مناساب در پژوهش حاضر زمینه بودند، به تعداد محدود می باشند. 
)روش نمونه گیری  روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع گزینشی از خبرگان و اساتید دانشگاهی

هدفمند و معیار اشباع نظری و از تکنیک نمونه افراد کلیادی )خبرگاان(( مای باشاد. گاروه دوم:      
کاه باه    گرفته مای شاود   نظر درآماری بخش کمی جامعه دولتی به عنوان  های سازمان کارکنان

 کرجسی جدول اساس بر گیری تصادفی ساده نمونه روش از استفاده دلیل نامحدود بودن جامعه با
 شد.  محاسبه تحقیق نمونه برای نفر 384 تعداد ( حداقل1970)2مورگان و

در ابتدا محقق با مطالعه ادبیات نظری تحقیق و ، هاجهت شناسایی شاخصتقلیل دلفی. 

های ایجاد متغیرهای تحقیق کارده اسات،   های این حوزه اقدام به شناسایی شاخصپژوهشسایر 
ای در دو مرحله در اختیار خبرگاان )جهات تاییاد    سپس عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه

های شناسایی شده( قرار داده شد. نتایم بدست آمده از میانگین نظر خبرگان در مراحل اول عامل
                                                 

1 . Morgan 

2 . Krejcie & Morgan 
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 ارائه شده است: 2الف میانگین دو مرحله در جدول و دوم و اخت
 )پرسشنامه های اول و دوم( 2و  1، اختالف میانگین نظرات خبرگان در مراحل 2جدول 

 
 

است، لذا فرایناد دلفای    2/0ها در جدول فوق کمتر از شود که اختالف میانگینمشاهده می
اجماع خوبی میان خبرگان پدید آمده است. توان گفت در این مرحله، شود. در واقع میمتوقف می

شاخص با توجه به اینکه توافق خبرگان بر میزان قابل قبول قرار دارد از نظار   24بنابراین تمامی 
 باشند. خبرگان مورد تایید می

باه   پرسشانامه  سانجه،  پایاایی  ارزیاابی  منظاور  به .آماري فنون و نمونه سنجش، ابزار

ضارایب  . گرفت یک شرکت قرار کارکنان از ای نفره 20 مقدماتی نمونة اختیار در تصادفی صورت
هاای   متغیرها و شااخص  مناسب پایایی گویای مقدماتی، نمونة برای شده محاسبه کرونباخ آلفای
 اختیاار  در سااده  تصاادفی  صاورت  باه  دیگار  پرسشانامة  450 ترتیب، این به. (2 بود )جدول  آن

 درصاد  50 پرسشانامه  بازگشت نرخ و پرسشنامه گردآوری شد 225 حدود که گرفت قرار کارکنان



 38 1399   زمستان   – دوشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 44 مشااهده شاد کاه    بررسای  ماورد  نمونه شناختی جمعیت های ویژگی بررسی از باشد. پس می
 36 و سال 40 تا 31 سنی گروه در درصد 20 سال، 30 تا 20 سنی گروه در دهندگان پاسخ درصد
 درصاد  51 شاامل  دهندگان پاسخ تحصیالت همچنین. دارند قرار باال به سال 41 گروه در درصد

 دهنادگان  پاساخ  از درصاد  47جنسیت . باشد باالتر می و ارشد کارشناسی درصد 49 و کارشناسی،
 درصاد  41 از نظار تجرباه شاغلی   . اند داده تشکیل مردان را بررسی مورد جمعیت درصد 53 و زن
 درصاد  42 و ساال  10 تاا  5 تجربه دارای درصد 14 کمتر، و سال 5 تجربه دارای دهندگان پاسخ
 دارند.  قرار باال به سال 10 شغلی تجربه دارای

 به انجاام  نسبت نخست پژوهش، سوال آزمون برای الزم آماری های تحلیل انجام از پیش
 بررسای روایای   هادف  با اصلی، های مؤلفه تجزیة آماری فن از استفاده با اکتشافی عاملی تحلیل
باا   )گویاه هاای   روایای  ایان  کاهندة های شاخص برخی حذف لزوم صورت در و ها شاخص سازة
نشاد.   منجار  شاخصای  حاذف  باه  نتاایم  کاه  شد، ( اقدام5/0 از کمتر استخراجی اشترا  مقادیر
روشای   باا  و مشاخص  افرادی از همزمان طور به پژوهش این های داده همة که آنجا از همچنین

 واریاانس "پژوهشای   تهدیاد  از پرهیز منظور به بود، شده آوری ای( جمع پرسشنامه واحد )پیمایش
 عااملی  یک آزمون"آزمون سوال تحقیق،  جهت الزم های تحلیل انجام از پیش ،"مشتر  روش
 دارد کاه  وجاود  زماانی  مشتر  روش واریانس ( 1986، 1شد )پاداسکوف و اورگان اجرا "هارمون
 نتیجة .کند تبیین را واریانس میزان بیشترین عامل(، ترین عمده یا عامل )نخستین عامل یک تنها
 شااخص  24مؤلفه اصالی و   10بعد اصلی تحقیق،  تجزیة طریق از اکتشافی عاملی تحلیل اجرای
 تبیاین  را واریاانس  کل از درصد 56ها  آن عمده ترین که داد شکل 1 از بزرگتر مقادیر ویژة با را
 نداشت. اعتنایی قابل اثر مزبور تهدید شد معلوم مقدار، این بودن پایین به توجه با نمود  می

 هاي پژوهش یافته
 معاادالت  یاابی  از مادل  پاژوهش،  ساوال  آزمون جهت الزم آماری های تحلیل انجام برای
افازار   نارم  از اساتفاده  باا  ( و1988) 2گربیناگ  و اندرساون  ای مرحلاه  دو رویکرد طبق ساختاری،

Smart-PLS  عااملی  تحلیال  از اساتفاده  با نخست رویکرد مزبور، در گردید  استفاده 2نسخه 
 هاای  مادل  به ها داده مسیر، تحلیل طریق سپس از و بررسی گیری اندازه های مدل روایی تأییدی،
 هاای  مادل  در چنادمتغیره  نرماال باودن   نقاض  سابب  در ابتادا، باه  . گاردد  می برازش ساختاری
 باا  گیاری  بازنموناه  بر روشی مبتنی سازی خودگردان شود  می اجرا خودگردان سازی گیری، اندازه

 چنادمتغیره  باودن  مفاروض نرماال   نقض صورت در که باشد می مطالعه مورد نمونة از جایگذاری
                                                 

1 . Podsakoff & Organ 

2 . Anderson & Gerbing 
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 روایای  و گیاری  انادازه  مدل نیز معناداری ادامه در (،1988گربینگ،  و است )اندرسون انجام قابل
 بررسی شده است. همگرای آن

 گیريآزمون مدل اندازه
گیری در این پژوهش از آلفاای کرونبااخ و پایاایی مرکاب جهات      برای آزمودن مدل اندازه
گیری استفاده شده است و از آزمون روایی همگرا و روایی واگارا جهات   بررسی پایایی مدل اندازه

 باشد:گیری استفاده شده است که نتایم آن به شرح زیر میبررسی آزمون روایی مدل اندازه

 از بااالتر  مقادیر برخی پژوهش متغیرهای کرونباخ ایبا توجه به اینکه آلف. آلفاي كرونااخ

توان بیان کرد آلفای  باشد، بنابراین می قبول متغیر می باشد که نشان دهنده وضعیت قابلمی 0.7
 شود.کرونباخ متغیرهای پژوهش تأیید می

با توجاه باه اینکاه پایاایی مرکاب متغیرهاای       گلدشتاین(.  -دلوین p) 1پایایی مركب
توان گفت کلیه متغیرهای پژوهش از وضعیت مناساب  باشد  بنابراین میمی 0.7تر از پژوهش باال

 و قابل قبولی از نظر پایایی مرکب برخوردار هستند.
گیری میزان تبیین متغیرهای پنهان پژوهش توسط این شاخص که به اندازه. روایی همگرا

)متوسط واریاانس   AVEپردازد توسط شاخص ها/سؤاالت( میمتغیرهای مشاهده پذیر آن )مؤلفه
 50/0گیرد و حداقل مقدار قابل قبول بارای روایای همگارا    استخرا  شده( مورد سنجش قرار می

قباول   باشد کاه نشاان دهناده وضاعیت قابال     می 0.5 از باالتر باشد. با توجه به اینکه مقادیرمی
ا متغیرهای پژوهش در حد قابال قباول   همگر توان بیان کرد روایی باشد، بنابراین می متغیرهایمی

 باشد.می
 ، آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش3جدول 

 آلفای کرونباخ ها مولفه
 پایایی مرکب

(p دلوین-)گلدشتاین 
 روایی همگرا

 0/  545 0/  764 0/  787 های اسالمی رفتاری مشابه با ارزش
 0/  658 0/  793 0/  786 شایستگی ها و توانایی های شخصی

 0/  574 0/  719 0/  791 روحیه خوب و صداقت
 0/  641 0/  781 0/  741 عدالت )برابری استخدامی و ارتقا(

 0/  512 0/  743 0/  717 منصف و پارسا بودن
 0/  588 0/  79 0/  744 پایبندی مسائل اعتقادی، اخالقی و دینی
آگاهی در خصوص شرایط احراز شغل و جبران 

 خدمات
777  /0 825  /0 702  /0 

 0/  668 0/  8 0/  707 ارائه اطالعات درست در خصوص دانش و تحصیالت
 0/  643 0/  781 0/  746 سوابق و تجربیات

                                                 
1. Composite Reliability 
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 NA NA NA مسئولیت پذیری
 0/ 528 0/  899 0/  882 اسالم در انسانی منابع جذب

 

-میازان افتاراق مشااهده   این شاخص توانایی یک مادل را در  روایی واگرا )تشخیصی(. 

سنجد. جهت سنجش پذیرهای موجود در مدل میپذیرهای متغیر پنهان آن مدل با سایر مشاهده
شود. مقدار قابل قبول برای استفاده می (Cross Loading)روایی واگرا از شاخص بار مقطعی 

باوط باه خاود    پذیر بر روی متغیر پنهان مراین شاخص این است که بار عاملی هر متغیر مشاهده
پذیر بر متغیرهای پنهان دیگر باشد. نتایم بیشتر از بار عاملی همان متغیر مشاهده 0.1باید حداقل 

جدول روایی واگرا در مدل پژوهش، نشان داد کلیه متغیرهای مشاهده پذیر، دارای بارهای عاملی 
یم روایای واگارا یاا    باالتری نسبت به متغیر پنهان دیگر هستند و در حد قابال قباول بودناد. نتاا    

 باشد.تشخیصی در جدول زیر قابل مشاهده می
 ، روایی واگرا بر اساس بار مقطعی4جدول 
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دهد اختالف بارهای عاملی هر یک از متغیرهای نتایم روایی واگرا در جدول فوق نشان می
باه ساایر   بیشتر از بار عااملی آن نسابت    0.1پذیر نسبت به متغیر مربوط به خود، حداقل مشاهده

 باشد.باشد  بنابراین روایی تشخیصی مدل پژوهش نیز قابل قبول میمتغیرها می

و  3ها در شکل  ها و شاخص بررسی روابط بین بععد اصلی، مولفهبررسی مدل پژوهش. 

 داری روابط نشان داده شده است. های تخمین استاندارد و معنی به ترتیب برای حالت 4

 
هاا در مادل نهاایی     شااخص  و هاا  مولفاه  اصلی، روابط بین بععد رشدت تاثی، مقادیر 3شکل 

 )تخمین ضرایب استاندارد(
 زیر ارائه شده است: 4که سطح معناداری روابط فوق، در شکل 
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 در مدل نهایی ها شاخص و ها مولفه اصلی، روابط بین بععد T، مقادیر 4شکل 

 شود: مینشان داده  5بندی نتایم مدل پژوهش در جدول  جمع
 مدل پژوهش در ها شاخص با مفاهیم ، بررسی روابط5جدول 

 ها در مدل روابط مفاهیم با شاخص
شدت 

 تاثیر
 T مقدار

سطح 

 دار معنی
 نتیجه

 P<0.01 14/  607 0/  202 های اسالمی رفتاری مشابه با ارزش

روابط بین  تایید
 اصلی و بععد

مولفه مورد 
 بررسی

 " P<0.01 12/  505 0/  108 شخصیشایستگی ها و توانایی های 

 " P<0.01 16/  711 0/  101 روحیه خوب و صداقت

 " P<0.01 17/  863 0/  135 عدالت )برابری استخدامی و ارتقا(

 " P<0.01 15/  934 0/  153 منصف و پارسا بودن

 " P<0.01 21/  87 0/  233 پایبندی مسائل اعتقادی، اخالقی و دینی

خصوص شرایط احراز شغل و آگاهی در 
 جبران خدمات

142  /0 798  /15 P<0.01 " 

 " P<0.01 19/  472 0/  151ارائه اطالعات درست در خصوص دانش و 
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 تحصیالت

 " P<0.01 16/  963 0/  138 سوابق و تجربیات

 " P<0.01 11/  341 0/  068 مسئولیت پذیری

 
دهاد و   بررسای را نشاان مای    ماورد  مولفه و اصلی بععد شدت تاثیر، میزان شدت ارتباط بین

تر دهنده قوی نزدیک تر باشد، نشان 1باشد. هر چه این میزان به  می 1تا  0طیف این ضریب بین 
 شدت تااثیر که حاصل تقسیم  Tمقادیر باشد.  بررسی می مورد مولفه و اصلی بععد بودن روابط بین

است.  بررسی مورد مولفه و اصلی بععد رابطه بین دهنده معنی داریبر خطای استاندارد است نشان
مکناون  هاای  میان متغیر یدارامعن اثرعدم وجود  نشان دهنده  1/  96و  -1/  96بین  Tمقادیر 

% اطمینان 95با بیش از  یدارامعن اثرنشان دهنده  2/  576و  1/  96بین  Tمربوط است. مقادیر 
نشاان   2/  576مسااوی و بزرگتار از    Tمقاادیر   است. بررسی مورد مولفه و اصلی بععد بینمیان 
 است.  بررسی مورد مولفه و اصلی بععد بین% اطمینان میان 99با بیش از  یدارامعن اثردهنده 

 مدل كلی برازش ارزیابی
هاای معاادالت سااختاری اسات. بادین       : این معیار مربوط به بخش کلی مدلGOFمعیار 

گیاری و بخاش    تواند پس از بررسی بارازش بخاش انادازه    معیار، محقق میمعنی که توسط این 
 0.35و  0.25، 0.01ساختاری مدل کلی پژوهش، برازش بخش کلی را نیز کنترل نمایاد. مقاادیر   

در مادل پژوهشای    GOFباشد. مقدار  به ترتیب حاکی از برازش کلی ضعیف، متوسط و قوی می
 باشد: حاضر، به شرح زیر می

  
 

توان گفت سطح برازش  باشد  بنابراین می می 0.416برابر با  GOFه به اینکه مقدار با توج
 باشد. کلی مدل در حد عالی و قابل قبول می

 

  

416  /0 = 
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 نتیجه گیري  
 افارادی  داشاتن  اریاخت در روند، نمی شمار به ها سازمان تیمز تنها کیتکنولوژ و یمال منابع
 تواناد  مای  بلکاه  شاود  محساوب  سازمان یرقابت تیمز تنها نه تواند می که است توانمند و مستعد
 راتییا تغ کاه  یطا یمح در و موجود یرقابت تیوضع در. دینما جبران را منابع گرید نقص ای فقدان
 کساب  باه  موفاق یی هاا  ساازمان  تنهاا  است آن یژگیو نیتر یاصل مداوم های نوآوری و یدرپ یپ

 یانساان  منابع دارای و نموده در  را خودی انسان منابع کیاستراتژ نقش که شد خواهند سرآمدی
  طهماسابی و همکااران،   2008، 1)آرمساترانگ  باشد توانمند و نخبه سته،یشا محور، دانش ماهر،
 باا  افاراد  تماام  گاردآوری  اساتعدادها،  جذب برای رقابت در موفقیت برای راهبرد بهترین(. 1391
 و مادیریت  جاذب،  کشاف،  دیگار،  عباارت  به. است افراد ترین مناسب جذب بلکه نیست استعداد
. هر چاه  باشند کارا و متعهد انگیزه، با شرکت، کاری محیط در توانند می که است کسانی با تعامل

تری جذب کارده و از آن نگهاداری و اساتفاده ماوثرتری نمایاد در       سازمان بتواند نیروی شایسته
هاا در کساب ساود     ازمانتر است. رقابت سا  تر و نسبت به رقبایش پیش رسیدن به اهدافش موفق

شود، بلکه همه این موارد معلاول یاک عامال مهمتار یعنای       بیشتر و سهم بازار و ... خالصه نمی
اناد و در جاذب ایان     ها بدان پی برده ای است که سازمان نیروی انسانی شایسته است و این نکته

خدمتشان شوند. چاه بساا   کنند آنها را نگه داشته و مانع از تر   کنند و سعی می نیروها رقابت می
ترین افراد برگزیده و باه خادمت آن ساازمان     های استخدامی شایسته در سازمانی با بهترین شیوه

های مختلف ارزیابی و آموزش )نظام بهسازی( موجبات  درآمده باشند )نظام جذب(، سپس با روش
ر طاول خادمت از   افزایش بینش، مهارت و دانش این کارکنان فراهم شده باشد، لیکن چنانچاه د 

هاای بیشاتر و بهتاری     های دیگر جاذبه آنها به نحو خوب و مطلوبی نگهداری نشود یا در سازمان
گردد آن افراد به ویژه افراد خبره به راحتای ساازمان ماذکور را تار       فراهم شده باشد، باعث می
باه مخااطره   ها شوند و یا اینکه در مجموعه ساازمان ساالمت اداری را    کرده و جذب آن سازمان

های مربوط به استخدام، تربیت، تجهیز نیروی انسانی  ها و هزینه بندازند، در نتیجه زحمات، تالش
 از بایش  اساالم  مکتاب  (. در1394رود )رحیمی و میرزایی،  گذاری روی افراد به هدر می و سرمایه
بایاد   کاه  نماوده  بیان و شده تاکید او، معنوی و مادی تعالی و رشد و انسان ارزش بر مکاتب تمام
 کاردار  و گفتار در ها، انسان هدایت و اداره دستورات و ها روش بهترین. شود انسان به کافی توجه
 یکی انسانی جامعه در( ع) علی امام دیدگاه باشد. از نمایان می( ع)اطهار  ائمه و( ص) اکرم پیامبر
 مگار  ندارد بزرگی و کوچکی کار،. باشند شاغل حق دارند، همه که است این مردم اولیه حقوق از
 دیاد  خواهاد  را خاود  کاار  پااداش  زن و مرد از هرکس اعم و دهند می انجام که کاری به توجه با
 جاذب  های شاخص پیرامون ارائه و آزمون الگویی حاضر از پژوهش (. هدف1390 مشایخی پور،)

                                                 
1 . Armestrang 
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 .است اسالم بوده از منظر انسانی منابع
 جاذب  هاای  شناسایی شاخص به نخست ما گام به منظور پاسخ به سوال تحقیق حاضر در 
پرداختیم. بعد از این مرحله مدل مفهاومی   کیفی ای مطالعه اسالم بر اساس انجام در انسانی منابع

 از اساتفاده  پیشنهادی تحقیق ارائه گردید. به منظور بررسای و آزماون کمای مادل مفهاومی باا      
تواند مدل مناسبی باشد   ساختاری دریافتیم که مدل پیشنهادی می معادالت یابی و مدل پرسشنامه

هاای   انساانی باا مولفاه    منابع جذب های از سوی دیگر روابط بین بععد اصلی تحقیق یعنی شاخص
های گردآوری  ها و مولفه های آنها را بررسی نمودیم و مالحظه شد شاخص معرفی شده و شاخص
 مناابع  جذب های باشند و روابط مناسبی بین شاخص پیشنهادی مناسب میشده در مدل مفهومی 

های معرفی شده در این پاژوهش همراساتا باا احمادی      های آن وجود دارد. مولفه انسانی و مولفه
  (ارتقاا  و اساتخدامی  براباری ) شخصی و عادالت  های توانایی و ها در دو مولفه شایستگی (1396)

 مساائل  پایبندی شخصی، های توانایی و ها در سه مولفه شایستگی، (1394)و همکاران  میرکمالی
باشد. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در اساالم   تجربیات می و سوابق دینی، و اخالقی اعتقادی،

ها شرایطی فراهم گردد که بتوانند خط  گردد در سازمان بر اساس نتایم تحقیق حاضر پیشنهاد می
های توسعه سازمان را بر اساس مبانی اساالمی طراحای نمایناد و در     های سازمانی و برنامه مشی

اجرای آن در راستای مبانی اسالم قدم بردارند تا بتوانند نتایم مثبت و همسو با اهداف ساازمان را  
 نیروی افزایش کارآیی همچنین و ها سازمان ارتقاء و رشد مؤثر های دریافت نمایند تا بتوانند زمینه

 فراهم آورند. را سازمان کیفیت افزایش آن تبع به و انسانی

ها در مجموع نتیجه تحقیق بیانگر این موضوع است که همه مولفه. تققیق مقدودیتهاي
 اساالمی  هاای  شااخص  مطلاوب  ها شناسایی شده یک عامل زیربنایی را در قالب مدلو شاخص
توان با توجه به دیگری را میهای ها و شاخصکنند اما قطعاً مولفهتبیین می انسانی نیروی جذب

های دیگر کشور شناساایی نماود کاه باه رغام تاالش فاراوان        ای بخشبافت فرهنگی و منطقه
 جاذب  اساالمی  های توانند کشف شوند. از جمله در توسعه شاخصاند و میهمچنان مکنون مانده

حاضار تاکیاد بار    باشد که در تحقیق انسانی عوامل درون و برون سازمانی زیادی موثر می نیروی
عوامل درون سازمانی بود. لذا فقط عوامل درون سازمان در الگوی تحقیق حاضر مورد تاکید مای  

 باشد.
در  انسانی نیروی جذب اسالمی های باتوجه به اینکه شاخص. پیشنهاد براي تققیق آتی

مای باشاد،   هاای گونااگونی   های گوناگون بر اساس نوع فعالیت آنها دارای ابعاد و مولفاه سازمان
در پرتو فرهناگ ساازمانی حااکم بار      انسانی نیروی جذب اسالمی های گردد شاخصپیشنهاد می
 اسالمی های ها مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود در سایة فرهنگِ سازمانی شاخصسازمان
 چگونه تعریف می گردد. انسانی نیروی جذب
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 فهرست منابع
 دولتای  هاای  دستگاه برای عدالت بر مبتنی انسانی منابع جذب مدل ( طراحی1396پرستو ) احمدی، .1

 .60-49. صص 47 شماره شانزدهم. شهری. سال مدیریت ایران. نشریه
  ماادیریت علماای مقاااالت . پایگاااهماادیریت در اسااالم و مصااادیق آن (. 2009اژدری، علیرضااا ) .2

www.SYSTEM.parsiblog.com   
 و ( مباانی 1392محماد. )  قاسم. بیادار،  د. عسکری،سیدحمی نایینی، . جوشقانی محمدجمال خلیلیان، .3

 102-77:صفحه- 2:  شماره - 4اسالمی.دوره اقتصاد اسالم. معرفت دیدگاه از انسانی پیشرفت معیارهای
 بنادی  اولویات  و شناساایی  (.1388. )فتاناه  ،حبیبای  .العابادین  زیان  ،رحماانی  .حسن میرزا حسینی، .4

. تحاول  و توساعه  مادیریت  مجلاه  .متخصص انسانی نیروی جذب در شاغل و شغل تناسب های شاخص
 .34-25. 3 شماره
 یرویا ن نگهداشات  و جاذب  بر یسازمان فرهنگ اثر یبررس(. 1395. )نورمحمد ،یعقوب. یعادله ی،دقت .5

 پناناگ  رهیا جز- یماالز  ی.ماالز – رانیا ا ایا پو اقتصاد و تیریمد یالملل نیب کنفرانس. متخصص یانسان
 .(متانا) رانیا نینو یآموزشها توسعه مرکز ،USM دانشگاه

تأثیرانگیزههای مالی وغیرمالی بر جاذب و نگهداشات    (.1394) .میرزایی پور، سعید .منصوره ،رحیمی .6
 .اساتانبول  .هاای ناوین در مادیریت، اقتصااد وحساابداری      کنفرانس بین المللی پاژوهش  .نیروی انسانی

 .موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا
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 ینوع مقاله: پژوهش
 49 - 88صفحات 

بر  یمبتن یسازمان یاسیرفتار س یریتمدل مد یطراح

 یدر صنعت بانکدار یاصول اخالق
 1 فرزاد رمضانی راد
  2 محمود رضایی زاده
  3 داود کیا کجوری

 4 مهران مختاری بایع کالیی  
 

 چکیده

مدل مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخالقای  هدف پژوهش حاضر طراحی 
 بدین منظور پاس از مارور ادبیاات و مباانی نظاری      در صنعت بانکداری بخش دولتی بوده است.

شاده   پژوهش با استفاده از تکنیک آمیخته یعنی) تحلیل مضامون و معاادالت سااختاری( انجاام     
 15تکنیک تحلیل مضمون به بررسی نظارات   است. در این پژوهش در بخش کیفی با استفاده از

در سطح صف  در صنعت بانکداری بخش دولتی که از روئسا موفق و مدیران نمونه نفر از خبرگان
نمونه گیاری  به روش  )نیمه ساختار یافته(عمیق  باز و مصاحبه ستاد کشور می باشند از طریق  و

داده های مستخر  از مصاحبه  ستحکامبررسی او جهت حصول اعتبار و  پرداخته شد.گلوله برفی 
هاای مساتخر  از    دادهاساتفاده شاد.    انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تایید پذیری هایاز معیار
 41و بااز )مفااهیم(   کادهای  164 باه صاورت  شده با روش تحلیل مضامون،    انجام های مصاحبه
مادیریت رفتاار سیاسای    دسته رفتاار سیاسای ساازمانی و     2درو  در هفت عامل  )مقوله( محوری

 و و تحلیل شادند  تجزیه   MAXQDAافزار  نرم از استفاده سازمانی با رویکرد اصول اخالقی با
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در بخش کمی با اساتفاده از ابازار پرسشانامه و     .خروجی نرم افزار مدل پژوهش ترسیم گردیداز 
نظارات  تصاادفی  با روش طبقه بندی و نموناه   پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، 

 بررسی مورد تهران در سطح شعب و ستاد استان مستقر سپه و ملی هاینفر از کارکنان بانک 365
 (CFAتاییادی)  و تکنیاک تحلیال عااملی    LIZREL افزار نرم از استفاده با سپس. گرفت قرار

 شاده  شناسایی  شش گانه تأثیر مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخالقی بر عوامل
و بیشترین تااثیر بار روی عوامال شخصای)      قرار گرفت. بررسیمورد  سازمانی رفتار سیاسیبروز 

از مادل ساازی معاادالت     مادل نهاایی  و بارای تأییاد پیشانهادی     فردی و اخالقی( حاصل شد.
 استفاده شد.  PLSساختاری با نرم افزار 

 

 واژگان كلیدي

 ، مدیریت رفتار سیاسی.اصول اخالقی، صنعت بانکداری رویکرد رفتار سیاسی،

این مقاله مستخر  از رساله دکتری آقای فرزاد رمضاانی راد در رشاته مادیریت دولتای،      "

 "رفتار سازمانی می باشد.
 

 ألهطرح مس

رفتار سیاسی در سازمان  موضوع مطالعات متعددی بوده است. تجارب شخصی و شواهد به 
ها نشان می دهند رفتار سازمانی دارای ماهیتی سیاسای اسات. در واقاع     دست آمده در طی سال

تعامالت اجتماعی در میان بازیگران اجتماعی )افراد و گروه ها( شرایط مسااعدی بارای ظهاور و    
بروز رفتار سیاسی فراهم می کند. اگرچه ممکن است رفتار سیاسی پیامدهای مثبت و منفی داشته 

نبه تاریک آن تمرکز کرده است، به عنوان رفتارهایی کاه از دیاد   باشد، بخش اعظم پژوهش برج
سازمان نا مشروعند و بر اساس نفع شخصی مشخص می شوند. چنین رفتار هاایی،محیط کااری   
تفرقه افکن و نامناسبی ایجاد می کند، به گونه ای که کارایی و اثر بخشی سازمانی را کاهش می 

رفتار سیاسی را الزمه پیشرفت افراد دانساته و بار    1لوتانزدهد.برعکس برخی اندیشمندان از قبیل 
(.به رغم وجود دیدگاه دوگانه نسبت به این مفهوم، 1381جنبه مثبت آن تاکید دارند.)زارعی متین،

رفتار سیاسی جزءالینفک زندگی ساازمانی قلماداد مای شاود. بادلیل فقادان ادبیاات منساجم و         
رد عوامل به وجود آورنده چناین رفتااری در ساازمان بار     یکپارچه در این حوزه، عدم اجماع در مو

برای در  بهتر رفتار سیاسی سازمانی و مادیریت اثارات غیار     ادبیات  موجود سایه افکنده است.
الزم است ریشه علل بروز این رفتاار در ساازمان ماورد بررسای قارار گیارد. اکثار         کارکردی آن،

پژوهش های پیشین به تاثیر ادرا  برداشت سیاسی با توجه به عوامل فردی و سازمانی بر رفتاار  
                                                 

1. Lutan 
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سیاسی و نقش متغیر تعدیل کننده مهارت سیاسای و اراده سیاسای بار رفتاار سیاسای ساازمانی       
به شناساایی منطاق باروز رفتاار سیاسای ساازمانی پرداختاه و بعضاًا          پرداخته شده است و کمتر

پژوهشها درحوزه مدیریت رفتارسیاسی سازمانی بصورت کلی و عمومی پرداخته شده اسات. وجاه   
تمایز پژوهش حاضر با سایر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است، عالوه بار توجاه   

سیاست سازمانی به شناسایی دقیق عوامل بروز منطق رفتاار   به متغیر های مهم موجود در ادبیات
سیاسی سازمانی بطور جامع از جنبه های مختلف )درونی، بیرونی، پیرامونی( با تاکیاد بار اصاول    

و همچنین شناسایی عوامل مدیریتی جهت کنترل و کاهش پیامد  (افراد  روانشناختی بعد )اخالقی
بصاورت تخصصای در صانعت     کرد ارزشها و اصول اخالقای های منفی این رفتار با توجه به روی

بانکداری بخش دولتی پرداخته و بررسی آنها در یک مادل منساجم باا روش)آمخیتاه(، کیفای و      
 کمی با استفاده از نظرات خبرگان بانکی در بخش دولتی انجام شده است.   

ای اخالقای یکای از   امروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمانها، پرداختن به اخالق و ارزش ه
الزامات است. نماد بیرونی سازمانها را رفتارهای اخالقی آنها تشکیل می دهاد کاه خاود حاصال     

)عناایتی و   .جمع ارزش های گوناگون اخالقی است که در آن سازمانها، ظهور و بروز یافته اسات 
 (.1392همکاران،

یی درعملکرد کارکنان دارد، درسازمان ها، مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی نقش بسزا
به طوری که نیروی انسانی عامل استراتژیک برای عملکرد سازمان ها در نظر گرفته می شاود و  

مهم ترین عامل موثر بر افزایش بهره وری است   مدیریت بر نیروی انسانی وگروه های سازمانی
 (.2013)رفیعی و بهمنی، 

د مالحظه قرار گرفته اند که مهم ترین آنها دو تاکنون سازمان ها به گونه های متفاوتی مور
روش عقالنی و سیاسی می باشد، براساس نگرش عقالنی، سازمان برای دستیابی به هدف هاای  
روشن و مشخص تالش می کند و برای تصمیم گیری، راه حل های گوناگون را شناسایی کارده  

اسی، سازمان از ائتالف هایی به وجاود  نمایند. اما بر مبنای نگرش سی و بهترین آنها را انتخاب می
آمده است که از نظر هدف ها با هم توافق ندارند، در این الگو سازمان عبارت است از گروه هایی 

باشاد. الگاوی عقالیای     که دارای منافع، هدف ها وارزش های جداگانه و مخصوص به خاود مای  
ه و اهداف و راه رسیدن باه آنهاا   بیشتر مناسب سازمان هایی است که در محیط باثبات قرار گرفت
هاایی باا شارایط عادم اطمیناان،       مشخص وروشن می باشد و الگوی سیاسای مناساب ساازمان   

هم اختالف نظر دارند. ازآنجاا کاه شارایط بسایاری از      وشرایطی است که افراد در موارد متعدد با
وی سیاسی بیشاتر  سازمان های امروزی نامطمئن و پیچیده می باشد، مناسب است مدیران از الگ

 (1383)دفت،استفاده کنند این الگو در سال های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است.
پس می توان گفات   مراد و مقصود از رفتار های سیاسی اینگونه که تصور می شود، نیست.
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ماانع   اهداف سازمان را تحقق می بخشند و از طارف دیگار   که رفتار های سیاسی از یک طرف،
اف سازمان می باشند.در بروز رفتار سیاسی افراد می کوشند با بروز رفتارهای مثبات و  نیل به اهد

( 1381منفی یا به هدف سازمان جامعه عمل بپوشند یا به مخاالف باا آن بپردازناد.)زارعی متاین،    
رفتار سیاسی را بخشی از  دانشمندان بیان می کنندکه مدیران موفق سیاست مدارانه است وبرخی 

مادیران و تعهاد    رفتار سیاسیوضعیت  براساس تحقیقات انجام شده، .مانی می پندارندزندگی ساز
سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی باالتر از حاد متوساط و میاانگین فرضای قارار      

منظور برآورده کردن نیازهای شخصی خود عضویت   افراد به(. 1395دارد.)فرخ بخش و همکاران،
پذیرند بدین منظور نااگزیر از برقاراری ارتبااط باا یکدیگرناد، در واقاع، تعاامالت         میسازمانی را 

کناد. چناین رفتااری     اجتماعی میان افراد، شرایط مساعدی برای ظهور رفتار سیاسی فاراهم مای  
ای کاه کاارایی و اثربخشای ساازمانی را      گونه کند، به افکنی ایجاد می  محیط کاری مضر و تفرقه

محیطی که آکنده از رفتار سیاسی است ممکن است به جابجایی،کاهش کیفیت دهد و  کاهش می
)ویگودا  کار، عدم تحقق اهداف ،کاهش عملکرد کارکنان و افزایش استرس و فشار روانی بینجامد

رفتارهای سیاسی در سازمان را نمی توان از بین برد، مادیری کاه انتظاار داشاته      1(.2006ران،آو 
ولی  ساده لوحی خود را به معرض نمایش گذاشته است، گونه رفتار نزند،باشد کسی دست به این 

 ساازنده ای قارار گیرناد.    کنتارل کارد تاا در محادوده منطقای و      مانورهای سیاسی را می تاوان 
مای دارد: انساان هاا     استاد دانشگاه هاروارد چنین بیان 2ابراهام  سالزیک .(1390رضاییان، علی،)

تعداد معینی از چیز ها متمرکز نمایند، بنابراین هرچه بیشتر بر رفتاار   می توانند توجه خود را روی
فکری کمتری ازآناان بارای پارداختن باه مساایل       های سیاسی متمرکز شوند، انرژی احساسی و

انرژی احساس و فکری زیاادی صارف    واقعی کار باقی می ماند. مدیران موفق ولی ناموثر ظاهراً
سیاسی مورد نیاز را  ن پژوهشگران قصد دارند تا حد متوسط رفتارکردند، بنابرای کاری می سیاسی

روش اخالقای   گفته می شود میزان سیاسی بودن هر فارد باه ارزش هاای فاردی،    ، معین نمایند
افرادی که شدیداً غیر سیاسی یا بسیار سیاسی اند، همگی زیان مناد   وخلق وخوی او بستگی دارد.

در حالی  ارتقاء یابد واحساس کند کنار گذاشته شده است. اولی ممکن است به کندی خواهند بود.
اعتباار خاویش را ازدسات بدهاد.      که دومی ممکن است به خوش خدمتی متهم شود وحیثیات و 

می گیرند در تالش گروهی افراد ضعیف به شامار مای    افرادی که در دونهایت طیف سیاسی قرار
اسی حساب شده به عنوان ابزار ادامه حیاات  به طور معمول میزان متوسطی از رفتار های سی آیند.

هاای اخالقای    ارزش (.1396. )میرزایای و همکااران،  می شاود  در سازمان های پیچیده محسوب
سازمان یک بعد عمده فرهنگی است. فضای اخالقی، ادراکاات رسامی و غیررسامی کارکناان از     

                                                 
1. Vigoda&Aran 

2. salzik 
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هاا و رفتارهاای کارکناان را     های سازمانی را دربر می گیرد و نگرش ها و سیاست فرایندها، فعالیت
  در ماورد نهادیناه   گرفته (، تحقیقات انجام1394و همکاران،  ناصحی فردهد. ) تحت تأثیر قرار می

در تماام تحقیقاات    وجاود ایان   اناد، باا   سازی اصول اخالقی، نسبتاً جدید بوده و کمتر بسط یافته
متغیرهاای متفااوت ساازمانی نظیار     تأثیر آن بر  سازی اصول اخالقی و  موجود بر اهمیت نهادینه

کاه رهباری    نشاان داده اسات   1(2019)،روماری ماچانادارو و  . تعهد و رضایت تأکید شاده اسات  
نمی توان  . در دنیای امروزمنصفانه و رعایت عدالت تأثیر مثبتی بر عملکرد فردی و سازمانی دارد

ر داد، آگاهی از نحوه بروز آنهاا  ها را جدای از رفتارهای سیاسی درون آنها مورد مطالعه قرا سازمان
بسایاری از  (. 1389سالجقه و ناظری،)می تواند مدیران را درکاهش اثرات مخرب آنها یاری دهد 

رفتارها و تصمیم های کارکنان و مدیران در سازمانهای امروزی، تحت تاثیر ارزش های اخالقای  
الزم است در تعیین اثار بخشای    ست. با توجه به اهمیت اخالق حرفه ای در توسعه سازمان،ا آنها

)میزان تحقق اهداف سازمانی( و هدایت منابع) از جمله منابع انسانی( به میازان آماوزش اخاالق    
برای تامین سالمت و ارتقا خاود   جامعه ایهر  (.1397حرفه ای در سازمان توجه شود. )قراملکی،

مطابق قوانین و مقررات  خود ددر رفتار و عملکر نیاز به رعایت یک سری ارزشها و اصول اخالقی
مای   جامعاه در  اخالقای آنچه که مانع  بروز برخی رفتار های غیر  و باشدآن جامعه می حاکم بر 

آنچه خط قرمزها را در جامعه اسالمی ما معین و مشخص  شود. وجود یکسری خط قرمز ها است.
اخالق، فطاری تارین ویژگای    از بین این سه معیار، گرایش به  .کرده، اخالق، دین و قانون است

انسان است و اگر انسان گرایش به دین و آموزه های اسالم نیز دارد به دلیل گرایش فطری است 
گویا اخالق در بین هر سه عامل ذکر شده، .که به اخالق دارد  چراکه دین در خدمت اخالق است

مادیریت   .تر می نمایناد  از قدرت باالتری برخوردار است و قانون و دین هر دو، اخالق را منضبط
داناد و هام مطلاوب. در واقاع      مداری و اخالق را هم الزم مای   آوری، قانون اخالقی اهداف سود

تمرکز این رویکرد مدیریت نه تنها بر لفظ قانون بلکه بر روح آن است. قانون در این دیادگاه باه   
دیریت اخالقی تالش دارد که شود  زیرا م مثابه یک استاندارد حداقلی برای رفتار اخالقی دیده می
 (.  1392)نظری،.خود را در یک سطح باالتر از الزامات قانونی حفظ کند

 غیر سیاسای پرداختاه اناد    قدرت و سیاسی قدرت معرفی به نیز اخیراً پژوهشگران از بعضی
برای رسیدن به مقاصد  اخالقی ابزارهی ازاستفاده یعنی   از قدرتغیرسیاسی  بطور مثال، استفاده

اخالقی و استفاده سیاسی ازقدرت یعنی استفاده از وسایل یا ابزارهای غیر اخالقی برای رسیدن به 
اهداف غیر اخالقی  بدین معنی که کارکنان به تنهاایی یاا بصاورت گروهای بخواهناد خاار  از       
چارچوپ حاکمیت و اختیارات رسمی و خط مشی های سازمانی عمل کنند و در استفاده از قادرت  

                                                 
1.Masciandaro& Romelli 
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سازمان، خط مش ها، روش ها و شرح مشاغل خاصی تدوین و اجرا کنند، این نوع استفاده خود در
 (.1،1981از قدرت را سیاسی می گویند.)موبرگ و ولسکیوز

با توجه به اینکه رفتار های اخالقی هر فرد، گروه یا سازمانی تحت تاثیر ارزشهای اعتقادی، 
نگرش های  فلسفی و باورهای بنیادین حاکم بر انسان ها است و همه رفتار هاای ارادی انساان   

( پرداختن به فضایل 1384در قالب ارزش ها و هنجار های اجنماعی او معنی می بابد. )زندی پور،
القی و دوری جستن از رذایل اخالقی در فرایناد تهاذیب اخاالق در جهات تحقاق هریاک از       اخ

عناصر فرهنگ اخالقی و توسعه اخالقیات در جامعه و سازمان ارتباط متقابل بین مجموعاه ای از  
( چارا کاه   1392موضوعات اخالقی را به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر می سازد. )مقیمی و رمضان،

فظ  استانداردهایی کمک می کند که بر هدایت افراد به سوی اقاداماتی کاه بارای    ارزش ها و ح
سااازمان مطلااوب هسااتند تاااثیر گذارنااد و موفقیاات سااازمانی افاازایش یابااد. )بهاااری فاار و     

 (.  1390همکاران،
می گوید: )من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خاوی نکاو(، اخاالق کاار      مولوی

قتصادی محسوب می شود. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شاود  مهمترین عامل توسعه ا
  که می توان باعث ارتقاء عملکرد سازمان گردد.  

ارزشی در سایة نیازهای انسان و الزمة ایجاد تعادل بین زنادگی   مثاباة در اساالم باه کاار
ت نباوی و  ن، سان آسرچشمة اخالق کاار اساالمی قار   (. 2005 علای،)فاردی و اجتمااعی اسات 
و اماماان معصاوم    (ص)قران کریم، سیرة حضرت محمد  اسات. پیاام (ع)کالم اماماان معصاوم 

اسالمی هرگز به انکار زندگی مادی و تالش برای آن  کنندة این است که اخاالق کاار ، بیان(ع)
ادی دانسته و به تالش اقتصادی و کااری توجاه زیا    پردازد، بلکه کار را الزمة تحقق زندگی نمی

و بر این عقیده است که افراد بایاد بارای انجاام     دارد. اسالم فداکاری در راه کار را ارزش دانسته
 (.الف -2001یوسف،)انجام دهند  کاری که در توان آنهاست، حداکثر تاالش خاود را

 رفتار شهروندی سازمانی، افعال و اقادامات ایثارگرانااه و از خودگذشااتگی کارکنااان بااه     
أمین آسایش دیگران است  از این رو، سازمانها به شهروندان خوب و افرادی نیااز دارناد   ت منظاور
به همکاری با کارفرمایان و مشتریان هستند. بنابراین رفتارهای شهروندی ساازمانی بار    که مایل
 بوده و درجات باالی اخالق به بروز رفتار شاهروندی ساازمانی بهتاری منجاار ماای      پایة اخالق
(  2012  الهیاسات، 1394دوست،    اسکندری و ایران1390زنجیرچی و نجاتیان، طااهری،)شاود 
عنوان دین جامع، با توجاه باه رابطاة شاایان توجاه باین اخاالق کااری و          به عاالوه اساالم به

  دهااد  اصول اساسی را در اخالق کار در هر گاام  زنادگی ارائااه ماای     ارزشهای حاکم بر جامعه،
                                                 

1  .  Moberg , Velasque 
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تواند تعدیلگر احتمالی مناسبی در رابطاة   اخالق کار اسالمی می از ایان رو،(.  2012الهیاساات، )
صنعت بانکاداری  در  عملکرد کارکنان و مشتریان مبتنی برها  ارزش رفتار ساازمانی ونحوه  میان

مسلمان، در مبحث اخالق کار اسالمی  عنوان کشوری باشد. از سوی دیگر، ایران به بخش دولتی
میزان و چگونگی تأثیرات این مفهاوم   توان با شناساایی دقیاق ی پایداری دارد و میمزیتی رقابت

مزیت رقابتی به شکل صاحیح بهاره    مهم اسالمی، بر فرایناد و خروجایهاای ساازمانی، از ایان
. مهمترین عامل مهم بقا و تحقق اهداف سازمانی، تصمیم گیری مناساب مادیران کارآماد و    برد

(. یکی از سازمانهایی که تصمیم گیری مدیران و روئساا  1387یت و فتحی زاده،توانا است )پا  ن
 نحاوه رفتاار   اثر مستقیمی بر بقا و حیات آنها دارد، صنعت بانکداری می باشد. بنابر این نیاز است

 موثر در جهت تحقق اهاداف کاالن ساازمانی، بصاورت    در سازمان به منظور تصمیم گیری  آنها
تا ضمن افزایش بهره وری  باشد ه دور از رفتارهای سیاسی ) منفعت طلبانه(و ب اخالقی و عقالیی

و کیفیت عملیات بانکی، ارتفاء سالمت اخالقی سازمانی ، بهبود عملکرد و کاهش فسااد اداری را  
 .  به همراه داشته باشد

ها درکنار وظایف اصلی خود مانند تخصیص منابع به فعالیت هاای اقتصاادی، اجارای     بانک
ها در اقتصاد که در جهات حفاظ ثباات     های پولی، ارزی و طراحی و اجرای نظام پرداخت سیاست

اقتصادی و اجتماعی است، در مواردی همچون تحقق توزیع عادالنه درآمد، کاهش فقر و شاکاف  
های اقتصادی در بخش مالی و واقعی اقتصاد نیاز نقاش    های بنگاه گذاری و فعالیت طبقاتی، قانون

نحوه رفتار و عملکرد  ند در نتیجهکشور اقتصاد بانکها نبض با عنایت به اینکه. یتی دارندحائز اهم
و هر گونه تصمیم گیری و سیاست گذاری در  دارند با اقتصاد وابستگی و ارتباط تنگاتنگی ،بانکها

در اقتصاد کشور می شود، به نظر مای   و تحول منجر به تغییر سطح خرد و کالن در بانکها عمالً
 رسد صنعت بانکداری بخش دولتی پیوند مستحکم و مالحظه داری با رفتار سیاسی سازمانی دارد.

کب اعماال غیار   تبانکها ممکن است بخاطر تشدید رقابت و رسیدن به بهره وری و سود آوری مر
نتصابات مدیران دولتی بدون توجاه  به ا بعضاً می توان مثال:بطور  .شوند و منفعت طلبانه اخالقی

در  ،و... بانکی به افراد وام های کالن بدون رعایت قوانین و مقرراتارایه و یا  به شایسته ساالری
برجسته ترین جایگاه نمود اخالق کار و تاثیر  صنعت بانکداری بخش دولتی نام برد، لذا با توجه به

مشتریان صنعت بانکاداری،   رد میان کارکنان ودر نحوه رفتار سیاسی سازمانی و عملکگذاری آن 
در این پژوهش، به شناسایی عوامل مدیریتی رفتار  ضمن مطالعات گسترده بصورت کمی و کیفی
درکنترل و کاهش پیامدهای منفی ایان رفتاار    بتوان سیاسی سازمانی با اصول اخالقی پرداخته تا

عالوه بر دستیبابی به مزیت رقابتی ملی از نتایم این پژوهش همچنین  ،نقش بسزایی داشته باشد
و بین المللی، خط مشی گذاران و مدیران دولتی می توانند برای افزایش دانش اگاهی و شاناخت  
در راستای بهبود اثر بخشی تصمیمات خود در جهت ارتقاء سالمت سازمانی در صنعت بانکاداری  
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ل دنبال می شود که عبارت اناد از:  پاسخ سواالت ذیاین پژوهش در  بخش دولتی استفاده نمایند.
.عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصاول اخالقای در صانعت بانکاداری     1

میزان تأثیر مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخالقای بار    .2بخش دولتی کدامند؟،
تاا چگوناه    کداری بخش دولتای شده بر بروز رفتار سیاسی سازمانی در صنعت بان عوامل شناسایی

مدل مناسب مادیریت رفتاار سیاسای ساازمانی باا رویکارد اصاول اخالقای براسااس           .3است؟،
 چیست؟ های مستخر  شده از مصاحبه با خبرگان در صنعت بانکداری بخش دولتی مؤلفه

رفتار سیاسی را در سازمان نمی توان از میان برد، زیارا آنهاا پدیاده هاای اجتنااب ناپاذیر       
تند، در میان وظیفه مدیران این است که رفتار های سیاسی را کنترل کنناد تاا در محادوده ،    هس

اهمیت شناسایی عوامل بروز این رفتار و همچنین  با توجه بهمنطقی و سازنده ای قرار گیرند.  لذا 
در صانعت بانکاداری بخاش     در مدیریت رفتاار سیاسای ساازمانی    یاصول اخالقنقش ارزشها و 
 :اند از عبارت پژوهش به شرح ذیل دنبال می شود کهدولتی،  اهداف 

مدیریت رفتار سیاسی سازمانی باا رویکارد اصاول    و ابعاد  ها شناسایی مؤلفه اول: هدف .1
 اخالقی در صنعت بانکداری بخش دولتی  

اصاول  باا رویکارد   مدیریت رفتاار سیاسای ساازمانی     طراحی مدل مناسب :دوم  هدف .2
 اخالقی در صنعت بانکداری بخش دولتی  

: میزان تأثیر مدیریت رفتاار سیاسای ساازمانی باا رویکارد اصاول اخالقای        سومهدف  .3
 شده بر بروز رفتار سیاسی سازمانی در صنعت بانکداری بخش دولتی برعوامل شناسایی

 پژوهشماانی نظري و بیشینه داخلی و خارجی 
خصصی و نیز مهارت های الزم در اجرای آموخته ها، به مدیریت، تنها با آگاهی عمومی و ت

سازمان نمی رسد.جایگاه و کسب توفیق در انجام وظایف و ماموریت های آن، بطور کلی نیازمناد  
(، متعقد است برای ساالم ساازی   1388اراز سه نوع قابلیت دانش، مهارت و اخالق است. سلطانی)

زوکار قانون و دیگری ساز وکار اخالق کاه فراتار از   محیط سازمانی، دوسازکار وجود دارد: یکی سا
قاون است و به صورت پایدار و نهادی می تواند سالم سازی را به صورت فرایند بر سازمان حاکم 
کند. اخالق را به مجموعه ای از صفا روحی و باطنی انسان تعریف کرده اند که به صورت اعمال 

می شود، بروز ظاهری می یابد، بدین سبب گفته مای   و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی
شود که اخالق را می توان از راه آثارش تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خااص، دلیال بار آن    
است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن را خلاق  

رعایت اصول معنوی و ارزش هایی که بار رفتاار    (. اخالق، یعنی1388و اخالق می نامند)توالیی،
(. 1374شخص یا گروه، حاکم است  مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کادام اسات )دفات،   

اخالق از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، بدان اندازه که پیاامبر اساالم )ص( فرمودناد: مان     
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همیت اخالق در زندگی اجتمااعی تاا   برای تکمیل کردن مکارم اخالق مبعوث شده ام. جایگاه و ا
بدان جاست که عمل کردن به قوانین و مقررات اجتماعی نیز بدون پشتوانه اخالق ممکن نیسات  
و اخالق، بهترین ضامن اجرای قوانین و مقررات است.از این رو ، مباحث اخالقی، از مهام تارین   

ای مردم مفهومی خواهد داشت هدف های ارسال پیامبران به شمار می رود و بدون آن، نه دین بر
 و نه دنیای آنها سامان می یابد. 

اخالق حرفه ای عبارت است از مجموعه قوانین اخالقی که در وهله اول، از ماهیات حرفاه   
یا شغل به دست آمده است. اخالق حرفه ای، مسئولیت اخالقی فرد از حیث شغل اسات. اخاالق   

اطات را بهبود می بخشد و درجه ریساک را کااهش   حرفه ای، بهره وری را افزایش می دهد، ارتب
می دهد  زیرا در صورت حاکمیت اخالق حرفه ای بر سازمان، اطالعات به آسانی منتقل می شود 
و مدیر پیش از ایجاد حادثه ، ازآن مطلع می گردد. موفقیت، از اخالق حرفه ای ناشی مای شاود.   

. اعتماد آفرینی هم از پیش بینی رفتاار ریشاه   اخالق حرفه ای نیز اعتماد آفرینی به وجود می آید
می گیرد. پیش بینی رفتار، از قانونمندی و مستمر بودن رفتار و قانونمندی نیز از مسئولیت ناشای  
می شود، و مسئولیت از باورهای فرد و باورهای فرد نیز از دانش و معرفات فارد باه وجاود مای      

اب اخالق سازمانی عبارتند از: معیارهای ایدئولوژی (. معیارهای چهار گانه در ب1388آید.)قراملکی،
)ایمان، تقوا، اخالق در عمل و...(، معیارهای زمینه ساز)رازداری، امانت داری، رعایت حد اعتادال،  
دلسوزی و...(، معیارهای تخصصی)تجربه کافی، دانش کافی و تخصصای، اهمیات دادن باه کاار     

حرمت رشوه خواری، حفظ کرامت و منزلات انساانی    و...(، معیارهای رزشی )وجدان کاری، رعایت
نماد بیرونی سازمانها را رفتار هاای اخالقای   (. 1396و...( می باشد.) ایمانی لیل آبادی و همکاران،

آن ها تشکیل می دهد که خود حاصل جمع ارزشهای گوناگون اخالقی است کاه درآن ساازمانها   
ظهور و بروز یافته است. رعایت اخالق و حفظ ارزشهای اخالقی باه صاورت یکای از مهمتارین     

. اخالق اگر چه مفهاومی دیرپاا   پدیده هایی است که بیشتر  سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد
دارد، ولی در حیطه سازمان دانشی نو است. از اواسط قرن بیستم به تدریم داناش اخاالق حرفاه    
ای، اخالق سازمانی و اخالق کار در سازمان ها ریشه دواند وسازمان ها شروع به حرکتی سازمان 

(. اخاالق و اصاول   1392ران،یافته برای ترویم، توسعه ومدیریت اخالق کردند. )عناایتی و همکاا  
اخالقی نمی توانند مجزا از هم باشند و عموماً بطور هم معنا بکار گرفته می شوند. فلسفه اخاالق  
یا اخالق پژوهی، دانشی است که از  اصول و ارزش های اخالقی بحث می کند  ارزش هایی که 

بی و بادی، شایساتگی و   ناظر بر رفتار ها وصفات ارادی مردمان و وجه تماایز آنهاا از حیاث خاو    
 (.  1385ناشایستگی، نیکویی و زشتی و بایستگی و نبایستگی هستند)فراستخواه،
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( می گوید: در ساازمان، اصاول اخالقای خاوب از پایش شارط هاای        2010)،1فرد آردیوید
مدیریت استراتژیک خوب است  اصول اخالقی خوب، یعنی سازمان خوب. در شکل گیری اخالق 

 ساازمانی دخیال   ری اخالق سازمانی سه دسته عوامل فردی، سازمانی و فرادر شکل گیسازمانی 
هستند. عوامل فردی شامل اخالق شخصی، خودشناسی و خود کنترلی که به عنوان خمیار مایاه   

عوامال ساازمانی شاامل     می باشاد و  های شکل گیری مدیریت اخالقی در سازمان اصلی زمینه
انی و ساختار سازمانی که مدیریت اخالقی را نهادیناه  ضوابط و مقررات  سازمانی و فرهنگ سازم

شرایط اقتصادی، محیط کاری و محایط باین المللای     اسازمانی شامل دولت، عوامل فر می کند و
مادیریت اخالقای را در ساازمان     شده و نهایتااً  می باشد که موجب جهت گیری مدیریت اخالقی

 کاربردی و عملی می کند.
سازمان ها نه تنها نتایم مستقیم و درون سازمانی خوبی از جمله اعمال مدیریت اخالقی در 

بهره وری، تقویت وجدان کار جمعی، تولید و نهادینه شدن ارزش های اخالقای جدیاد و    افزایش
بلکه از برکات مدیریت اخالقی، مسئولیت های اجتماعی  ،را به دنبال دارد تحول فرهنگ سازمانی

اکید زیادی می شاود و ازجملاه شااخص هاای مهام ارزیاابی       روی آن ت که امروزه سازمان است
. همانگونه که ذکر شد موفقیت در سازمان  (1385)قراملکی، عملکرد سازمانها محسوب می گردد.

از اعتمااد آفرینای   ناشی از ایجاد و به کارگیری مدیریت اخالق در سازمان است. اخالق سازمانی 
مدیران پایه( بیشاتر   و میانی مدیران )ارشد ، نامه ها وشروع می شود. هرچه اعتماد به سازمان، بر

افازایش تاوان    اعتماد آفرینی، منجر باه  باشد، میزان تعهد به سازمان و وظایف بیشتر خواهد شد.
 سازمانی در پاسخ دهی به نیازهای محیطی خواهد گردید  زیرا اعتماد آفرینی هم افزایی در تاوان 

سازمان، کاهش یابد ، مدیران مای   عتماد کارکنان به مدیران وسازمان ایجاد خواهد کرد. هر چه ا
بیشتری را جهت کنترل رفتار کارکنان بپردازد که نهایتاً نتایم کمتری نیز به دسات   بایست هزینه

بر اساس متون مرتبط، رفتار سیاسی در سازمان ها چنین تعریف شاده   2(.2007خواهند آورد.)لویز،
نمی شاود یاا باه طاور      اجازه داده نمی شود، به طور اداری تأیید است: رفتاری که به طور رسمی

گسترده در سازمان پذیرفته نمی شود و به معنای تالش بارای حاداکثرکردن نفاع شخصای، باه      
(. رفتارهای سیاسی مااهیتی منفعات   3،1991هزینة سازمان یا اعضای آن است )فریز و همکاران 

مای کوشاند باا     عالیت های سیاسی سازمانی می شوند وطلبانه دارند، لذا اعضای سازمان درگیر ف
استفاده از تاکتیک های گوناگون سیاسی، منافع خود را حفظ کنند یا توساعه بخشاند )آشافورد و    

رفتار سیاسی ابزاری است که افراد با استفاده از آن سعی در به دست آوردن و استفاده  (.1990لی،
                                                 

1. Ardioid 

2. lewis 

3. Ferris 
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 (.1389از قدرت دارند )سالجقه و ناظری،
در حالی که دو نوع نگاه کامالً منفی و کامالً مثبت به سیاست و قدرت با انتقادات جدی رو 
به رو است، اسالم تصویری کلی و مطلق از سیاست و قدرت ارائه نکارده و هار دو بععاد مثبات و     

نمی تواند مثبت یاا   ذاتهه منفی را مورد توجه توجه قرار می دهد. در این تلقی، سیاست و قدرت ب
نفی باشد، بلکه این هدف است که خصلت واقعی آن را بازگو می کند. در این تلقی، سیاست ناه  م

صرفاً پدیده ای اخالقی است و نه واقعیتی آکنده از شرور و تباهی، بلکه دارای ماهیت دوگاناه ای  
است که در یک طرف آن، عقالنیت اندیشه و رفتاری مبتنی بر مصلحت وجاود دارد و در طارف   

آن، قدرت طلبی، حسادت و فزون خواهی. هر چند غایات و حاد نهاایی ایان دوگاانگی باا       دیگر 
مطلوبیت رفتاری مبتنی بر عقالنیت دینی تصویر می شود، اما هماواره در ایان مسایر باا قادرت      
طلبی و فازون خاواهی انساان کاه بازتااب دهناده غرایاز انساانی اسات رو باه رو مای باشاد.             

عنوان بخشی از نقش رسامی فارد در     های است که به آن فعالیترفتار سیاسی  (.1381)سجادی،
هایی را در داخل سازمان تحت تأثیر  سازمان ضرورت ندارد، اما در تعریف دیگر توزیع مزایا یا زبان

رفتاار سیاسای،    (. 1،2016کنند که تحت تأثیر قرار دهند)گینتیس و لیودنز قرار دهند، یا تالش می
کاارگیری قادرت    این رفتار نیازمند مقداری تالش جهت باه  ،شغلی استرفتاری خار  از مقررات 

 شخصی است.  
های ساازمان رسامی، ضاوابط     شود به محدودیت میزان سیاسی بودن یک مدیر مربوط می

 ،اخالقی فردی وجدان مدیر، بدیهی است که مقداری سیاست واقعیت زندگی هر ساازمانی اسات  
 .2(2019سازمان)آدر، در یزان رسمی بودن قوانین و مقرراتنظر از گنجایش افراد درگیر یا م صرف

اختالف نظر اعضاء روباه رو شاود، مای تواناد باه وسایله        و وقتی سازمان با پدیده عدم اطمینان
(.ریشاه سیاسات و رهباری در    1382سیاست سازمانی به هدف یا نتیجه مورد نظر برساد)ریچارد، 

ا در راستای تحقق اهداف سازمانی اساتفاده نمایناد،   سازمان بر پایه قدرت است، اگر افراد قدرت ر
شخصای ماورد اساتفاده قارار      و نفع رفتار سیاسی مشروع یا قانونی نامند و اگر در راستای اهداف

)مشروع( یعنی سیاسات  گیرد، رفتار سیاسی غیر مشروع یا غیر قانونی نامند. بنابراین رفتار سیاسی
شکایت باه سرپرسات ، نادیاده گارفتن سلساله       تند از:های عادی روزانه که نمونه های آن عبار

اختیارات، تشکیل ائتالفها، سخت گیری افراطی در مقررات، از سوی دیگر، رفتاار سیاسای    مراتب
افراطی یا نامشروع آنهایی هستندکه قوانین و مقررات را نقض می کنناد و اصاطالحاً اخاللگاری    

دید کردن، دیگران را متهم کردن به رشوه، خالف می توان مواردی از قبیل: تهنامیده می شود. و 
وسهل انگاری خرابکاری، آشوب، اختشاش ، تعهدات همزمان با چند سازمان و دورویی و...  اشاره 

                                                 
1. Gintis&Liodenz 

2. Ader 
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می توان هم با رویکرد اصاول   بنابراین برای مدیریت رفتار سیاسی سازمانی (.1385کرد. )مقیمی،
قابت، ارتباطات آشکار ، مطالعه علتها و فنون و )کاهش عدم اطمینان در سیستم، کاهش راخالقی

)عادم   قانون گریزی هایی دیگر از جملهو هم با رویکرد رفتار های سیاسی ،مدیریت مشارکتی...(
( عوامال  1390)رضاائیان، مورد توجه قرار گیرد. رعایت یا نقض قوانین و مقررات، پارتی بازی و...(

ن باه دو دوساته عوامال فاردی و ساازمانی تقسایم       موثر بر شکل گیری رفتار سیاسی را می توا
 (.1،1381کرد)رابینز

این که در انجام رفتار سیاسی باید اصول اخالقی را رعایت کرد، یک اصل است، اگرچه در 
رفتار های سیاسی نمی توان به صورتی دقیق مشخص کرد که چه ناوع کااری اخالقای و کادام     

رفتار سیاسی باید در جهت  تامین منافع سازمانی  یک غیر اخالقی است. رعایت اصول اخالقی در
باشد. بطور مثال، اگر کسی دست به شایعه پراکنی زده درباره امنیت یا سالمت یک محصاول یاا   
خدمت حرف های نادرستی بزند و هدف او این باشد که گروه طراح محصول یا خدمت را بد ناام   

خش از سازمان با مدیر بخاش دیگار در ماورد    کند، نوع کار او غیر اخالقی است. اگر مدیر یک ب
بستن یک قرارداد مبهم رایزنی و تبادل  نظر کند،این کار به هیچ وجه غیر اخالقی نیست، اما اگر 
این مدیر به اصطالح بخواهد آب را گل آلود کند و از این طریق باا  خاواهی کناد، کاار او غیار      

حریم مشخص مدیر دیگر تجاوز کرده اسات.  اخالقی محسوب      می شود، زیرا  بدین گونه به 
در رابطه با اصول اخالقی و رفتار سیاسی سازمانی می بایست رفتاار سیاسای باا رعایات عادل و      
انصاف سازگار باشد.اگر یک مدیر درباره عملکرد  یکی از کارکنان را گزافه گویی کند و در ماورد  

فرد دوم از روی بی عدالتی اسات. اگرچاه   فرد دیگر حق کشی کند، باید گفت نوع رفتار او درباره 
هدف مدیر از این عمل، افزایش حقوق و پاداش به فردی بوده که مدیر قصد داشته اسات باه او   
کمک یا لطف کند.از سوی دیگر، صاحبان قدرت می توانند با قدرت بیان بگونه ای وانماود کنناد   

وه، آنها می توانند خاالف کااری    که تامین منافع شخصی آنان به نفع سازمان است. به همین شی
ها را نیکو و معقول جلوه دهند. نکته اساسی این است که افراد خالف کاار مای توانناد هار ناوع      
رفتاری را توجیه کنند و از هر نوع اتهام خود را برهانند و همواره خود را از بدی مبرا ساازند. بناار   

ن، افراد بدون قدرت ، بیش تر اصاول  این، پایگاه های قدرت قوی موجب فساد می شود. همچنی
اخالقی را رعایت می کنند و بهترین دلیلی را که می توان در این زمینه ارائه کرد این اسات کاه   

 (.2،1981کونق و همکاران )آنان هیچ پایگاه و هیچ نفع سیاسی ندارند تا از آن سوء استفاده کنند.
بسیاری از پژوهشگران را به خاود جلاب    امروزه، ادرا  اخالقی از رفتار های سازمانی توجه

کرده است  به نوعی که حتی مطالعات مقایسه ای نیز در این خصوص بین قومیت ها وفرهنگای  
                                                 

1 Rabinz 

2 .Cavanagh & Et al 
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( کاه رعایات اخالقای     1،1994های قومی در سطح جهان انجام شده است. )رااستون و همکاران
  مدیران هناگ کنگای و   بین فرهنگهای ملی مخالف را مطالعه کردند، نشان دادند که بین ادرا

آمریکایی جهت به کار گیری رفتار سیاسی به منظور اعمال نفوذ و قدرت در سازمان تفاوت وجود 
 دارد.

اخالق پزشکی در دانشکده های پزشکی با چالش هایی همراه اسات. او بار    امروزه آموزش
و به همین خااطر  این باور است که در دانشکده های پزشکی نیر رفتار های سیاسی وجود  داشته 

این امر می تواند آماوزش اخاالق پزشاکی در ایان دانشاکده هاا را تحات  الشاعاع خاود قارار           
   (2،1999دهد.)نیچوالس

باه  « اخاالق سیاسای  »است. « اخالق سیاسی»غیر از « سیاست اخالقی»در معنای مدرن، 
است که باید سیاست به این معنا « های سیاسی اشاره دارد. سیاست اخالقی منطق حاکم بر پدیده

با منطق مستقلی که دارد با استفاده از اخالق و قواعد حاکم بار حاوزه اخاالق کاه یاک داناش       
ای از بایدها و نبایدهای برآمده از دین، عقل، وجادان و...   هنجاری است و متصدی بیان مجموعه

و  جهات اخالقای کاردن سیاسات     است، اصالح شود و تحات کنتارل اخالقای درآیاد. بناابراین     
حادود الهای در   ، ای از خصوصایات اسات از جملاه: عادالت     سازی سیاست، نیازمند مجموعه سالم

(.هرچند تحقیقات مختلف، طبقه بنادی  1397شفافیت می باشد. ) شفیعی،، عقالنیت، جوامع دینی
های گوناگونی از محور مطالعات درباره سیاست عرصه کرده اند، اما به طاور کلای، تحقیقاات در    

ه را می توان به دو دسته کلی بر مبنای واقعیت های رفتار سیاسی و باه ادرا  از رفتاار   این زمین
دسته اول از تحقیقات بر توساعه رفتاار هاای سیاسای و توساعه       .های سیاسی، طبقه بندی  نمود

ادرا  از رفتار های سیاسی سیاسات   دسته دوم تحقیقات بر مهارت های سیاسی تمرکز کرده اند.
نظام بانکی یکی از مهمتارین و ماوثرترین اجازاء نظاام      مرکزند. با عنایت به اینکهدر سازمان مت

اقتصادی در ارتقاء جایگاه ایران در سطح بین المللی است چرا که در بخش مهمی از تامین ماالی  
کشور بر عهده سیستم بانکی است و جهت حفظ مزیت رقاابتی و جاذب مناابع و سارمایه هاای      

سازنده و موثر با سایر ارگانها و سازمانهای دیگر هستند تا بتوانند به اهداف  خارجی ناچار با تعامل
سند چشم انداز دست یابند، این ارتباطاات درون وبارون ساازمانی، امکاان باروز رفتاار سیاسای        

لذا بدلیل اهمیت این موضوع و اینکاه رفتاار سیاسای    . را تشدید می کند سازمانی و آسیب پذیری
ا غیر اجتناب پذیر است و نمی توان از بین برود،  بلکه فقط می توان با رعایات  ه در سازمان عمالً

رفتار سیاسی سازمانی گام بر  پیامد های منفی اصول اخالقی آنرا مدیریت کرد و در جهت کاهش
 پرداخته شده است. به این پژوهشداشت، 

                                                 
1 .  Ralston &Et al 

2  .  Nicholas 
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اسی بار باروز   بررسی نقش رفتارهای سی» پژوهشی با عنوان(، 1396، همکارانموسوی و )
حاضار از لحااظ هادف،     پاروژه . شاده اسات  انجاام  « رفتارهای منافقانه با نقش میانجی معنویت

 باه  پیمایشای  مطالعاات  شااخه  از و توصیفی تحقیقات نوع از داده ها آوری کاربردی از نظر جمع
 از اساتفاده  با که هستند فارس استان کشاورزی جهاد کارکنان ، پروژه آماری جامعه آید، می شمار
اعضاای   عناوان  باه  آن کارکنان از نفر 104 اندازه به نمونه ای ساده، تصادفی نمونه گیری روش

 اسات  شده جمع آوری استاندارد پرسشنامه از استفاده با پژوهش داده های. اند نمونه انتخاب شده
اساتفاده شاده    SPSS افزاری نرم و ساختاری معادالت مدل سازی روش از آنها تحلیل برای که

 رفتارهاای  بر داری دهد که رفتارهای سیاسی، رابطه مثبت و معنی است. نتایم پژوهش نشان می
 رابطاه  معنویات،  که است آن دهنده نشان ها منافقانه دارد. همچنین نتایم حاصل از بررسی داده

 باعاث  تواناد  می معنویت طریق از نیز سیاسی رفتارهای. دارد منافقانه رفتار بر دار ومعنی معکوس
بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با رفتاار  »تحقیقی با عنوان شود. منافقانه رفتارهای کاهش

پرساش   دو از ها . که در این پژوهش به منظور گردآوری دادهشده استانجام « سیاسی کارکنان
 سیاسای)  رفتاار  پرساش ناماه   و ،1( 1989 شرایخیم، و )هنکین قدرت منابع علمی استاندارد نامه

نبع قدرت مدیران ، شامل قدرت م سه که است آن از حاکی نتایجی. شد استفاده( 19782، دوبرین
تخصص، قدرت پاداش و قدرت مرجعیت با رفتار سیاسی کارکنان رابطه معنادار در سطح اطمینان 

)باغ اناد  هدرصد داشته و دو قدرت اجبار و قانونی با رفتار سیاسی کارکنان رابطه معنادار نداشات  95
بررسی تاثیر پارتی باازی بار نگارش و رفتاار     »در پژوهشی با عنوان ، (1395خواستی و ضامنی، 

دریافتند در صورتی که سازمانها از وابساتگان  « کارکنان مورد مطالعه: کارکنان یک شرکت دولتی
ای رقابت را رده های باالی سازمانی برای استخدام استفاده کنند، انگیزه کلیه کارکنان سازمان بر

 عملکارد  و اقادامات  مای تواناد   بازی پارتی که کرد استنباط توان می برند. بطور کلی می از بین
 ساطوح  روی منفای  اثار  همچناین  و داده قارار  تأثیر تحت منفی طور به را انسانی منابع مدیریت
خادمت و  ر  تا  باه  میال  مانناد  رفتارهایی بر بازی پارتی طرفی از. باشد داشته کارکنان رضایت

وهش سعی شده است ژمی گذارد. بنابراین، در این پ تبلیغات شفاهی منفی علیه سازمان اثر مثبت
تا تأثیر پارتی بازی بر نگارش و رفتاار کارکناان بررسای شاود. باا توجاه باه ادبیاات و پیشاینه            

اس  پای  اس افازار  نرم توسط ها فرضیه اصلی مطرح و مورد آزمون قرار گرفت. داده 11پژوهش
جده و اموس بیست تجزیه و تحلیل شدند. نتایم پژوهش حاکی از آن بود که پاارتی باازی اثار    ه

منفی بر اقدامات منابع انسانی، رضایت شغلی و اثر مثبتی بر تمایل به تر  سازمان و بیان کلمات 
 )آزاد بخات .منفی در مورد سازمان دارد. به تر  سازمان و بیان کلمات منفی درمورد سازمان دارد

                                                 
1  . Henkin&shraikhim 

2 .Dorbin 
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انجاام  « رفتار سیاسی فاردی در رواباط ساازمانی   »تحقیقی با عنوان ،(1394و مواهبی طباطبائی، 
. در این تحقیق سعی در توضیح رفتار سیاسی افراد در ساازمانها دارد. همچناین نشاان    شده است

می دهد که به عنوان سازمان نظریه از رفتار سیاسی فرد در سازمانها غفلات مای ورزد، بناابراین،    
تار سیاسی فردی در زمینه های سازمانی با استفاده از سه بعد اصالی رفتارهاای سیاسای ماورد     رف

می گیرد: داخلی/ خارجی، عمودی/ جانبی و مشروع/ نامشروع. الگویی بر اساس ایان   بررسی قرار
کردن  سیاسی ،ابعاد ارائه می شود که نتیجه می گیرد به دالیل مختلف مثالً کار کردن با شخص

 (.2011، 1منابع، دانش، اقتدار و تأمین امنیت مواضع آنها)ابدل لطیف قدرت،
(، پژوهشی با هدف بررسی رابطه اخالق کارو رفتاار شاهروندی   1397)مندجین و شیرکش،

سازمانی درکارکنان منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تهران انجاام شاده   
قات توصایفی پیمایشای محساب مای شاود .جمعاه       است. روش پژوهش کاربردی و از نوع تحقی

نفر انتخااب شادند.    426نفر هستند و حجم نمونه طبق فرمول کوکران تعداد  2000آماری باالی
آزمون پیرسون در راستای تایید  نتایم تحقیق که ابزرار گردآوری اطالعات پرسشنامه است و طبق

ا حاکی  از این است که بین اخالق کاار  یا عدم تایید فرضیات تحقیق، استفاده شده است، یافته ه
در کارکنان دانشگاه رابطه وجود دارد و در دانشگاه تاثیر بسازایی دارد.  رفتار شهروندی سازمانی  و

(، پژوهشی با هدف بررسی اخالق مداری مبنای ارتقاء حقوق شاهروندی  1393)قیوم زاده و مقدم،
فرهنگی در شهر هاا، عادم آساایش     -عیانجام شده است. با وجود مشکالت و آسیب های اجتما

شهروندان، ایجاد تاثثیرات منفی بر سیاست کالن کشور، شکل گیاری و نهادیناه شادن اخاالق     
شهروندی برای ما ضرورتی اساسی دارد. لذا با ارایه پیشنهاداتی به منظور آگاهی و شناخت جامعه 

دینه نمودن آن در احقاق حق و فعال نمودن مشارکت شهروندان در ترویم اخالق شهروندی و نها
 شهروندی گامی جدی برداشته تا درجه اجرای کامل حقوق شهروندی تالشی موثر صورت گیرد.
الزمه موفقیت سازمانها در صنعت بانکداری اخالق مدار رهبری و مدیریت مبتنی بار ارزش  

وضاعیت مطلاوب   های اخالقی است. که با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت 
تسهیل می کند. مدیریت اخالق مدار با رعایت اخالق کار و مسولیت اجتماعی از طریق افازایش  
مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از مزایای ناشی از افزایش درآمد، سود آوری و بهباود مزیات   

ایی و اولویت رقابتی، موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. مدیریت اخالق مدار برای شناس
بندی ارزشهای اخالقی در جهت هدایت رفتار در سازمان و تحقق مسولویت های اخالقای در آن  
است. اصلی ترین هدف برنامه های مدیریت اخالق،ایجاد تعامل میاان ارزهشاای رقیاب اسات.)     

 (.1382سلطانی،
                                                 

1 Abdel Latif 
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 اجرا و پژوهش)متولوژي(  روش

از نوع کاربردی و از و  گرایی این پژوهش از حیث فلسفه پژوهش در زمره پارادایم اثبات در 
حیث صبغه پژوهش کیفی و کمی، دارای رویکرد استقرائی و قیاسی و راهبرد پیمایشی است. این 

پاردازد. همچناین، روش انجاام     پژوهش از حیث هدف اکتشافی است و به اکتشاف متغیرهاا مای  
 .  کمی( است و )کیفیپژوهش، آمیخته 

 جامعه آماري و نمونه آماري
در صانعت   در سطح صاف و ساتاد کشاور    جامعه آماری در این تحقیق مدیران و کارکنان 

با  عمیق)نیمه ساختار یافته( مصاحبه نیاز با استفاده از بانکداری بخش دولتی است. اطالعات مورد
نفار از خبرگاان    12تدوین شده بود با که بر اساس مبانی نظری و اهداف پژوهش  یطرح سؤاالت

در مساتقر در کلیاه شاعب و     بخش دولتی داریصنعت بانککه از روسا موفق و مدیران نمونه در 
سابقه باال، مدر  تحصیلی باال، تجربه و دانش  پست سازمانی باال، ستاد در سطح کشورکه دارای

گیاری از   بصاورت نموناه   بودند، مناسب در رشته مدیریت و حوزه امور بانکی در صنعت بانکداری
ها رسیدیم، با ایان حاال جهات     روش گلوله برفی انتخاب شدند انجام شد تا به مرحله اشباع داده

در بخش کمی تعداد کل  .نفر مصاحبه از خبرگان ادامه یافت 15اطمینان بیشتراز اشباع داده ها تا 
در ساطح کارکناان و مادیران     نفر )در مجموع دو بانک دولتای ملای و ساپه    7500جامعه آماری 

 365مستقر در شعب و ستاد استان تهران( می باشد و سپس با استفاده از جدول مورگاان، تعاداد   
نفرکارکنان در بانکهای دولتی  365نظرات تعداد  سپس ،انتخاب شدند تصادفی عنوان نمونه نفر به
 است.شده   آوری تهران جمعشعب و ستاد  استان  ه مستقر درپملی و س

 روایی و پایایی ابزار پژوهش
 هایپژوهش نیز از معیار داده های بررسی استحکام حصول اعتبار و جهتدر بخش کیفی  

در بخش کمی جهت اعتبار گویه هاا  . ، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تایید پذیری استفاده شد
و جهات تاییاد    CVRو CVIو پرسشنامه استخرا  شده از اطالعات مصاحبه از شااخص هاای   

 پایایی )آلفای کرونباخ( انجام شد.

 روش تقلیل داده ها 
افاازار  از ناارم  تجزیااه و تحلیاال داده هااا بااا روش تحلیاال مضاامون و  در بخااش کیفاای

MAXQDA در بخش کمای باا اساتفاده از نارم افازار       انجام شده است وLizrel   و تکنیاک
ت رفتاار سیاسای ساازمانی باا رویکارد      تأثیر مدیریبرای بررسی 1، ( CFAتاییدی) تحلیل عاملی

و بارای تأییاد    ساازمانی اساتفاده شاد    فتار سیاسای وز ررب شده اصول اخالقی بر عوامل شناسایی 
  استفاده گردید.  PLSالگوی پیشنهادی از مدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار 

                                                 
1.Confirmatory Factor Analysis . 
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 یافته هاي پژوهش
با خبرگان  بوسایله  ها  مصاحبههای مستخر  شده از  شده از داده  در ادامه عوامل شناسایی

 .گرفات بررسی قرار  طور تفصیلی مورد به  محوری( باز و به همراه )کدهایروش تحلیل مضمون 
مقوله)کد محوری( و هفت عامل در دو دسته ) رفتار سیاسی  41مفهوم )کد باز( ، 164در مجموع 

 یکرد اصول اخالقی( دسته بندی شدند.سازمانی و مدیریت رفتار سیاسی سازمانی  با رو

کد محوری  8باز و  کد 53: در بررسی عوامل فردی، و اخالقی( فردی شخصی) عوامل .1
 یاسا یماؤثر بار رفتاار س    ، به شرح ذیل عوامل فردی و اخالقای ( 1جدول) اند. در  شده  شناسایی
 شده است.  اشاره یسازمان

 سازمانی مؤثر بر رفتار سیاسی و اخالقی( ردیف شخصی) عوامل ( ،1)جدول
 

 کدشماره  کدگذاری باز کدگذاری محوری ردیف

1 

ها و اصول  شتوجه به ارز
اخالقی و الزامات آن در 

 رفتار

 

  .1 رفتار متواضعانه کارکنان

  .2 متقاعد کردن با دلیل و منطق

  .3 انجام کارها بی منت

  .4 عدم تهدید در مقابل قبول و رد درخواست ها

  .5 انعطاف پذیریعدم 

  .6 رفتار اخالق مدارانه کارکنان

  .7 ها اعتقاد به ارزش

نظر  انجام کار و مدیون کردن دیگران از
 اخالقی

8.  

  .9 رفتارحرفه ای کارکنان و مدیران

  .10 راز داری محرم اسرار

  .11 مسئولیت پذیری

  .12 پرهیز از رفتارهای پنهان

  .13 قبول درخواست ها بدون مانع تراشی

2 
های جمعیت  ویژگی

 شناختی

  .14 جنسیت

  .15 تحصیالتمیزان 

  .16 سابقه تجربه کاری

 های شخصیتی ویژگی 3

  .17 های هوش هیجانی دارا بودن ویژگی

  .18 دارا بودن دیدگاه ماکیاولیسم

  .19 منطق گرا

  .20 شبیه گرایی
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 تعلق و تعهد سازمانی 4

  .21 تعهد به انجام کارها

  .22 انجام مطلوب وظایف شغلی

  .23 ارتباط اثر بخش با دیگران

  .24 ارتباط خوب و دوستانه

  .25 احساس راحتی در مراوده های بین فردی

  .26 توافق با عقاید دیگران

  .27 عدم استفاده از رانت اطالعاتی

سوء استفاده از قدرت مقام برای انتصاب کار 
 کنان

28.  

 مهارت سیاسی افراد 5

  .29 توانایی شبکه سازی

  .30 اجتماعیزیرکی 

  .31 نفوذ بین فردی

  .32 ( هوش سیاسی )هوش تدبیری

 قدرت فردی 6

  .33 قدرت پاداش

  .34 قدرت تنبیه یا سرکوب

  .35 قدرت قانونی

  .36 قدرت صالحیت

  .37 قدرت مهارت

  .38 قدرت فرصت

 اراده سیاسی افراد 7

  .39 (نیاز موفقیت )موقعیت طلبی

  .40 نگرش سیاسی

  .41 فنون سیاسی

  .42 )اهداف( سیاسیقصد 

8 
مدیریت تصویر پردازی 

 ()اثر گذاری

  .43 سازگاری

  .44 عذر و بهانه

  .45 عدم پوزش

  .46 نداشتن ادعا

  .47 عدم چاپلوسی

  .48 لطف و محبت

  .49 معاشرت

  .50 خوش بینی

  .51 خود محور

  .52 فعال و پر تالش جلوه دادن افراد

  .53 اخرا  و تعدیل
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اناد.    شاده   کد محوری شناسایی 4باز و  کد 10عوامل شغلی: در بررسی عوامل شغلی،  .2
 شده است. اشاره یسازمان یاسیمؤثر بر رفتار س یعوامل شغلبه شرح ذیل  (، 2جدول) در

 سازمانی مؤثر بر رفتار سیاسی شغلیعوامل  ( ،2)جدول

 شماره کد کدگذاری باز کدگذاری محوری ردیف

1 

عدم تطبیق 
مسئولیت و 

 کارکنان تخصص

 1 جابجائی کارکنان در سازمان

 2 تحقیر افراد

 3 و بدون دلیل غیبت مکرر

 4 استرس شغلی

 5 بی هویتی شغلی

 6 فرسودگی شغلی

 غنی سازی شغلی 2
 7 رضایت شغلی

 8 بهره وری شغلی

3 
استقالل در 

 گیری تصمیم

و گیری در شغل به صورت انفرادی  تصمیم
 بدون مشارکت

9 

 10 حمایت از بازخورد با هدف عملکرد کارکنان بازخورد محیط 4
 

  شاده  کد محوری شناساایی  5باز و  کد 20عوامل سازمانی: در بررسی عوامل سازمانی،  .3
 .شده است  اشارهی  به شرح ذیل سازمان یاسیمؤثر بر رفتار س یعوامل  سازمان (، 3 )اند. در جدول

 

 سازمانی مؤثر بر رفتار سیاسی سازمانی (، عوامل  3جدول) 

 شماره کد کدگذاری باز کدگذاری محوری ردیف

 ساختار سازمانی 1

 1 بعد رسمیت از منظر ساختار سازمان

 2 بعد پیچیدگی از منظر ساختارسازمان

 3 بعد تمرکز از منظر ساختار سازمان

 4 تنوع در ساختار سازمانی

2 
فرآیندهای 
 سازمانی

 5 صورت دستوری تحقق اهداف سازمان به

 6 تغییر در چارت سازمانی

 ارزشیابی سازمانی 3
 7 عدم توجه به ارزش ها و هنجارهای سازمان

 8 رعایت ارزشهای اصلی سازمان
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 9 معیار و شاخص جهت ارزبای عملکرد

 10 عدم رعایت سیاست و رویه های سازمان

 .11 (امتیازهای ویژه )پاداش اختصاص

4 
انتصابات و 
 انتخابات سازمانی

 12 ریاست طلبی

 13 عدم توجه به دانش و تخصص مدیران

کارگیری افراد متعهد و متخصص  عدم به
 ()شایسته گزینی

14 

ه ساالری در انتصابات و ارتقاء تعدم شایس
 کارکنان

15 

 16 عدم جانشین پروری

 سازمانیفرهنگ  5

 17 عدم جامع پذیری کارکنان

 18 عدم فرهنگ قوی در سازمان

 19 عدم وجدان کاری کارکنان

 20 زبان سازمان

کاد   5باز و  کد 17بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی،  در عوامل اجتماعی و فرهنگی: .4
 یاسا یرفتاار س ماؤثر بار   ی و فرهنگا  ی، عوامل اجتمااع  ( 4)اند. در جدول  شده محوری شناسایی

 شده است.  به شرح ذیل اشاره  یسازمان
 

 سازمانی مؤثر بر رفتار سیاسی اجتماعی و فرهنگیعوامل  ، (4جدول)

 ردیف
کدگذاری 
 محوری

 شماره کد کدگذاری باز

 باور عمومی 1

 1 قدرت رسانه و فضای مجازی در شایعه سازی

 2 عدم ادرا  سیاسی از فرهنگ غالب

 3 بر اساس نیاز مردم از بانکها انتظارات مختلف

 4 پاسخ گویی به انتظارات جامعه

 5 بدبینی به عرصه سیاست در جامعه اکثریت مردم

2 
رفتار مذهبی و 
 فرهنگی

 6 (عضویت در تیم های فرهنگی و مذهبی )بسیم

 7 حمایت از مراسم فرهنگی

3 
تبلیغات و 
 بازاریابی

 8 بزرگنمایی محصوالت وخدمات بانکی

 9 ها جذب مشتریان با دادن وعده خدمات ویژه به آن
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4 

نهادینه کردن 
الگوی قوانین و 
 مقررات بانکی

 10 مراجع متعدد تصویب قوانین و مقررات

 11 عدم نظارت و کنترل بر قوانین و مقررات

 12 عدم بروز رسانی قوانین و مقررات

 13 عدم شفافیت قوانین و مقررات بانکی

 14 رعایت قوانین و مقررات بانکی

5 
شکاف فرهنگی 
 و اجتماعی

 15 شکاف قومی فرهنگی در ایران

 16 شکاف متقاطع

 17 عدم مشارکت سیاسی

کاد   2بااز و   کاد  9عوامل اقتصادی وسیاسی: در بررسی عوامل اقتصاادی و سیاسای،    .5
 یسازمان یاسیمؤثر بر رفتار س یاسیو س یعوامل اقتصاد (،5 )اند.در جدول  شده  محوری شناسایی
 شده است.  به شرح ذیل اشاره

 سازمانی مؤثر بر رفتار سیاسی اقتصادی و سیاسی عوامل  ،(5جدول) 

 شماره کد کدگذاری باز کدگذاری محوری ردیف

1 

ماهیت دولتی 
 صنعت بانکداری

 (نوع نظارت بانکها)

 1 اعمال نفوذ عوامل بیرونی به سازمان

 2 دخالت دولت

 3 عدم استقالل بانک مرکزی و بانکها

عدم نظارت و کنترل سیستمیک و 
 سیستماتیک بر فعالیتهای

4 

 5 بانک محور بودن اقتصاد کشور

 6 عدم نیاز مدیریت حرفه ای

 7 غیر رقابتی بودن صنعت

 تخصیص منابع 2

)دولتی که منبع درآمد آن از ریدولت رانت
 نفت است(

8 

تناسب بین منابع بانکها و نیاز های عدم 
 مردم در جامعه

9 

 5بااز و   کاد  7المللی،  ای و بین در بررسی عوامل منطقه المللی: و بین ای عوامل منطقه .6
 یاسا یمؤثر بر رفتار س یالملل نیو ب یا عوامل منطقه،  (6در جدول)  اند.  شده کد محوری شناسایی

 شده است.  به شرح ذیل اشاره یسازمان
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 سازمانی المللی مؤثر بر رفتار سیاسی ای و بین عوامل منطقه ( ،6 )جدول

 شماره کد کدگذاری باز کدگذاری محوری ردیف

1 
تأثیر نظام پولی 
 جهانی بر بانکها

تأثیر پول رسمی سایر کشور )دالر و 
 یورو ( بر صنعت بانکداری

1 

 2 هژمونی پولی

2 

تأثیر نظام مالی 
 جهانی بر بانکها

سوئیف درتبادالت مالی در عرصه  نقش
 المللی بین

3 

تأثیر تحریمهای 
 اقتصادی

عدم تبادالت مالی / غیر مالی با سایر 
 کشورها

4 

3 
مسائل فنی و 
 تکنیکال

فقدان آگاهی تکنیکال از فرایند بانکی 
 جهانی

5 

4 
توافقات سیاست 

 (المللی خارجی )بین

اعمال قدرت و نفوذ کشورهای بیگانه 
 های بانکها/ اقتصاد سیاستبر 

6 

5 
ای  جایگاه منطقه
 خاورمیانه

 7 شرایط اقلیمی بانکها در منطقه

با رویکرد اخالقی: در بررسی عوامل مدیریت رفتار سیاسی باا رویکارد    مدیریتیعوامل  .7
 تیریماد عوامال ماوثر بار     (،7ند. در جدول ) ا شده کد محوری شناسایی 11باز و  کد 48اخالقی، 
 شده است.  به شرح ذیل اشارهی اخالق کردیبا رو یسازمان یاسیرفتار س

 اخالقی اصول با رویکرد سازمانی مدیریت رفتار سیاسیموثر بر عوامل(، 7جدول )

 کدهای باز کد محوری ردیف
شماره 
 کد

1 
بازنگری فرهنگ 
 سازمانی

توانمد سازی واحد های مرتبط با تخلفات 
 سازمانی

1 

اخالقی در  تدوین اصول و الزامات
سازمان )با وجدان بودن در کار 
 (پاسخگویی فردی )مسئولیت اجتماعی

2 

ها  ترویم اصول اخالقی و ترویم ارزش
ها )حفظ صداقت،  مدیریت ورعایت آن

حفظ تعهد و تعلق افراد، سالمت اداری و 
 (اعتمادآفرینی

3 

 4 حل تعارض بین کارکنان
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 5 اعتماد سازی در سازمان

 6 وظیفه شناسی

 7 قانون مداری

 8 صداقت

 9 معنویت در کار

2 

سیستم گزینش و 
 انتخابات سازمانی

 

 

 

استقرار سیستم جانشین پروری در 
 سازمان

10 

استقرار سیستم شایسته ساالری و 
 شایسته گزینی

11 

گزینش کارکنان / مدیران با ظرفیت 
 بالقوه اخالقی

12 

3 

استقرار نظام 
ارزشیابی )ارزیابی ( 

 عملکرد

معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد 
 کارکنان

13 

 14 نظام ارزشیابی مستمر

 15 سطح اطمینان در سازمان

 16 رعایت انصاف

 17 پاداش بر اساس عملکرد کارکنان

4 

استقرار نظام 
هدفگذاری 
مشارکتی در 

 MBO سازمان

 18 گیری مشارکت در تصمیم

 19 تعیین اهداف سازمان

تحقق اهداف در سازمان با مشارکت همه 
 کارکنان

20 

5 
بهبود فرایندهای 
 سازمانی

 21 ایجاد محیط رقابتی در سازمان

توجه به محیط کار کارکنان جهت رشد و 
 شکوفایی

22 

 23 مدیریت عقالیی در سازمان

 شفافیت سازمانی 6

 34 سازمانینظارت وکنترل بر هزینه های 

 25 شفافیت در میزان تخصیص بودجه

 26 شفافیت انتظارات از کارکنان

 27 رویت رفتار و عملکرد شغلی مدیران

شفافیت درانجام  7
ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها در 

 های غیر بانکی فعالیت
28 
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عملیات امور 
بانکداری )جذب 

اعطای  منابع و
، تسهیالت 

 مدیریت دارایی و..(

 29 شفافیت پرداخت سود به سپرده مشتریان

شفافیت در اعالم نزخ سود و نرخ جریمه 
 در تسهیالت اعطایی

30 

 31 رونق بخشی در تولید کشور

 32 عدم بنگاه داری بانکها

 33 عدم دریافت رشوه از مشتریان

8 
 

 رعایت عدالت

 34 ای عدالت رویه

 35 عدالت توزیعی

 36 تعاملیعدالت 

 37 عدالت سازمانی

9 

ترغیب به کار 
گروهی  جمعی و

 منسجم

 38 ایجاد گروه های کاری

 39 مشورت و همفکری

 ارتباطات سازمانی 10

 ارتباطات بین کارکنان و مدیران و
 مشتریان

40 

و با نفوذ در  قدرتمندشناسایی افراد افراد 
 سازمان

41 

 42 احترام در روابط

 های مدیران ویژگی 11

 43 پاسخگو بودن مدیران

 44 گیری مدیران قدرت تصمیم

 45 شناسایی موقعیت ها وفرصت ها

 46 تعهد مدیران بر رفتار سیاسی مشروع

 47 آکاهی مدیران از رفتار سیاسی مشروع

 48 شناسایی علتها و فنون رفتار سیاسی
 

نیمه سااختارها بار اسااس مباانی نظاری و       های مصاحبهبنابراین در مرحله اول، بر اساس 
( و باا روش  بانکهاای دولتای   در سطح شعب و ساتاد  مدیران ) روئسا وبا خبرگان اهداف تحقیق،
ساازمانی و همچناین    سیاسای  رفتاار بروز  به شناسایی و استخرا  عوامل مؤثر بر تحلیل مضمون
روش تثلیث)تاکیاد  پرداختاه شاد و از    سازمانی با رویکارد اصاول اخالقای    سیاسی مدیریت رفتار

سپس  .جهت حصول اعتبار بیشتر داده ها استفاده گردید پذیری، انتقال پذیری و اطمینان پذیری(
با نرم افزار مکس کیاودا  باه شارح     مدل مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخالقی
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 بیان شده است. ،(2ذیل در شکل)

 
 با رویکرد اخالقی سازمانی تار سیاسیمدل مدیریت رف ( ،2)شکل

 ابتادا  شاده اسات.    کمای پرداختاه   های شده با تکنیک  در ادامه به بررسی عوامل شناسایی
جهت توزیع پرسشنامه به شرح ذیل بیاان شاده اسات و     های دموگرافیک جامعه پژوهش ویژگی
  شده است.  استفادهها  برای آزمون نرمال بودن داده1اسمیرنوف -از آزمون کولموگروفسپس 

 جامعهدموگرافیک هاي  ویژگی
دهنادگان اساتفاده    پاسخ دموگرافیک های  های آمار توصیفی برای بررسی ویژگی از شاخص

دهندگان براساس جنسیت، سن، میزان تحصیالت به شارح ذیال ماورد     شده است. فراوانی پاسخ
  بررسی قرار گرفته است.

 الف( جنسیت 
نفار زن   69( از پاسخ دهندگان مرد هساتند و   ٪81نفر)  296ماری،نفر نمونه آ 365از کل 
 %(.  19می باشند )
 ب( سن

% 29.5 سال سن دارند.) 35تا  25نفر از پاسخ دهندگان  108 نفر نمونه آماری، 365از کل 
سال سان    55تا  45نفر  99% ( ، 39.5سال سن دارند. )  45تا  36نفر از پاسخ دهندگان  144(، 

 % ( 4) سال می باشند.  56نفر بیش از  14و % ( 27) دارند 
 ج( مدرک تقصیلی

راد و افا  % ( 77) نفر باوده  281افراد دارای مدر  کارشناسی  نفر نمونه آماری، 365از کل 
نفار دارای مادر  دکتاری     5همچناین   ،% (21.5) می باشند.  79دارای مدر  کارشناسی ارشد 
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 (%1.5)  بودند.
مقدار معناداری  متغیر ها اسمیرنوف در تمامی -نتایم آزمون کولموگروفبراساس  همچنین 
آمده است  بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد و  دست ( به0.05تر از سطح خطا ) بزرگ

 ، به شرح ذیل اشاره شده است.(8)ها نرمال است. و در جدول توزیع داده
 ها آزمون نرمال بودن داده( ، 8)جدول

 نتیجه آزمون سطح معناداري آماره كلموگروف اسمیرنوف رهامتغی

 نرمال 0.183 0.847 و اخالقی( فردی شخصی) عوامل

 نرمال 0.345 0.968 عوامل شغلی

 نرمال 0.245 0.857 عوامل سازمانی

 نرمال 0.117 0.910 عوامل فرهنگی و اجتماعی

 نرمال 0.098 1.108 عوامل اقتصادی و سیاسی

 نرمال 0.162 1.328 المللی ای و بین منطقهعوامل 

با رویکرد  عوامل مدیریت رفتار سیاسی
 اصول اخالقی

 نرمال 0.130 0.932

 

 روایی و پایایی پرسشنامه
 جهت اعتبار گویه ها و پرسشنامه استخرا  شاده از اطالعاات مصااحبه از شااخص هاای      
CVI و CVR  تارین و   جهت اطمینان از اینکاه مهام  برای ارزیابی روایی محتوا و  .استفاده شد
و بارای   (CVRترین محتوا )ضرورت سوال( انتخاب شده اسات، نسابت روایای محتاوا )     صحیح

گیری محتوا طراحی شده، از شااخص   که سواالت ابزار به بهترین نحو جهت اندازه اطمینان از این
 استفاده شد.CVI )  ) اروایی محتو

 
نفار از متخصصاین در    15نامه طراحی شده در اختیار پرسشنامه، پرسش CVR برای تعیین

 شده است.در نظر گرفته 49/0ابل قبول ق  CVR مقداراینکه  این حوزه قرار گرفت و با توجه به 
به دست آمد، بنابراین مشخص شد تمام سواالت پرسشانامه   62/0 ، عدد CVRپس از محاسبه 

 اعتبار الزم را دارا بودند.
 4ن مربوط بودن هار گویاه را بار اسااس یاک طیاف لیکرتای        بدین صورت که متخصصا

مشاخص  « کاامالً مارتبط  -4»و « مارتبط -3»، «تا حدی مرتبط-2»، «غیر مرتبط-1»ای  گزینه
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 شود: کنند. سپس بر اساس فرمول زیر، شاخص روایی محتوایی محاسبه می می

 
 

و اگر  گرفته شده استدر نظر  79/0برابر با  CVIحداقل مقدار قابل قبول برای شاخص   
 CVIباشد، آن گویاه بایساتی حاذف شاود. بارای تعیاین        79/0ای کمتر از  گویه CVIشاخص 

نفر از متخصصین در این حاوزه قارار گرفات و     15 پرسشنامه، پرسشنامه طراحی شده در اختیار 
را کسب  79/0های پرسشنامه مقدار قابل قبول  مشخص شد که تمام گویه CVIپس از محاسبه 

 کردند.
شود. محاسابه آلفاای    منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده می به

های سنجش نگرش  ها و مقیاس تانید در آزمون پایائی پرسشنامه های مورد کرونباخ یکی از روش
اده نشان د (، پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ9جدول) در به شرح ذیلو  شود استفاده می
 شده است.

 پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ (،9)جدول

 آلفای کرونباخ معیارها

 0.793 (فردی و اخالقی شخصی) عوامل

 0.750 عوامل شغلی

 0.757 عوامل سازمانی

 0.744 عوامل اجتماعی و فرهنگی

 0.736 عوامل اقتصادی و سیاسی

 0.782 عوامل منطقه ای و بین المللی

 0.735 مدیریتیعوامل 
 

شاده اسات. مادل معاادالت       های تحقیق معادالت ساختاری استفادهبرای سنجش فرضیه
های غیرقابل مشاهده اسات. یاک مادل     ای از سازه ساختار علی خاص بین مجموعه هک ساختاری

معادالت ساختاری از دو مؤلفه تشکیل شده است: یاک مادل سااختاری کاه سااختار علای باین        
گیری که روابطی بین متغیرهاای پنهاان و    کند و یک مدل اندازه متغیرهای پنهان را مشخص می
هاای   توان مدل می Smart Plsافزار   کند. با استفاده از نرم میمتغیرهای مشاهده شده را تعریف 

معادالت ساختاری را تحلیل کرد. با استفاده از مدل معاادالت سااختاری رواباط باین متغیرهاای      
های سنجش هر متغیر پنهان با متغیار مرباوط قابال بررسای اسات.       پنهان با یکدیگر و نیز گویه
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وان با شیوه دو متغیری که هر باار تنهاا رابطاه یاک متغیار      ت های نظری چند متغیره را نمی مدل
تحلیل چند متغیاره باه    و شود، ارزیابی کرد. تجزیه  مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می

وتحلیال    هاا، تجزیاه   شود کاه ویژگای اصالی آن    تحلیل اطالق می و  های تجزیه سری روش یک
 ( به شرح ذیل باه ترتیاب   4و  3و در اشکال )  است.متغیر وابسته  nمتغیر مستقل و  Kهمزمان 

 اشاره شده است. آماره تی مدل کلی تحقیق  و بار عاملی مدل کلی

 
 بار عاملی مدل کلی تحقیق(، 3 )شکل

 
 آماره تی مدل کلی تحقیق،  (4)شکل

مربوط به سازه های درون زا یاک مادل    R2: هر چه قدر مقدار R2یا  R squaresمعیار 
عناوان   را به 0.19،0.33،0.67سه مقدار  11998بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است. چین 
کاه در   362/0برای ساازه عوامال    R2کنند. مقدار  ضعیف، متوسط، قوی بودن مدل را تعیین می

                                                 
1 Chin 
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رازش مادل سااختاری را   شکل مشخص شده است. با توجه به سه مقدار مال  مناسب باودن با  
 تایید می سازد.

 ( GOFبرازش كلی مدل )معیار

این معیار مربوط به بخش کلی مدل های معادالت ساختاری است. بدین معنی کاه توساط   
این معیار، محقق می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی 

توساط تِنِنهااس و همکااران     GOFیاد. معیاار   پژوهش خود برازش بخش کلی را نیز کنترل نما
 ( ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:2004)1

𝐺𝑂𝐹 = √𝐴𝑣𝑔(𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠) × 𝑅2 
 

عناوان مقاادیر ضاعیف،     را باه  0.025،0.36، 0.01(، سه مقادار  2009)2وتز لس و همکاران 
 معرفی نموده اند. GOFمتوسط و قوی برای 

 :GOFمحاسبه معیار 
R2=0.362 

GOF = √0.822 × 0.362  = 0.545 

مدیریت رفتار سیاسی سازمانی بـا رویکـرد اصـول اخالقـی بـر عوامـل        فرضیه:

 تاثیر دارد. رفتار سیاسی سازمانی بروز شده شناسایی

H0شده رفتار   بر عوامل شناسایی سازمانی با رویکرد اصول اخالقی : مدیریت رفتار سیاسی
 .دارد تاثیرسازمانی سیاسی 

H1شده رفتار   بر عوامل شناسایی سازمانی با رویکرد اصول اخالقی : مدیریت رفتار سیاسی
 تأثیر ندارد. سازمانی سیاسی

ی ساازمانی باا رویکارد اصاول     اسا یرفتاار س  تیریمد ریاستاندارد تأث یبارعامل، ( 10جدول)
 شرح ذیل اشاره شده است. ی سازمانی بهاسیرفتار س شده ییبر عوامل شناسا اخالقی

شاده رفتاار    عاملی استاندارد تأثیر مدیریت رفتار سیاسی بر عوامل شناسایی ارب ( ،10)جدول
 سازمانی سیاسی

 نتیجه سطح معنی داری t آماره بارعاملی تأثیر

سازمانی با رویکرد  مدیریت رفتار سیاسی
 بروز شده بر عوامل شناسایی اصول اخالقی

 سازمانی رفتار سیاسی

 تائید فرضیه 0.000 9.472 0.602

شده است. بارعااملی اساتاندارد    بین متغیرها طراحی برای آزمون این فرضیه مدل ساختاری
                                                 

1 .Tetenhas&et al 

2  . Vetzls 



 78 1399   زمستان   – دوشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

بدسات آماده    0.602شده رفتاار سیاسای    میان دو متغیر مدیریت رفتار سیاسی بر عوامل شناسایی
دهاد   تار باوده و نشاان مای     بزرگ 1.96آمده است که از  دست به 9.473است. مقدار آماره تی نیز 

سازمانی باا   % مدیریت رفتار سیاسی95همبستگی مشاهده شده معنادار است  بنابراین با اطمینان 
داری  رابطاه مثبات و معنای    سازمانی شده رفتار سیاسی بر عوامل شناسایی رویکرد اصول اخالقی

 دارد.

  پژوهش  آزمون فرضیه
بار عوامال    سازمانی با رویکرد اصول اخالقی فتار سیاسیمنظور سنجش تأثیر مدیریت ر  به
(، به شرح ذیل اشاره شاده   6و  5که در  اشکال)  شده است شده یک مدل دیگر طراحی شناسایی
 است.    

 
 بار عاملی مدل جزئی، (5) شکل

 
 آماره تی مدل جزئی،  (6)شکل
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در شکل مشخص شده که  514/0برای سازه عوامل  R2مقدار : R2یا  R squaresمعیار 
 است. با توجه به سه مقدار مال  مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تایید می سازد.

0.457 + 0.416 + 0.465 + 0.546 + 0.617 + 0.587

6
= 0.514 

 

 :GOFمحاسبه معیار 
R2=0.514 

GOF = √0.717 × 0.514  = 0.607 

 تیریمد ریاستاندارد تأث یبارعامل (،11در جدول ) نیز مورد تایید است. GOFبنابراین معیار 
به شارح ذیال    (کی)به تفک ی سازمانیاسیرفتار س شده ییبر عوامل شناسا سازمانی  یاسیرفتار س

 اشاره شده است.
شاده رفتاار    عاملی استاندارد تأثیر مدیریت رفتار سیاسی بر عوامل شناسایی بار،  (11)جدول

 سیاسی )به تفکیک(

 نتیجه معناداریسطح  t  آماره بارعاملی تأثیر

 تائید فرضیه 0.000 11.595 0.676 و احالقی( فردی شخصی) عوامل

 تائید فرضیه 0.000 3.542 0.364 عوامل شغلی

 تائید فرضیه 0.000 4.590 0.393 عوامل سازمانی

 تائید فرضیه 0.000 6.975 0.513 عوامل اجتماعی و فرهنگی

 تائید فرضیه 0.000 2.619 0.326 عوامل سیاسی و اقتصادی

 تائید فرضیه 0.000 3.368 0.456 المللی ای و بین عوامل منطقه

، مدیریت رفتار سیاسی بر تمامی عوامل شناسایی تأثیرگذار بوده است. (14) بر اساس جدول
آمده است، بار   دست به 11.595و آماره تی آن  0.676 و اخالقی( فردی شخص) بار عاملی عوامل

و آمااره تای    0.393، بار عاملی عوامل سازمانی  3.542و آمار تی آن  0.364عاملی عوامل شغلی 
عوامل سیاسی و اقتصاادی   6.975و آماره تی آن  0.513، عوامل اجتماعی و فرهنگی  4.590آن 

و آمااره   0.456المللی  ای و بین و در نهایت بار عاملی عوامل منطقه 2.619و آماره تی آن  0.326
ه شده است  بنابراین می تاوان گفات مادیریت رفتاار سیاسای باا رویکارد        محاسب 3.368تی آن 

و  طبق نتابم حاصله بیشترین تاثیر  داری دارد. شده تأثیر مثبت و معنی اخالقی بر عوامل شناسایی
 مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخالقی بر عامل فردی و اخالقی می باشد. 

 بقث
 و خبرگاان بانکهاای دولتای   از  شاده  هاای انجاام   بر اساس مصاحبه ل،بنابراین در مرحله او

و  ساازمانی  رفتار سیاسی بروز عامل مؤثر بر 6،  ها به روش تحلیل مضمون هتحلیل دادتجزیه و 
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شاده    با رویکرد اصول اخالقی مشاخص  سازمانی مؤلفه برای مدیریت رفتار سیاسی 11همچنین 
مدل جزئی و آماره تی مادل   بار عاملی و محاسبه مل تائیدیاست. با استفاده از تکنیک تحلیل عا

بین عوامل شناسایی شده با رفتار سیاسی سازمانی و همچنین ارتباط آنها با عوامل  جزئی ، ارتباط
 همساو  گرفت، که دقیقاًبررسی و مورد تائید قرار مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با اصول اخالقی 

مدل نهاایی مادیریت رفتاار    در راستای انجام هدف دوم پژوهش  با هدف اول پژوهش می باشد.
منظاور    باه . شاد   طراحای   MAXQDAافازار  اخالقی در نرم د اصولبا رویکر سازمانی سیاسی

شاده    سنجش تأثیر مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخالقی بر عوامال شناساایی  
  آماره تی مدل جزئای  و بار عاملی مدل جزئی و شد  طراحی PLSساختاری با نرم افزار  یک مدل

ماورد تاییاد   مناسب بودن برازش مدل سااختاری را   ، 0.607GOF:معیار با  لذا مشخص گردید،
مدیریت رفتار  قرار گرفت که همسو با هدف  سوم  پژوهش است. و از نتایم حاصله مشخص شد،

 . داری دارد ه تأثیر مثبت و معنیشد اخالقی بر عوامل شناسایی اصول با رویکرد سازمانی سیاسی

 مدل نهایی پژوهش
 .نشان داده شده است قیتحق نهایی مدل  به شرح ذیل (،7در شکل )

 
 (، مدل نهایی تحقیق7شکل )
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   گیرينتیجه
به تاثیر ادرا  برداشت سیاسی بار رفتاار    پیشین در اکثر پژوهشهای  همانطور که بیان شد
بروز رفتار سیاسی سازمانی بر اساس عوامل فاردی، شاغلی،    شناساییسیاسی سازمانی و بعضاً به 

پرداخته شاده   نیز بصورت کلی و عمومی رفتار سیاسی سازمانی جهت مدیریت یسازمانی و عوامل
بررسی و الویات بنادی ابعااد    "(، پژوهشی با عنوان1397بطور نمونه : رضایی و همکاران ) است.

دهی به ابعاد رفتار سیاسای   نتایم حاصل از وزن  ام داده اند وانج ”اجتماعی مدیران -رفتار سیاسی
هاای   مدیران ارشد بانک مسکن با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد کاه بعاد نگارش   

های فردی رتبه هاای دوم تاا    اول و ابعاد پیامدهای کاری، ابعاد سازمانی و بعد ویژگی  شغلی رتبه
طراحای و تبیاین    "(، در پژوهشی باا عناوان  1393ه و همکاران )زاد چهارم را کسب نمودند. بیک

انجاام   "الگوی مدیریت رفتار سیاسی کارکنان دانشکده های فنی و حرفه ای اساتان آذربایجاان  
اباازار جمااع آوری عواماال مااوثر باار رفتااار بصااورت کماای از پرسشاانامه         داده انااد کااه 
باا اساتفاده از نظار     رفتاار سیاسای   برای برای عوامل موثر بر مادیریت  ( و1978ای.جی.دوبرین)

عامل بصورت کیفی شناسایی شده و با استفاده از تکنیک تحلیل عااملی   55 امر بصورت خبرگان
و در نهایت  با شناسایی  مولفه هایی در سه دسته بصورت کمی در سطح جامعه آماری انجام شد. 
. شایخی ناژاد و همکااران    دسته بندی شادند  عوامل فردی، شغلی ، سازمانی و عوامل مدیریتی 

 "طراحی مدلی برای تبیین رفتار سیاسی کارکنان بخاش دولتای  "(، در پژوهشی با عنوان 1392)
دهد عوامل فردی، شغلی و سازمانی موجب ایجااد   پرداخته اند. تبیین نظری مدل نهایی نشان می

. مهاارت    می دهد  به خود رفتار سیاسی را روا  شوند که به نو برداشت از سیاست در سازمان می
سیاسی و اراده سیاسی نیز ارتباط بین برداشت از سیاست و رفتار سیاسی را در جهت مثبت تعدیل 

پایشی بر برداشت از سیاست  این پژوهش تأثیر متغیرهای فردی کانون کنترل و خوددرمی کنند. 
 مورد تأیید قرار نگرفت.

ام شده است کامال از نظر روش، محتاوا  لذا این پژوهش با سایر پژوهشهایی که تاکنون انج
این پژوهش به بررسی و شناسایی عوامل بروز رفتار سیاسی ساازمانی   در و یافته ها متفاوت است

، شاغلی و ساازمانی(   شخصای با رویکرد اصول اخالقی و با در نظر گارفتن کلیاه عوامال درونی)   
قه ای/ بین المللی( تاثیر گذار بر بیرونی)اقتصادی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی( و پیرامونی )منط

صنعت بانکداری بخش دولتی بصورت جامع و دقیق پرداخته اسات. الزم باه ذکار اسات عوامال      
ابعاد رفتااری  شخصی شامل عوامل فردی و اخالقی      می باشد عوامل  فردی به ویژگی های 

افراد  ابعاد روانشناختی از عوامل اخالقی به ویژگی های و ،و شناختی افراد  پرداخته  روانشانسی()
تحصایالت افاراد و از    میازان  می توان از مواردی از جمله شخصیت و از ابعاد رفتاری .می پردازد
تاثیر می گاذارد   بر بروز رفتار سیاسی سازمانی می توان از مواردی که بر ذهن افراد ابعاد شناختی
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می توان از ماواردی کاه بار مغاز      ختیابعاد روانشنااز  هم ( و .)مهارت و.. سیاسی از جمله هوش
تاثیر بگذارد از جمله اصاول و ارزشاهای اخالقای) مسائولیت      سازمانی افراد بر بروز رفتار سیاسی

پذیری و رفتار حرفه ای( و رعایت الزامات این اصول و ارزشاها در رفتاار )رفتاار متواضاعانه و...(      
سازمانی با رویکرد اصول اخالقی در صانعت  اشاره کرد. که عوامل فردی در بر بروز رفتار سیاسی 

با ابعاد ذکر شده تاکنون به این جامعی در پژوهشی باه   بصورت تخصصی بانکداری بخش دولتی
و همچنین ضمن طراحی مدلی مدیریت رفتار سیاسی سازمانی باا    .این شکل پرداخته نشده است

 غیر اخالقی از جمله ییکردهارویکرد اصول اخالقی در صنعت بانکداری بخش دولتی نه سایر رو
سااختاری باا اساتفاده از نارم افازار لیازرل و پای ال         معادالتاز مدل  ،  با استفادهقانون گریزی

اسمارت، میزان تاثیر مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با اصول اخالقی بار عوامال شناساایی شاده     
 بروز رفتار سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.  

 به دست آمده در تحلیل مسیر معادالت ساختاری، مادیریت رفتاار سیاسای   بر اساس نتایم 
داری داشاته   شده، تاأثیر مثبات و معنای    با رویکرد اخالق مدار بر تمامی عوامل شناسایی سازمانی

و  فاردی  شخصی) با رویکرد اخالق مدار بر عوامل سازمانی است. همچنین مدیریت رفتار سیاسی
  طورکاه نشاان داده   های مدیریت رفتار سیاسی همان بیشترین تأثیر را داشته است. مؤلفه اخالقی(

سازمانی، سیستم گزینش و انتخابات ساازمانی، اساتقرار     اند از: بازنگری فرهنگ شده است عبارت
بهباود   ،MBOگذاری مشارکتی در ساازمان  نظام ارزشیابی )ارزیابی( عملکرد، استقرار نظام هدف

ای سازمانی، شفافیت سازمانی، شفافیت در انجام عملیات امور بانکاداری )جاذب مناابع و    فراینده
اعطای تسهیالت و...(، رعایت عدالت، ترغیب به کار جمعی و گروهی منسجم، ارتباطات سازمانی 

 های مدیران. ویژگی

ی ساو حاافظ بقاا و بالنادگ      افراد هر ساازمان، از یاک   ششناسایی ابعاد اخالقی مورد پذیر
مشی گذاری درباره توساعه   سازمان است و از سوی دیگر، راهنمای مدیران در امور مربوط به خط

تاوان   و بهبود منابع انسانی است  بنابراین با تابعیت رفتاار سیاسای از رویکردهاای اخالقای، مای     
را بهباود بخشاید. مادیریت     و اخالقای  ترین عامل در بروز رفتار سیاسی، یعنی عوامل فردی مهم
سازمانی که بر آموزش اخالق تأکید دارد و همچنین   با بازنگری در فرهنگ سازمانی فتار سیاسیر

  دارد. و اخالقی رعایت عدالت و ارزیابی عملکرد کارکنان، تأثیر زیادی بر عوامل فردی

هاای   برخی کاربردهای نتایم حاصل برای مدیران ایان اسات کاه کارکناان را در تصامیم     
هاا   گیاری، عادم اطمیناان آن    ند. از طریق مشارکت دادن افاراد در تصامیم  سازمانی مشارکت ده

گاذاری نقااش ایفااا کننااد. از      یابد. همچنین، کارکنان باید فعاالنه در فرایناد هادف   کاهش می
هاای درون سااازمان کنااار گذاشااته      کنند از فعالیت طریاق ایان دو ابازار کارکنان احساس می

ط اجتماعی صمیمانه بین مدیران و کارکنان متناسب با بلاوغ شخصاایتی   اناد. ایجااد ارتباا نشاده
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 ها در کااهش برداشات از سیاست وقوع رفتار سیاسی اثربخش است. آن

هاا   های برقاراری ارتبااط مؤثر با کارکنان را فراگیرند. سازمان ضروری است مدیران مهارت
ای از  جای مدیریت سایه ناد و مدیران باید بهدررو بین مدیر و کارمند را تقویات کن باید ارتباط رو

سبک مدیریت از طریق سرکشی به واحدها استفاده کنند و در جریان امور کارکناان قارار گیرناد.    
ها شافافیت   الزم است مدیران بازخورد مناساب از نحوه انجاام وظاایف کارکنان ارائه دهند تا آن

نند. برداشات از سیاست و انجام رفتار سیاسای در  نقش بیشتر و ابهام در نقش کمتری را تجربه ک
 که مادیران اطالعاات ماورد    صورتی دهد. در اکثر مواقع به دلیال عادم اطمیناان و ابهاام رخ می

نیاز کارکنان برای انجام کار را در اختیار آنان قرار دهند، احتماال برداشات از سیاسات و ارتکااب     
سفه سیاسای بار مبناای آزادی و براباری یاا آزادی و      شود.بطور کلی فل چنین رفتاری کمرنگ می

لذا با توجه به نتایم تحقیق ، مادیریت رفتاار سیاسای ساازمانی باا رویکارد اصاول         عدالت است.
باا   به عبارت دقیق تر انصاف محاور  اخالقی می بایست بصورت عدالت محور)دمکراسی محور( و
فعالیات هاای ساازمانی در صانعت      رعایت اصول اخالقی در سطح خرد و کالن درتماام اماور و  

آموزش عملی اخالقای مادیران و کارکناان و در نهایات تادوین منشاور       بانکداری بخش دولتی، 
اخالقی برای سازمان ها مد نظر قرار گرفته شود. اخالق در کنار دانش و مهاارت از مهام تارین    

د اخالقی افراد نقش قابلیت های هر مدیر در سازمان به شما می رود. محیط های سازمانی در رش
اساسی دارند و اخالق و رفتار مدیران این سازمانها به شدت بر دیگران و نتایم عملکارد ساازمان   

 درحال و آینده تاثیر گذار است. 
اسات در   براساس نتایم به دست آمده و با عنایت به اینکه  اقتصااد کشاور ، باناک محاور    

، اقبال به جهت گیری اخالقی سالمت سازمانیعه بهبود عملکرد نظام بانکی و ارتقاء و توس جهت
در توسعه اقتصادی راهی برای تبدیل تهدید به فرصت تلقی می شود و مدیران نیاز مای بایسات    
عالوه بر توجه جایگاه راهبردی اخالق  در موفقیت سازمانی، بار اسااس  دغدغاه هاای دینای و      

 اشند. ارزشهای جامعه به اخالق سازمانی توجه ویژه ای داشته ب
جهت مدیریت رفتار سیاسی ساازمانی باا اصاول اخالقای در      به شرح ذیل پیشنهاداتلذا   

صنعت بانکداری بخش دولتی بیان می گردد تاا بتاوان در کنتارل و کااهش پیاماد ای منفای و       
ناهنجاریهای اجتماعی این رفتار و افزایش رشد اقتصادی و رضایت مندی و بهاره وری کارکناان   

 :اشته باشدنقش بسزایی د
کنترل بانک مرکزی بر نحوه اعمال رفتار بانکها مطابق با قاوانین و مقاررات و اصاول     .1

 باشد. امور عملیات بانکداری تمامی اخالقی درحوزه

تصاویب و اجارای    تصمیم گیری و تصمیم سازی عقالیی و اخالق محور مادیران در   .2
 امور عملیات بانکی
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در راستای اجرای صحیح عملیات باانکی بادون   مدیران با شفاف سازی امور بانکداری  .3
ربا، در جهت رسیدن به اهداف کالن سازمانی و ملی با  مد درنظار قارار دادن اصاول مشاارکت     

 نظامند و تعامل سازنده با سایرین گام بردارند.

هدفهای قابل اندازه گیری اولین اقدام اساسی در برابر بروز رفتاار سیاسای در ساازمان     .4
رای حل تعارض میان افراد و اجرای راهبرد، به ایجااد تعهاد ساازمانی نسابت باه      است. مدیران ب

برنامه های راهبردی و عملیاتی با استفاده از هدفگذاری مشارکتی و رهباری اخاالق مادار و اثار     
 بخش  با رعایت  قوانین و مقررات در کلیه امور نیازمند هستند. 

بر رقابات مزیات دارد لاذا جاایگزین     در ارتباطات متقابل شخصی یا گروهی، همکاری  .5
 کردن فرهنگ همکاری به جای رقابت در سازمان مد نظر قرار گیرد. 

واضح و شفاف کردن وظایف مسئولیت ها و نفش افراد،هرچه ایهام نقش بیشتر باشاد    .6
 فرد به رفتار سیاسی بیش تری دست می زند.  

 نکیعدم رانت خواری و رفیق بازی در فرایند اجرای عملیات با .7
شایسته ساالری و گزینش مدیران بار حساب تجرباه و تخصاص و  عادم وابساتگی        .8
 جناحی
توجه به مسائل فرهنگی و  اجرای آموزش صحیح به کارکنان و مادیران نظاام باانکی     .9

 مطابق با تخصص و وظایف آنها 
استفاده از افراد متخصص و خبره و دارای تجربه در پست های مدیریتی کاه در حاوزه    .10
 پولی اشراف دارند. بانکی و 

 انتخاب  مدیران بر مبنای راستی و سالمت ) روانی و مالی(  .11
تمرکز بیشتر به تغییر ساختار نظام بانکی بجای تغییر مدیران در نظام بانکی ماد نظار     .12
 باشد. 

 پیشنهادات آتی 

پیشانهاد مای    عوامل استخرا  شده اسات،   ،در این تحقیق براساس نظرات خبرگان بانکی
ر تحقیقات بعدی می توان از تکنیک هاای داده کااوی و پاایش انباار داده هاای موجاود       دگردد 

 استفاده کرد.
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 منابعفهرست 

بررسای تاأثیر ابعااد رفتاار شاهروندی      (، 1396، نادا) پیرانی احمدآباد علی  شجاع ، الهام   ابراهیمی ، .1
تعاادیلگر اخااالق کااار مشااتری در صاانعت هتلااداری: نقااش  سااازمانی باارارزش ویااژة برنااد مبتناای باار

 . 462- 439 صپاییز، 3شماره  ،1396، 9دورة ،دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران،اسالمی
(،  اصول اخالقی سازمانی در اسالم، 1396ایمانی لیل آبادی،علی  شاه صفی،حسن، تا  آبادی،حسین) .2

 .164-141،صص96فصلنامه مطالعات منابع اسانی،سال ششم، شماره بیست و پنم ، پاییز 
بازی بر نگرش و رفتاار کارکناان    (، بررسی تاثیر پارتی1394آزاد بخت جمید، مواهبی طباطبائی فرزانه) .3

،تعاداد  1394مورد مطالعه: کارکنان یک شرکت دولتی،کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصااد کساب و کاار    
 صفحه.12صفحات 

رت مادیران باا رفتاار سیاسای     (، بررسی بین منابع قاد 1395باغ خواستی، فاطمه، و ضامنی فرشید. ) .4
 .122-105، صص1، شماره 12وهش ملل. سال ژکارکنان، پ

سیدحامد طراحی و تبیین الگوی مادیریت رفتاار    (،1392)بیک زاد جعفر. علوی متین یعقوب. سیدیان .5
سیاسی کارکنان دانشکده های فنی و حرفه ای استان آذربایجاان شارقی، مطالعاات کمای در مادیریت :      

 .194تا صفحه  174از صفحه  ; 4. شماره  4. دوره   1392زمستان 
رفتار های اخالقی و رفتاار   "(،1390بهاری فر،علی. جواهری کامل، مهدی .احمدی، سید علی اکبر، ) .6

پژوهش نامه مدیریت منابع "های  شهروند ی سازمانی : تاثیر ارزشهای اخالقی ،عدالت و تعهد سازمانی 
 23-42، صص 1، شماره1انسانی ، دوره 

( ، عوامل تاثیر گذاری بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان، ماهنامه و توساعه  1388توالیی، روح اهلل) .7
 .1-8،ص25انسانی پلیس،شماره 

(، 1374دفت، ریچارد ال،تیوری ساازمان و طراحای سااختار،ترجمه علای پارساائیان و محماد اعرابای)        .8
 تهران،مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

یچااارد،تئوری و طراحاای سااازمان)جلد دوم(،چاااپ چهااارم،تهران،دفتر پااژوهش هااای     ال دفاات، ر .9
 .1383فرهنگی،

(، مدیریت رفتار سیاسی در سازمان)مدیریت رفتارساازمانی پیشارفته( انتشاارات    1390علی،) رضاییان، .10
 .اپ پنجمچ ،تهران ،سمت
 –بندی ابعاد رفتاار سیاسای    رضایی امیر   پورصادق ناصر  رشید ذوالفقاری زعفرانی بررسی و اولویت .11

، 12، دوره 9مقالاه   (،FAHPله مراتبای فاازی)  سلس تحلیل فرآیند  تکنیک از استفاده با مدیران اجتماعی
 .232-203، صفحه 1397، پاییز 42شماره 
(، نقاش نظاام ارزیاابی عملکارد در باروز پدیاده       1396رستگار،عباسعلی  شول،حسین شارفی،وحید )  .12

دیل کنندگی جو سازمانی، فصالنامه مطالعاات رفتاار سازمانی،ساال ششم،شاماره      ریاکاری سازمانی:اثر تع
 . 50-27: صص1396(،تابستان22)شماره پیاپی2
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رابینز، اساتیفن پای، مباانی رفتاار ساازمانی، چااپ بیسات و هفاتم، تهاران، دفتار پاژوهش هاای               .13
 1386فرهنگی،

، پارسیان و ساید محماد، اعرابای،    (، تئوری و طراحی سازمان )جلد دوم(، علی1382ال.دفت، ریچارد) .14
 .دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ چهارم، تهران

، 15، دوره 2مقالاه   رفتار سیاسی و نقاش آن در ساازمان و مادیریت ،   (، 1381)متین حسن،  ،زارعی .15
 .1381، زمستان 524 شماره پیاپی

هاای    ، تاازه هاا و پازوهش   "آسایب  شناسای فرهناگ و اخاالق کاار     "،)1384(زندی پاور، طیباه،   .16
   47-62، صص16، شماره 4مشاوره، 

(، پاژوهش تحلیلای در زمیناه مادیریت رفتاار سیاسای در       1389مژگاان )  ناظری، سالجقه، سنجر و .17
 .105-102صص خرداد، ،14ش مجله عصر مدیریت، سازمان،
 ،اردیبهشت.133(،مدیریت اخالق در سازمان،مجله تدبیر،شماره 1382سلطانی، مرتضی) .18

(، نگاهی به توسعه ی منابع انسانی در ساالمت نظاام اداری تحاول اداری، دوره    1388سلطانی،ایر ) .19
  95-106،ص 36و  35هفتم،شماره 
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 ینوع مقاله: پژوهش  
 89 – 124صفحات 

  یاجتماع یریپذ یتمسئول یسطح افشا یرتاث یابیارز
 یاتبر اخالق یدبانک ها با تاک یبر عملکرد مال

  1 محمد سعادت نیا
  2 فرهاد دهدار
  3 محمدرضا عبدلی

 چکیده
اسات کاه در آن،    یو اقتصااد  یفراتار از الزماات قاانون    یشرکت تعهد یاجتماع تیمسئول

کاار، در   یرویا ن تیا فیرا ضامن بهباود ک   یو مشارکت در توسعه اقتصاد یشرکت مسائل اخالق
 یخاود را باه گوناه ا    یتجاار  ناد یدهاد و فرآ  یجامعه مورد توجه قرار ما  یعنیتر  عیوس یاسیمق
پیامدهای اجتمااعی و  .بانک ها با در جامعه به همراه داشته باشد یبتکندکه اثرات مث یم تیریمد

یکی از حساسترین بنگاه های اقتصاادی در رابطاه باا مسائولیت پاذیری       گذاری  محیطی سرمایه
درجهت توسعه اجتماعی واقتصادی در یاک  جنبش بانکداری اخالقی اجتماعی است که به دنبال 

پاذیری  هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر سطح افشای مسائولیت  اساس این برمی باشد. جامعه  
باناک پذیرفتاه    10هاای  ها است. در راستای هدف پژوهش، دادهاجتماعی بر عملکرد مالی بانک

، باا اساتفاده از نارم افازار     1397تاا   1390شده در بورس اوراق بهادار تهران، طای دوره زماانی   
Eviews دهد کاه ساطح افشاای مسائولیت    های پژوهش نشان میتحلیل شد. یافته تجزیه و-

 و مالیاات  و بهاره  کسار  از قبال  ها تاثیر مثبت و معناداری بر حاشیه ساود پذیری اجتماعی بانک
هاا تااثیر   پذیری اجتمااعی باناک  ( دارد، همچنین سطح افشای مسئولیتEBITDAاستهال  )

دارد. این نتایم لزوم توجاه   (MTBبه ارزش دفتری سهام)منفی و معناداری بر نسبت ارزش بازار 
بانک مرکزی برای ایجاد استانداردهای مادون و الازام باه گزارشاگری یکپارچاه بارای افشاای        

 سازد.ها را مطرح میپذیری اجتماعی در بانکمسئولیت
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 طرح مسأله
ازدیگاه ،اجتماااعی بااه شاایوه هااای متنااوعی تعریااف شااده اساات    مساائولیت اصااطالح

محیطی ،قااانونی احتیاااطی،حداکثرکردن ثااروت سااهامداران تامالحظااه هااای اخالقی،اقتصااادی
مسئولیت اجتمااعی عمومااً   ودرنهایت رویکرد سازمان به عنوان یک شهروندخوب را دربرمیگیرد. 

به تصمیم گیری تجارت بر مبنای اصول اخالقی، اطاعت از ابزارهای قانونی و احتارام باه ماردم،    
عملکارد  درشارکت هاا   مسائولیت اجتمااعی   درحقیقات   .اجتماع و محیط زیست اطالق می شود

به شیوه ای که توقعات عمومی و همگانی، اخالقی و قانونی را کاه جامعاه از تجاارت    شرکت ها 
ای جهاانی در  ها باه دغدغاه  در سالهای اخیر مسئولیت اجتماعی در بنگاه .سازدمی دارد، برآورده 
ها موجب حرکات باه سامت    ها نبدیل شده است. رشد جهانی بنگاهها و مدیران بنگاهمیان دولت

ها در سطح جهانی عاالوه بار   عی در سطح جهانی شده است. رشد و توسعه بنگاهمسئولیت اجتما
کمک به رونق اقتصادی جوامع، افزایش نگرانی عمومی و کاهش اعتماد نسبت به نحاوه فعالیات   

ها نقشی حیاتی در دستیابی به منافع جهاانی شادن باازی    ها را نیز در پی داشته است. بنگاهبنگاه
منادی از  ساازد تاا در حاین بهاره    ها این امکان را فراهم مای جتماعی بنگاهکنند و مسئولیت امی

مزایای جهانی شدن بتوان تا حد امکان از آثار سوء اجتماعی و زیست محیطی فعالیات در ساطح   
 .جهانی دوری جست

گر و ها در اقتصاد و تجارت به عنوان تسهیلها، با توجه نقش بانکدر مقایسه با سایر بنگاه
عنوان فراهم آورندگان خدمات بارای اجتماعاات   های اقتصاد و تجارت و همچنین بهچرخمحر  

پاذیری اجتمااعی در   المللی، نقشی کلیدی در نهادینه سازی و توسعه مسائولیت محلی، ملی و بین
ها به عنوان نهادهای مولد ثروت اهمیت زیادی در باه جریاان اناداختن    کنند. بانکجامعه ایفا می
ها و موسساات  پذیری اجتماعی در کل جامعه دارند. در سالهای اخیر بانکمسئولیت حرکت فکری

محیطی خود، نقشی بسزایی در تشاویق  مالی با توجه به وسعت دامنة فعالیتهای اجتماعی و زیست
و ایجاد انگیزه برای مشتریان )حقیقی و حقوقی( خود در راستای کاهش اثارات ساوء اجتمااعی و    

های خود دارندهمچنین ازآنجاکه .مهمتارین عامال اثرگاذاری بار ارتقاای      یتزیست محیطی فعال
سطح اعتماد و اطمینان مشتریان به نظام بانکی منوط به رعایات اصاول اخالقای از ساوی ایان      
مجموعه است بانکها بر عملکرد کسب و کارهای تحت حمایات خاود از طریاق کنتارل جریاان      

ای، نظاارت و کنتارل دارناد. از    و سیاستها و اقدامات بیمه هاسرمایه، وام دهی، تامین مالی پروژه
های اجتمااعی و زیسات محیطای در    ها می توانند از طریق نظارت بر اجرای فعالیتاین رو بانک

ها آنها را مجبور به پاسخگویی در خصوص مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی در کسب و بنگاه
 پژوهش روش و هافرضیه پژوهش، پیشینه و نظری بانیپس از بررسی م ادامه، کار خود نماید. در

 تحلیال  و تجزیاه  از آماده  دسات  باه  هاای یافته و پژوهش متغیرهای سپس،. شد خواهد معرفی
 .شد خواهد پژوهش بیان این پایانی بخش در نیز گیرینتیجه و بحث. شودمی مطرح اطالعات
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 ماانی نظري و پیشینه پژوهش

 مسئولیت پذیري اجتماعی
CSRمنظور از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی )
( این است کاه واحاد اقتصاادی بایاد     1

پاذیر باشاند.   شاان مسائولیت  نسبت به پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی فعالیت های تجاری
ها ممکن اسات  ها، شرکتعالوه بر دالیل اخالقی برای پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط شرکت

پاذیر  گذاران مسئولیشان در زمینه سود سبز به منظور جذب سرمایهیبه خاطر تقویت چهره بیرون
پذیرتر باشاند )دیاانتی دیلمای و    اجتماعی، تصمیم بگیرند تا در خصوص مباحث اجتماعی مسئول

   (.1396خداکرمی، 
 بحث ،21 قرن اوایل در انرون جمله از هاشرکت برخی مالی رسوایی و فروپاشی به توجه با

-باین  هاای شرکت خصوصا و جهانی اقتصاد در هاشرکت اجتماعی لیتئومس جایگاه خصوص در

 تجاارت  توساعه  باا  همگاام  .اسات  یافتاه  افزایش اجتماعی و محیطی شرایط بهبود برای المللی

 در .دهدمی نشان را المللیبین سطح در بیشتر افشای مسیر در حرکت اخیر هایپژوهش جهانی،

 جامعه در تجاری واحدهای نقش و هاشرکت اجتماعی مسؤولیت از ملل در  مقایسه جدید، قرن

 در هاا شرکت اجتماعی مسؤولیت جنبش در ایمالحظه قابل المللیبین توسعه و است یافته بسط

 مورد بسیار محیطی و اجتماعی انسانی، حقوق به توجه جهانی سطح در و است داده رخ قرن این

 قابل وضوح به هاشرکت اجتماعی لیتئومس حوزه هایپژوهش تکامل در توسعه این. است توجه

 قارار  بررسای  ماورد  نیاز  هاشرکت اجتماعی ولیتئمس و دولت میان ارتباط حتى و است مشاهده

(. به منظور رقابت در محیط جهانی، کساب و کارهاای   1392)حساس یگانه و برزگر،  است گرفته
دارای اقتصادهای در حال ظهور نیاز به توجه بیشتر در ارزیابی عملکرد کسب و کار خود را دارناد.  

گیری عملکرد به معنا و ارائه اطالعات مفید، برای مقایسه باین و درون  عالوه بر این، برای اندازه
تواند در ارزیابی پیشرفت دستیابی به اهداف، ارزیاابی روناد در   انی نیاز است. این مقایسه میسازم

های دیگر ماوثر باشاد )وای دیاا و    دهی به عملکرد یک سازمان در مقابل سازمانعملکرد یا وزن
 (.2012چیتنس، 

 پذیري اجتماعیتعاریف مسئولیت
 گردناد مای  باز اجتماع به نوعی به که هاییپدیده بر تأثیرگذار متغیرهای و عوامل پیچیدگی

. نیسات  مستثنا امر این از نیز اجتماعی مسئولیت و ساخته غیرممکن را آنها از واحدی تعریف ارائه
 : دهیممی ارائه را تعاریفی نظرصاحب چند از اینجا در

پذیری اجتماعی، یک مفهوم در حال تکامل است باه عناوان   تراکر مسئولیتبر اساس نظر 
                                                 

1  - Corporate Social Responsibility 
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-ها، فرهنگهای اجتماعی، محیطی و اقتصادی خود را در ارزشها دغدغهروشی است که شرکت

ای شفاف برای پاسخگویی یکپارچه کرده اسات و در  ها، تصمیمات، استراتژی و عملیات  به گونه
 (.2009)تراکر،  و بهبود جامعه تدوین کنند های بهتر برای شرکت، ایجاد رفاهنتیجه، رویه
 کاه  مادیریت  از ای شایوه : کنندمی تعریف چنین را اجتماعی مسئولیت سالمون، و استوارت

 باشاد  داشاته  عمومی کاالهای ترفیع و جامعه بر مثبتی اثر که را هاییفعالیت هاسازمان آن، طبق
 سعی و بوده جامعه بر سازمان منفی آثار حذف خواهان سالمون و استوارت واقع در. دهدمی انجام
 باشای،  چااوه  و کاوسای )کنناد  ایجااد  تغییار  کنندگان مصرف رفتار و نگرش در بتوانند تا داشتند
1389.) 

ASQ) «آمریکا کیفیت انجمن
1
 مشاارکت  و عناوان رفتاار   باه  را »اجتمااعی  مسائولیت  (

 نموده تعریف اقتصاد و فرهنگ جامعه،گرفتن  درنظر با اخالقی نظر از ها سازمان و مردم تجاری

 بار  مثبتای  اثار  توانناد  می آن طریق از ها دولت و ها افراد، سازمان که داند می تالشی را آن و

 .باشند داشته و جامعه تجارت توسعه،
BSR) اجتماعی پذیری مسئولیت برای تجارت 

2
 روشی را ها شرکت مسئولیت اجتماعی (

 و تعهدات مردم، شمردن محترم و اخالقی های طریق ارزش از تجاری موفقیت به دستیابی برای
 .کند می طبیعی تعریف محیط

 طریاق  از که مفهومی عنوان به را هاشرکت اجتماعی مسئولیت (،2002) اروپایی کمیسیون
-مای  مقایساه  سهامداران با تعاملشان و تجاری عملیات در محیطی اهمیت و اجتماعی تعامل آن

 (.1396جعفری،  و نوروش زنگنه، کرد حیدری) کندمی تعریف شود،

 ها و مسئولیت اجتماعیبانک
کنناد. نقاش باناک باه عناوان      بانکها نقشی کلیدی در رونق اقتصادی هر کشور ایفاا مای  

عناوان  گر و محرّ  چرخهای اقتصاد و تجارت، به عنوان نهاد مولد ثروت و همچناین باه  تسهیل
المللی حیاتی و غیر قابال انکاار اسات. باا     ی، ملی و بینتامین کنندة خدمات برای اجتماعات محل

توجه به مسئولیت عظیم بانکها در توسعة اقتصادی اجتماعات، چه در سطح ملی و چاه در ساطح   
المللی، مسئولیت اجتماعی بانکها در مقایسه باا ساایر بنگاههاای فعاال در عرصاه صانعت و       بین

یم بر عملکرد مسئوالنة سایر بنگاهها دارد. اگرچاه  اقتصاد پررنگتر است و در عین حال تاثیر مستق
بانکها و بازارهای مالی در معرض نوسانات بازار هستند و با مشکالتی از قبیل بدهیهای پرداخات  
نشده و مسائل مربوط به ساختار ترازنامه مواجهند ولی بانکها موظفند با این مشکالت به صاورت  

                                                 
1  - American Society for Quality 

2  - Business for Social Responsibility  
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ه، بانکها وظیفه دارند در قبال مشکالتی کاه بارای جامعاه و    مسئوالنه به مقابله بپردازند. به عالو
 .آورند، پاسخگو باشندشهروندان اجتماعی خود به وجود می

مسئولیت پذیری اجتماعی را در صنعت بانکی از  چندین مطالعه در کشورهای مختلف نقش
(، 2019نانیادس) ( و 2013(، بواتاون) 2016(،کورنت و همکااران) 2002جمله: سیمپسون و کوهرز)

(. ساکساانا و 2012(، ادیاان و حساان) 2011(،کاااالدو و اوتاارو) 2010(، مناسااا)2007اسااکولتن)
(، پاااائولیم و 2014(، مالاااک و ناااادم)2014(، آدوال و رحمااان)2013(، کماااال)2012کهلااای)
 شود.( مورد بررسی قرار داده اند که در ادامه به ابعاد مسئولیت پذیری پرداخته می2015همکاران)

 ها بانکاد مسئولیت اجتماعی در ابع
بعد جامعه، روابط کارکنان، تنوع قدرت، محصاول، حاکمیات    شش اجتماعی مسئولیت برای

 ایان  از یاک  هار  باره در مختصری توضیح در ادامه که است شده نظرگرفته شرکتی و انرژی در

 .گردد می ارائه ابعاد

 جامعه
 وجود نیز ما های مذهبی ارزش و اعتقادات و اخالقی اصول در جامعه عمومی رفاه به توجه

 شده توجه و تأکید ، مهم این به ما و مذهبی اجتماعی های نوشته و کتب جای ی درجا و داشته

 باا  و دانساته  مسائول  یکدیگر به نسبت را مسلمانان خود، کتاب آسمانی در متعال خداوند .است

 جهات  بدین . است نموده مشخص و تعیین یکدیگر به نسبت را آنان مسئولیت دقت، صراحت و

 رفااه  گساترش  و بهباود  در اقتصاادی بایاد   نهادهاای  و ها سازمان که معتقدند مردم از بسیاری

 انجمن و مؤسسات به کمک همچون مسائلی در   مشارکت باشند داشته کت مشار جامعه عمومی

بضااعت )گاریفین،    بای  کودکان و سالخورده افراد مستضعفان، و فقرا انتفاعی، و غیر خیریه های
1987.) 

مسئولیت اجتماعی یک تعهد مستمررفتاربه سبک اخالقی درراساتای بهبودکیفیات زنادگی    
مسئولیت اجتماعی مراعات واحتارام   (.2007،افراد ودرسطح فراترجامعه می باشد)کاستکا وبالزارووا

خالقیات  ،داشاتن احسااس تصامیم گیری   ،توسعه اخالقای  ،رقابت میان فردی ،به حقوق دیگران
 (1991،وتفکر مستقل است که درمقابل اطاعت ورفتارسلطه پذیراست)ونتزل

 روابط كاركنان
به منظور جلب اعتماد مردم ، سازمانها نه تنها محصوالت و خدمات باا کیفیات ارائاه مای     
دهند ، بلکه افراد مسئول و با اخالق را نیز توساعه مای دهناد. توانمندساازی در ایجااد فرهناگ       

از دارای اهمیت است. مدیریت باید به کارمندان خود برای مشارکت در سیاست گاذاری  سازمانی ب
و تصمیم گیری اعتماد داشته باشد. توانمندسازی نه تنها به معنای مشارکت کارکناان در تادوین   
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شیوه مدیریت   .سیاستهای سازمانی بلکه عالوه بر آن تفویض و مشارکت در تصمیم گیری است
کنان آزادی تصمیم گیری دهد تا بهره وری و کیفیات کاار خاود را افازایش دهاد      باز باید به کار

 .(2011)یونگ، 
بیان کرده است که تعهد کارکنان بسیار مهم است و تجربه یاادگیری   (2006) میشالوس 

و تجربه رضایت شخصی از زندگی می تواند به سازمانها و کارمندان اجازه دهد تا برای پیشارفت  
( ، اصلی ترین عوامل ماؤثر بار عملکارد فارد عبارتناد از      2000ق گفته هریسون )طب .بهتر شوند

 ."دانش ، مهارت ، انگیزه و محیط"

 مشاغول  مؤسسات مختلف و ها سازمان در ای جامعه هر انسانی نیروی از ای عمده بخش

 این گذرانند، می ها سازمان درون در را وقت خود بیشترین مردم، اکثر که آنجا از و هستند کار به

عباارت   باه  باشند. داشته بیشتری توجه خود امر تحت کارکنان به دارد که وجود مدیران از انتظار
 کنناد  تاالش  و توجه کارده  بیشتر کارکنانشان نیازهای به که خواهند می مدیران از مردم دیگر،

خاود   کارکناان  غمخوار و یار که دارد را توقع این مدیران از جامعه .سازند برآورده را آنها نیازهای
 آنها خوب عملکرد الزم به زمان در و گذارده احترام همنوع یک عنوان به آنها شخصیت به بوده،

 زشت را خود کارکنان به نسبت مدیران آمیز اعمال تبعیض جامعه امروزه همچنین، دهند. پاداش

 ء مهم جز انسانی نیروی چون این، وجود با دارند. می برحذر رفتاری چنین را از آنان کرده، قلمداد

 خود رکنان کا از که ها دارد سازمان و مدیران از هم را توقع این است، ای جامعه هر منابع ترین

 ازمادیران  همچنین، .ببرند باال را خود انسانی وری نیروی بهره و کرده استفاده شکل بهترین به

 خود، زیردست پرسنل آموزش و هدایت ممکن برای زمان حداکثر اختصاص با که رود می انتظار

های  طرح و جدید های روش ارائه صورت در و کنند راهنمایی صحیح وظایفشان انجام در را آنها
 افاراد  در نوآوری تا حس دهند خر  به تالش و کنند استقبال فوق های طرح از آنها، سوی از نو

 (.1371بالنچارد،  و شود )هرسی تقویت

 تنوع قدرت
امروزی، توسعه پایدار بر توانمند سازی زنان تکیه دارد. به طوری که اندیشامندان  در جوامع 

اجتماعی همواره بر رفع موانع جنسیتی به عنوان لزوم تحقق توسعه اقتصاادی و اجتمااعی تاکیاد    
پاذیری اجتمااعی و حمایات از حقاوق     (. در راستای ارتقاء مسائولیت 1393دارند )بیابانی و گرکز، 

-گیری شرکتلیت، حضور زنان در هیات مدیره و نقش سهامداران اقلیت در تصمیمسهامداران اق

 باشد.  ها دارای اهمیت می

 مقصول
 احسااس  مشاتریان  باه  نسابت  های مختلاف  زمینه در که دارد انتظار ها سازمان از جامعه

 سالم محصول و بشناسد را مشتریان نیازهای درستی به و به موقع اینکه جمله از کنند، مسئولیت
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 نسبت نظارت ایمنی و محصول مختلف های جنبه از را آنها کنند، عرضه آنها به خدمات درست و

 دارند، تمایل و داشته دولت که را که آنچه بدهند مشتریان به را حق این نیز و کنند مطلع آنها به

 وی خساارت  شد، متحمل زیانی خدمتی، دریافت یا کاال از مصرف مشتری چنانچه نمایند. ابتیاع

 در خواهناد  ها می سازمان از مردم عالوه، به سازند. جلب را او رضایت که کنند و تالش تقبل را

 اجحاف آن به نسبت و آورده عمل را به انصاف رعایت مشتری، به خدمت یا محصول ارائه ازای

 نکنند. 

 حاكمیت شركتی
IMF) پاول  المللای  بین صندوق تعریف

1
 اقتصااد  هاای  همکااری  و توساعه  ساازمان  و (

(OECD
2
 شاامل  اصالی  گروه یک میان در ها مسئولیت و روابط ساختار :شرکتی حاکمیت از (

 بهتار  عملکرد ترویم برای ذیربط های طرف سایر و عامل مدیر مدیره، هیأت اعضاء سهامداران،

 و نظاارتی  های مکانیزم و معیارها تنظیم و مشارکت اولیه اهداف به دستیابی منظور به رقابت در
IFAC)فدراسیون بین المللی حسابداران  تعریف ۔کنترلی

3
 شارکتی  حاکمیات  :2004 سال در  (

 هادف  باا  مادیران  و مادیره  هیاأت  توسط شده اعمال های شیوه و ها مسئولیت از است عبارت

 ریسک مناسب کنترل اهداف، به دستیابی کننده تضمین که است راهبردی مسیر کردن مشخص

 اداره باه  مربوط تنها شرکتی حاکمیت ،(1994) گر تری .باشد مسئوالنه بطور منابع مصرف و ها

 و اجرایای  مادیران  اعماال  کنتارل  و نظاارت  هادایت،  باه  مرباوط  بلکاه  نیست شرکت عملیات
 حاکمیات  ،(1994) پارکینساون  .باشاد  مای  اجتمااع  یاا  شرکت ذینفعان تمام به آنها پاسخگویی

 باا  مطاابق  شارکت  مادیریت  اینکه تضمین برای کنترل و نظارت فرایند از است عبارت شرکتی

 هاای  دیادگاه  از شارکتی  حاکمیت موضوع به فوق تعاریف در. نماید می عمل سهامداران منافع

 قالب در مدیریت و سهامداران بین روابط بر توجه و تأکید طیف یک در .است شده توجه متفاوتی

 .دارد جامعه جمله از ذینفعان برابر در شرکت پاسخگویی به اشاره دیگر طیف در و باشد می مالی

 اساسی مفهوم یا نکته یک به اشاره آمده عمل به تعاریف تمام مشتر  وجه رسد می نظر به اما

 ذینفعاان،  برابار  در پاساخگویی  ساهامداران،  حقاوق  برابار  در پاساخگویی  .دارد "پاساخگویی "

 .آتی های نسل و جامعه کل برابر در پاسخگویی

  

                                                 
1  - International Monetary Fund 

2  - Organization for Economic Co-operation and Development 

3  - International Federation of Accountants 
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 انرژي
 زیسات  گوناگون های مختلف، آلودگی صنایع افزون روز گسترش و صنعتی انقالب آغاز با

 مسائولیت  هاای  زمیناه  تارین  اساسای  از یکی که امروزه نحوی به یافت  فزاینده رشد محیطی

 فعالیت واحدهای نتیجه در سمی گازهای افزایش است. زیست محیط ها، حفظ سازمان اجتماعی

 ریخاتن  اثار  بار  ها دریاچه و آب رودخانه و هوا در آلودگی ایجاد و تولیدی های سازمان مختلف

 کاه  ... و صانعتی  هاای  ماشین های چرخ برخورد صدای شدید زائد، مواد و صنعتی های پساب

 در ای آلاوده  زیسات  محایط  کاه  اناد  شده باعث است، تولیدی فعالیت مؤسسات حاصل همگی

از  مختلاف )اعام   های آلودگی اشاعه با تولیدی مؤسسات و کارخانجات .باشیم داشته اطراف خود
 نسل برای را حیات ( ادامه ضایعات بخش و صدا آلودگی آب، آلودگی زمین، آلودگی هوا، آلودگی

 اند. کرده همراه مشکل با انسان

 یاي مسئولیت هاي اجتماعی شركت هامزا
 می کند:( مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به صورت زیر بیان 2010پتتال )
مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند هزینه ثابت را کاهش دهاد مثال هزیناه ماواد،      -1

 انرژی، اتالف زمان.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند بهره وری کارکنان را از طریق افزایش انگیزه و  -2

 عالیق آنان نسبت به کارخود  افزایش دهند.
دیریت را کاهش دهد )مثل دسترسای آساان باه    مسئولیت اجتماعی می تواند ریسک م -3

 اعتبارات، افزایش ارزش دارایی ها برای سرمایه گذاران، حمایت از جانب ذینفعان و غیره(.
مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند تصاویر رقاابتی شارکت را بهباود ببخشاد )پتاتال،        -4
2010)  . 

 عملکرد مالی
 انادازه  و ارزش تاا  بودند قادر حسابداری سنتی هایروش از استفاده با هاسازمان گذشته در
 الزم کاارایی  دارای دیگار  هاا روش ایان  کنند، امروزه محاسبه کامل طور به را خود تولید عوامل

 و ساالمت  از بایاد  سازمان هر نبض عنوان به مالی امور که مسئله این. (2005نیستند )گتچالک، 
 فراینادهای  و هاا روش. است یافته بیشتری اهمیت اخیر هایدوره در باشد، برخوردار باالیی دقت

 را ساازمان  پیکاره  بیماار،  یک نارسای قلب مانند نسنجیده، مقررات و حسابداری و مالی ناصحیح
 بازده شامل سازمان مالی عملکرد هایشاخص. سازدمی متزلزل را آن حیات ادامه و کرده مریض
 درآمادهای  باه  عملیااتی  هاای  هزیناه  نسبت و فروش بازده سهام، صاحبان حقوق بازده دارایی،
 هاای شااخص  اسات  وکاار  کساب  مادیریت  هاای گارایش  از نیاز  مالی مدیریت. هستند عملیاتی
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 و خاالص  فعلای  ارزش حسابداری، بازده نرخ فروش، نرخ سرمایه، بازگشت نرخ ازجمله گوناگونی
 مطالبات، وصول دوره کاال، گردش نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت جمله از گوناگونی هاینسبت
 و نوروش زنگنه، کرد حیدری) کند می تعریف را...  و دارایی بازده ویژه، ارزش بازده فروش، بازده

 .(1396جعفری،
 و EBITDA حاشایه  شاامل  حسابداری بازده بررسی مورد مالی عملکرد پژوهش، این در
گرگوری و همکااران  توسط تعدادی از محققان از جمله  EBITDA حاشیه .است MTB نسبت
بیاانگر نسابت    MTB (  مورد استفاده قارار گرفتاه اسات.   2015( و سعیدی و همکاران. )2014)

( و حاجیهاا و سارفراز   2013ارزش بازار به ارزش دفتری سهام است، که در پاژوهش وو و شان )  
 .( مورد استفاده قرار گرفته است1393)

 پیشینه پژوهش

 خارجی پیشینه
( رابطه بین عملکرد مالی و مسائولیت پاذیری اجتمااعی در صانعت     2019شوولتز)گونن و 

بانکی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایم مطالعه آنها تشان داد که نسبت کفایات سارمایه باه طاور     
معنادار و مثبت با شاخص های مسائولیت پاذیری اجتمااعی هماراه اسات. بار هماین اسااس ،         

مسئولیت پذیری بیشاتری عمال کنناد و ایان مسائولیت پاذیری        موسسات قوی تر می توانند با
 .اجتماعی سالمت بانک ها را نشان می دهد

هاا  ( مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت2019لی و همکاران )
-را مورد بررسی قرار دادندو نتایم این بررسی نشاان مای   2016تا  2006های در چین برای سال

اجرای هر دو پروژه زیست محیطای و مسائولیت پاذیری اجتمااعی تاأثیرات مثبتای بار        دهد که 
عملکرد مالی شرکتها داشته است. و روندها ، زمینه ها و تأثیرگذاری پروژه ها با توجه باه زماان ،   
نوع شرکت و مکان )استان( متفاوت است. عالوه بر این ، نتایم حاکی از آن است که شارکتهایی  

با شرایط اقتصادی پایین تر فعالیت می کنند )تولید ناخالص داخلی سارانه( انگیازه    که در مناطقی
کمتری برای اجرای پروژه های پایداری زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی در مقایساه  

 .با شرکتهایی که در مناطقی با شرایط اقتصادی باالتر فعالیت می کنند ، دارند
بار   (CSR) رسی تأثیر دانش مسئولیت اجتمااعی شارکت  ( به بر2019گنجی و همکاران )

کشاور   20باناک از   72عملکرد مالی شرکتها: در صنعت بانکداری اروپا پرداختند. به این منظاور  
( مورد تجزیه و تحلیل قارار دادناد. نتاایم ایان بررسای      2009-2015اروپایی را طی هفت سال )

دی تاأثیر مثبات مای گاذارد و همچناین      داخلی بانکها بر عملکارد شاهرون    CSRنشان داد که 
 .عملکرد شهروندی بر عملکرد مالی بانک تأثیر مثبت دارد

 هناد  هاای باناک  در ماالی  عملکارد  و اجتماعی مسئولیت بررسی به( 2018)زاهر و مقبوان
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 به( BSE) بمبئی بهادار اوراق بورس در هند تجاری بانک 28 هایداده پژوهش این در. پرداختند
 مسائولیت  کاه  دهدمی نشان نتایم. است شده بررسی و آوریجمع( 2007-2016) سال 10 مدت

 .دارد هند هایبانک مالی عملکرد بر مثبتی تاثیر اجتماعی
 آن ارتباط و شرکتی اجتماعی عملکرد المللی بین شواهد( 2017) همکاران و سانچز استفان

 کاه  هاییبانک که داد نشان بررسی این نتایم. نمودند بررسی را بانکی صنعت در مالی عملکرد با
 وجاود،  ایان  با. دارند بهتری مالی عملکرد شرکتی داشته بهتری کارمند روابط و شرکتی حاکمیت
 مادیریت  هاای  مکاانیزم  در شکست نشانگر که کرد، تعدیل بار دومین در را اثر این منفی بحران
. نداشات  مثبتای  تاأثیری  شرکت مالی عملکرد بر محصول مسئولیت ابعاد همچنین. است شرکت
 گاذاران  سارمایه  توساط  تواناد می جامعه با بهتر روابط بحران طول در که داد نشان پژوهش این
 . شودمی شرکت مالی عملکرد افزایش باعث خود نوبه به که شود ارزیابی مثبت

 مالی عملکرد و شرکتی اجتماعی مسئولیت عنوان با پژوهشی در( 2016) گابادمیوس آالنی
 اخالقای  اقتصاادی  هاای داده متحده، ایاالت بانک 71 از ای¬نمونه در متحده ایاالت در هابانک

 ماورد  چندگاناه  رگرسایون  هاای مدل از استفاده با سهام بازار اطالعات و مالی اطالعات عمومی،
 باازده  باا  کارکناان  و تناوع  اداری، رابطاه  کاه  داد نشاان  بررسای  ایان . داد قرار تحلیل و تجزیه

 هزیناه . ساود  باه  اسات  منفای  اجتماعی و تولیدی عوامل حالیکه در دارد مثبت رابطه حسابداری
 مادیران  بارای  هاایی -درس اجتمااعی  هایفعالیت با تعامل در متعاقبا سرمایه افزایش از باالتری
 .کنند همراهی را گذارانسرمایه و کنند رفتار احتیاط با خود اجتماعی رفتار در که است هاشرکت

 ماالی  عملکرد بر شرکتی اجتماعی مسئولیت تأثیر بررسی به( 2016)همکاران و گیناراکیس
 مثبتای  تاثیر مسئوالنه اجتماعی ابتکارات در دخالت که دهدمی نشان پژوهش این نتایم. پرداختند

 دوگاانگی  مادیران،  به خسارت جبران مانند کنترل متغیرهای این، بر عالوه. دارد مالی عملکرد بر
 تاوجهی  قابال  تاثیر مالی عملکرد برای آماری لحاظ از مدیره هیئت در زنان حضور و عامل مدیر
 .دارد

( به بررسی مسائولیت محایط زیسات و عملکارد شارکت در بخاش       2015جو و همکاران)
خدمات مالی پرداختند. آنها استدالل می کنند که عملکرد محیطی بانکها باعث افازایش کاارایی   

 در نتیجه عملکرد اقتصادی بهتر می شود.عملیاتی آنها و 
 هاای باناک  ماالی  عملکرد بر اجتماعی هایفعالیت با مرتبط هایهزینه اثر( 2014) تیوهین

ROA هایبرای این منظور نسبت را مورد بررسی قرار داد. بنگالدش در اسالمی
ROE و 1

را   2
                                                 

1  -  Return on Asset 

2  -  Return On Equity 
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 این پژوهش نشان نتایم. گرفت نظر در اسالمی هایبانک برای مالی عملکرد معیارهای عنوان به
تاثیر بی اسالمی هایبانک مالی عملکرد بر اجتماعی هایمسئولیت ایفای مخار  مرتبط با که داد
 .باشدمی

 در را ماالی  عملکارد  و هاا شارکت  اجتماعی مسئولیت بین رابطه( 2014) همکاران و مالین
 جاامع  هاای شااخص  از استفاده با هاآن به این منظور .قرار دادند مورد بررسی اسالمی هایبانک

 اجتمااعی  مسائولیت  هاای سطح افشاای شااخص   بعدی، ده دهیپوشش با و اجتماعی مسئولیت
ایان   نتاایم . قارار دادناد   وتحلیال  ماورد تجزیاه   کشور، 13  در اسالمی بانک 90 در را هاشرکت
وجاود دارد.   مثبات  ماالی رابطاه   عملکارد  و اجتماعی مسئولیت افشای داد که بین نشان پژوهش

 معنای  و مثبات  اجتماعی رابطاه  مسئولیت شاخص و شرعی نظارت هیئت اندازه بین عالوه بر آن
 .  باشدبرقرار می داری

( استدالل می کنند که هرچه بانک ها بیشتر باا مسائولیت پاذیری درگیار     2013وو و شن)
عملکرد باناک مانعکس   شوند ، عملکرد مالی آنها بهتر خواهد بود زیرا در چندین نسبت کارایی و 

 می شود.
 در اساالمی  هاای بانک اجتماعی گزارشگری هایروش به بررسی(  2012) همکاران و زبیر
 افشاای  ساطح  میاان  داری معنای  دهد که تفاوتپرداختند.نتایم این پژوهش نشان می عربستان
 .ندارد وجود های متعارفبانک و اسالمی هایبانک در اجتماعی پذیریمسئولیت

 هاای باناک  نظری ادعای میان بزرگی شکاف که داد نشان خود پژوهش در( 2012)آلپرهام
 کمتار،  هاا باناک  ایان . دارد وجاود  تجربی هاییافته و آنها اجتماعی هایفعالیت مورد در اسالمی
 .کنندمی افشا هاسایت یا مالی هایگزارش در را اجتماعی هایفعالیت

 و اساالمی  هاای باناک  در اجتمااعی  پاذیری  مسئولیت شاخص مقایسه به( 2012) عباسی
 گاروه  دو این بین افشا اندازه و سطح در اندکی تفاوت که داد نشان او هاییافته. پرداخت متعارف

 .هست هابانک از
مسائولیت   از مناسابی  افشاای  که دهدمی نشان( 2012) بوتی و موسعید هایبررسی نتایم
 گوناه هیچ و شودنمی انجام اسالمی هایبانک ساالنه هایگزارش در اسالمی ا اجتماعی  پذیری
 این در اسالمی ا اجتماعی مسئولیت پذیری افشای شاخص و مالی عملکرد بین داریمعنی رابطه
 . نیست هابانک

 بار  اساالمی  اجتمااعی  پاذیری مسائولیت  افشاای  اثار  بررسی به( 2012) همکاران و ارشد
 بارای  ROEو  ROAهاای  در این پژوهش از نسبت. پرداختند های اسالمیبانک مالی عملکرد
 پاذیری مسائولیت  افشای که داد نشان نتایم این پژوهش. شده است استفاده  مالی عملکرد متغیر

 . دارد اسالمی هایبانک مالی عملکرد با مثبتی رابطه توجهی، قابل طور اسالمی به اجتماعی
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 اساالمی  هاای باناک  در اجتمااعی  پاذیری مسئولیت گزارشگری به بررسی(  2010) حسن
 اساالمی  هاای بانک برای اجتماعی پذیریمسئولیت دهد کهپرداخت. نتایم این بررسی نشان می

 .ندارد چندانی اهمیت
ارائه می دهناد   اجتماعی پذیری ( یک مرور کلی در مورد مسئولیت2010چوی و همکاران)

عملکرد اجتمااعی باا نسابت هاای ماالی و       و نتیجه می گیرند که بسیاری از ویژگی های اصلی
 شاخص های عملکرد در صنعت بانکداری به طور مثبت همراه است

 اخالقای  هویات  بررسای  با طراحی چک لیست هویت اخالقی باه (  2007) حدیب و حنیفا
اخالقای طراحای    هویت لیست چک. پرداختند فارس خلیم حوزه کشورهای در اسالمی هایبانک

 هاای باناک  که در داد نشان باشد. نتایم این بررسیبعد می هشت حاوی انشده توسط این محقق
 آن مطلاوب  ساطح  و اجتمااعی  مسئولیت پذیری افشای واقعی سطح فاصله زیادی میان اسالمی
 .وجود دارد

 عملکارد  و ماالی  عملکارد  بین ارتباط " عنوان با پژوهشی در( 2002) کوهر و سیسمسون
 عملکارد  و ماالی  عملکرد بین رابطه بررسی بانکداری کشور هلند بهدر صنعت  "شرکت اجتماعی
 اجتماعی عملکرد و مالی عملکرد ها پرداختند. نتایم این پژوهش نشان داد که بینبانک اجتماعی
 .وجود دارد مثبت رابطه هابانک

 داخلی پیشینه
پاذیری  ( به بررسی عوامال ماوثر بار مسائولیت    1397طالب نیا، رجب دری و خانی ذالن )

های این بررسی نشان داده است کاه در ابتادا   ها از دیدگاه اسالم پرداختند. بافتهاجتماعی شرکت
نظام اخالقی اسالمی، در مرحله دوم اصول تجارت اسالمی، سپس سامانه سود و زیان و در انتهاا  

 مقررات حسابداری و حسابرسی اسالمی دارای بیشترین میزان اهمیت است. 
 اجتماعی پذیری مسئولیت تعدیلی نقش و نوآوری تأثیر  بررسی ( به1397) میمقیو  نمازی

 در کاه  دهاد  مای  نشان پرداختند. نتایم این پژوهش مختلف صنایع در شرکتها مالی عملکرد بر

 عملکرد روی بیشتری تأثیری دیگر، نوآوری صنایع به نسبت پالستیک و شیمیایی دارویی، عایصن

 صانایع  باه  نسبت الستیک و شیمیایی دارویی، و هاکانی عایصن درهمچنین  .داردهاشرکت مالی

-مسئولیت افزایش. دارد هاشرکت مالی عملکرد بر بیشتری اجتماعی تأثیر پذیری مسئولیت دیگر،

 کاه  هنگاامی عاالوه بار ایان     .شاود مای  هاشرکتمالی  عملکردموجب بهبود  اجتماعی، پذیری

 صانایع  تماامی  در مادل  قادرت  شاود،  گرفته نظر در تعدیلی متغیر عنوان به اجتماعی مسئولیت

 هاا  کاانی  صنعت همچنین و گچ و آهک سیمان، کاشی، صنعت در آن تأثیر اما یابد،می افزایش

 .است صنایع سایر از بیشتر
 مسائولیت  باین  رابطاه  بار  مالی عملکرد میانجی اثر بررسی به( 1396) پور فالح و فخاری
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 نشاان  نتایم ایان پاژوهش   پرداختند. هاداده ترکیبی تحلیل روش با بازار افزوده ارزش و اجتماعی
 پاذیری مسائولیت  رابطاه  در را کامال  میاانجی  نقاش  کیوتاوبین  شاخص و سهم هر سود که داد

 .نمایدمی ایفا بازار افزوده ارزش و اجتماعی
 مالی عملکرد و اجتماعی مسئولیت  بررسی به( 1396)جعفری و نوروش زنگنه، کرد حیدری

 حقاوق  بازده داریی، با استفاده از بازده تهران بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته هایشرکت در
 ایان  نتاایم . هاا پرداختناد  های عملکرد مالی شرکتکیوتویین به عنوان شاخص و سهام صاحبان
 پایاداری  ساازمانی،  شافافت  هاای شااخص  نظار  از کاه  هاایی شرکت که دهدمی نشان پژوهش
 دارناد،  بهتری اجتماعی شرکتی، مسئولیت حاکمیت و دوستانه بشر مسئولیت اجتماعی،-اقتصادی

 نظار  از هاا شارکت  سودآوری که داد نشان عالوه بر این، این بررسی. عملکرد مالی بهتری دارند
 .شودمی هاآن اجتماعی مسئولیت سطح افزایش به منجر دارایی، بازده

 گزارشاگری  کیفیات  اثار  بررسی به پژوهشی در( 1396) نیا طالب و فرد وکیلی گرمسیری،
 اجتمااعی  شاهرت  بار  مالی، عملکرد شرکتی، حاکمیت هایویژگی ها،شرکت اجتماعی مسئولیت
 دهدمی نشان پژوهش هاییافته. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت
 و مساتقیم دارد،  ارتبااط  شارکت  اجتمااعی  شاهرت  با اجتماعی مسئولیت گزارشگری کیفیت که

 شاهرت  باا  عامال  مادیر  پسات  دوگاانگی  عامال  شارکتی  حاکمیت هایویژگی همچنین ازمیان
 رابطاه  دارای صانعتی  عضاویت  و مدیره هیئت مالکیت میزان معکوس، ایرابطه اجتماعی دارای

 اعضاای  نسابت  و شرکت اندازه مدیره، هیئت اندازه عامل سه اجتماعی دارند و شهرت با مستقیم
 عملکارد  باین  بر ایان عالو  هستند. اجتماعی شهرت با معناداری رابطه فاقد مدیره هیئت موظف
 .ندارد وجود معناداری رابطه شرکت اجتماعی شهرت و مالی

 اخالقای،  ایدئولوژیهای" عنوان با پژوهشی در( 1395)متوسل و فاتحی کنگرلوئی، جبارزاده
 باین  کاه  این نتیجاه رسایدند   به "هاشرکت در اطالعاتی تقارن عدم و اجتماعی پذیریمسئولیت
 هاای مؤلفاه  همچناین . نادارد  وجاود  رابطاه  اطالعاات  تقاارن  عادم  و اجتماعی پذیریمسئولیت
 دارناد  باا یکادیگر   معناادار  و مثبت رابطه اطالعات تقارن عدم و گرایی نسبی اخالقی، ایدئولوژی

 .ندارد اطالعات تقارن عدم با ایرابطه آل گراییایده ولی
 مسئولیت به بررسی گزارشگری گذاریهای سرمایهشرکت در( 1395) قبادی و امیرحسینی
پرداختند. نتایم این پژوهش  1392 تا 1389 هایسال در نهادی مالکیت و مالی اجتماعی،عملکرد

 .دارد تاثبر نهادی مالکیت و اجتماعی مسئولیت بین رابطه بر مالی عملکرد دهد کهنشان می
 هاای شااخص  بین رابطه بررسی به پژوهشی در( 1394) صبوری نیاسانی، رستمی، احمدی
 شااخص  در این پاژوهش اثار ساه    پرداختند. مالی عملکرد اجزای و هاشرکت اجتماعی مسئولیت
ماورد بررسای    هاا شرکت عملکرد بر اجتماعی منافع و اجتماعی تعهدات ها،فعالیت اجتماعی تأثیر
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اجتمااعی   مسائولیت  هایشاخص که ارتباط میان است این بیانگر پژوهش این نتایم. گرفتقرار 
 .باشددار میمعنی و مثبت هاشرکت مالی عملکرد اجزای با هاشرکت

 مسائولیت  افشاای  شااخص  به ارزیابی پژوهشی در( 1393)کردلر ابراهیمی و قیومی کرمی،
 رویکارد  تحات ) ایاران  در هاا بانک مالی عملکرد با شاخص این ارتباط بررسی و اجتماعی پذیری

 باه  مناسابی  طاور  باه  ایران در هابانک که رسیدند نتیجه این به اسالمی( پرداختند. پژوهشگران
 ماالی  عملکارد  بر هامسئولیت این ایفای نیز و پردازندنمی اسالمی ا اجتماعی مسئولیتهای ایفای
 .ندارد تأثیری آنها

مسائولیت   باین  ارتبااط  بررسای  باه ( 1393)فار  جاللی و زاده حسن برادران نهندی، بادآور
 نتایم. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت عملکرد و اجتماعی پذیری
 سیساتماتیک،  ریساک  و مالی اهرم شرکت، اندازه کنترل از پس که است داده نشان پژوهش این
 .دارد وجود داریمعنی و مثبت ارتباط هاشرکت عملکرد و اجتماعی پذیریمسؤولیت بین

 حقاوق  هزیناه  و هاا شرکت اجتماعی پذیریمسئولیت بین رابطه (1393) سرافراز و حاجیها
را ماورد بررسای قارار     تهاران  بهاادار  اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در سهام صاحبان
 معیارهاای  گرفتناد.  درنظر مستقل متغیر عنوان به را اجتماعی پذیریمسئولیت پژوهشگران. دادند
KLD آمریکایی مؤسسه

 اجتماعی پذیریمسئولیت معیارهای اساس بر را هاسازمان ساله هر که 1
نتایم ایان  آن هاییافته. نمودند استفاده اجتماعی پذیریسنجش مسئولیت برای کندمی بندیرتبه

 معکوس رابطه سهام، صاحبان حقوق هزینه اجتماعی با پذیریمسئولیت که داد نشان پژوهش ها
 .دارد داریمعنی و

 مسائولیت  اجتمااعی  بععاد  هاای شااخص  و هاا مؤلفاه  ارائه با( 1392) برزگر و یگانهحساس
-مؤلفه پژوهشگران از طریق پرسشنامه. پرداختند ایران در آن موجود به بررسی وضعیت هاشرکت

 رویکارد  از روش تحلیل مدل مسیر باا  هاشرکت مسئولیت اجتماعی بعد افشای هایشاخص و ها
 اخاالق  هاای مؤلفه نشان داد که پژوهش این نتایم. دادند قرار تجزیه و تحلیل مورد پایدار توسعه
 بعاد  هاای مؤلفاه  از مهمتارین  جامعاه  توساعه  در مشاارکت  و خواری رشوه و فساد کار، و کسب

 را اجتمااعی  افشاای  کنندگان بیشاترین مصرف و مشتریان کارکنان، و کار های مؤلفه اجتماعی و
باوده و   پاایین  ایرانای  هاای شارکت  در اجتماعی بعد افشای سطح. دارند هاشرکت هایدرگزارش
 .باشدمی جامعه انتظارات با موجود اختالف زیاد وضعیت بیانگر

 مسائولیت  رابطاه  بررسای  باه  پژوهشای  در( 1392)الادین  معاین  و صادقی صالحی، عرب
 شده پذیرفته هایشرکت مالی عملکرد با اجتماعی

                                                 
1 - Kinder, Lydenberg and Domini  
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 از هاا، شارکت  اجتمااعی  مسائولیت  پژوهش این در. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در
 و زیسات  محیط کارکنان، مشتریان، به نسبت هاآن اجتماعی مسئولیت زمینه در پرسشنامه طریق
 مالی عملکرد که است داده نشان پژوهش این نتایم. گردید گیریاندازه جامعه در موجود نهادهای

 ولای . دارد ارتبااط  جامعاه  در موجاود  نهادهای و مشتریان به نسبت شرکت اجتماعی مسئولیت با
 معنااداری  رابطاه  زیسات  محایط  و کارکنان به نسبت شرکت اجتماعی مسئولیت با مالی عملکرد
 .ندارد

 افشاای  بار  شارکتی  حاکمیات  هاای  مکانیزم رابطه( 1392) صفرزاده و صادقی مقدم، بهار
تهران را مورد بررسی قرار دادناد. نتاایم ایان     بهادار اوراق بورس در هاشرکت اجتماعی مسئولیت

 اساتثناء  باه  شارکتی  حاکمیات  متغیرهاای  بیان داشت کاه،  1385-1389 پژوهش در یازه زمانی
 و مثبات  رابطاه  هاشرکت اجتماعی مسئولیت افشاء مدیره با هیأت در مدیرعامل دوگانه مسئولیت
 پاایین  مورد بررسای  هایشرکت در هاشرکت اجتماعی مسئولیت افشای سطح و داشته معناداری

 .باشدمی
 عملکارد  باا  اجتماعی پذیری مسئولیت بین رابطه بررسی به( 1389)ثقفیان و خلیلی صنوبر،

 اساتانهای  در دارویای  محصاوالت  و ماواد  تولیدکننده عام سهامی هایدر شرکت هاشرکت مالی
را باه عناوان    سازمان ریسک و پژوهشگران متغیرهای اندازه. تهران پرداختند و شرقی آذربایجان

 چندگانه برای رگرسیون و اسپیرمن همبستگی ضریب از استفاده نمودند و کننده متغیرهای تعدیل
 میاان  ایکاه رابطاه   داردبیاان مای   پاژوهش  ایان  نتایم. نمودند استفاده ها،داده تحلیل و تجزیه

 و انادازه  باین  همچناین،  نااداشته و  وجاود  ها،مالی شرکت عملکرد و اجتماعی مسئولیت پذیری
 .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه مالی عملکرد با سازمان ریسک

 هاي تققیقفرضیه
 و مالیات و بهره کسر از قبل حاشیه سود ها شاملبانک حسابداری در این پژوهش عملکرد

باشاد. از ایان رو دو   ( مای MTB) دفتری ارزش به بازار نسبت ارزش و (EBITDA) استهال 
 فرضیه به شرح زیر تدوین شده است:

 همساانی  اثار  کنترل از بعد شرکتی، اجتماعی پذیری مسئولیت نظام های مولفه:  1 فرضیه
 و مالیاات  و بهاره  کسار  از قبال  حاشایه ساود   بینای پایش  به قادر مدیریتی، ترجیحات و شرکتی

-می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته بانکی غیر اعتباری موسسات و هابانکاستهال  

 .باشد
 همساانی  اثار  کنترل از بعد شرکتی، اجتماعی پذیری مسئولیت نظام های مولفه:  2 فرضیه
ساهام   دفتاری  ارزش به بازار ارزش نسبت نسبت بینیپیش به قادر مدیریتی، ترجیحات و شرکتی
 .باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته بانکی غیر اعتباری موسسات و هابانک
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 اهداف اساسی از انجام این تققیق
 تواناد مای  میزان چه به اجتماعی پذیریمسئولیت اجزای که است این پژوهش اصلی هدف
 بانکاداری  صانعت  چه، اگر. نماید بینیپیش را هابانک سرمایه هایهزینه و هابانک مالی عملکرد
-چشام  قابال  اجتمااعی  و محیطی زیست منفی تاثیرات با بخشی عنوان به طوالنی، مدتی برای

 هاای فعالیات  دامناه  وساعت  به اخیر هایسال در مالی موسسات اما شد،می گرفته نظر در پوشی
 نقشی بر عالوه مالی موسسات. اندبردهپی خود موسسات در اجرا قابل محیطی زیست و اجتماعی

 تشاویق  در مهم و حیاتی نقشی دارند، جامعه بر خود عملکرد تاثیر ارزیابی و مدیریت طریق از که
 محیطای  زیسات  و اجتمااعی  ساوء  اثارات  کااهش  و مسئوالنه اقدام به خود مشتریان انگیزش و

 تامین دهی، وام سرمایه، جریان کنترل و نظارت مالی موسسات که آنجا از. دارند خود هایفعالیت
 و کساب  عملکارد  نحوة در قادرند دارند، عهده بر را ایبیمه اقدامات و هاسیاست و هاپروژه مالی

-می محیطی زیست و اجتماعی معضالت و مسائل. نمایند نفوذ اعمال خود حمایت تحت کارهای

 .باشند داشته همراه به چشمگیری اعتباری و گذاریسرمایه هایریسک توانند

 روش شناسی پژوهش
از دسته پژوهشهای کاربردی به شمار مای رود و از نظار روش،    هدف لحاظ از پژوهش این

پژوهشی توصیفی میتنی بر تحلیل رگرسیونی است که در آن از روش تحلیل داده های تر کیبای  
و ادغام استفاده شده است. داده های مورد نیاز از نرم افزار ره آورد نوین، لوح فشرده شرکت تدبیر 

گزارشات انتشار یافته سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخرا  گردیده است. تجزیه و  پرداز و
 انجام شده است. Eviewsتحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار 

جامعه آماری این پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ساال  
اب نمونه جامعه آماری، بر اساس معیارها و شارایط زیار انجاام    هستند. انتخ 1397تا  1390های 

 گرفته است:
 .در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند 1390تا قبل از پایان سال 

 اسفند ماه باشد. 29ها منتهی به به منظور افزایش قابلیت مقایسه دوره مالی آن
 . ماه( نداشته باشند6)بیش از  طی سال های مالی مذکور تغییر سال مالی و توقف فعالیت

 اطاعات مدیریتی مورد نیاز )گزارش های هیات مدیره( در دسترس باشد.
بانک هایی که معیارهای فوق را نداشتند از نمونه آماری حذف شادند. باا در نظار گارفتن     

بانک به عنوان نمونه های آماری پاژوهش انتخااب شادند. بارای      10محدودیت های باال تعداد 
 فرضیه این پژوهش از مدل رگرسیونی به شرح زیر استفاده شده است: آزمون

FPit = β0 + β1CSRjit-1 + β2LogTotAssetit + β3NPLRit + 

β4LLPRit + β5AssetGrowthit +β6LogFPit-1 + β7CapexRit + ɛit      
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  MTBنسابت   و EBITDAحاشایه   صورت به ها،بانک مالی عملکرد=  FPitکه در آن 
 جداگانه طور به

CSR= اجتماعی پذیریمسئولیت میانگین امتیاز شاخص 
TotAssett  =بانک هر های دارایی مجموع 

NPLRit = مشااکو  گذشااته، سررسااید معااوق،)جاااری غیاار مطالبااات مجمااوع 
 جاری غیر و جاری مطالبات مجموع(/الوصول

LLPRit = جااری  مطالبات مجموع/ جاری غیر مطالبات برای خاص و عام ذخائر مجموع 
 جاری غیر و

AssetGrowth  =قبل دوره در هادارایی کل به جاری دوره در دارایی کل نسبت 
FPit-1  =گذشته  سال عملکرد (ROA) 

CapexRt  =مدیریت اولویت گیریاندازه برای دارایی کل به ایسرمایه هایهزینه نسبت 
i  وt به ترتیب نماد بانک و سال هستند 

مفهومی این پژوهش را نشان مای دهاد. ایان مادل براسااس مباانی       مدل  1شکل شماره 
وابساته و کنترلای را نشاان     نظری و پیشینه پژوهش ارائه شده و روابط بین متغیرهاای مساتقل،  

 دهد. می

 
 مدل مفهومی پژوهش 1شکل شماره

 متغیر مستقل
اده ( به عنوان متغیر مستقل پژوهش اساتف CSRشاخص مسئولیت پذیری اجتماعی بانکها)

شده است. برای سنجش افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ها و شناسایی ابعاد، شاخص هاا  
و مولفه های آن اگرچه هنوز هیچگونه اجماعی میان پژوهشگران و سازمان ها وجود ندارد، با این 
حال معیارها و استانداردهای بین المللی زیادی را پژوهشگران در کشورهای مختلف برای بررسی 

(،کورنات و  2002مسئولیت پذیری اجتمااعی در باناک هاا از جملاه سیمپساون و کاوهرز)       نقش
( ،کااالدو و  2010( ، مناساا) 2007( ، اساکولتن) 2019(، نانیادس) 2013(، بواتاون) 2016همکاران)
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( ،آدوال و 2013( ، کمااال)2012( ، ساکساانا و کهلاای) 2012( ، ادیاان و حساان) 2011اوتاارو)
( و ساازمان تادوین اساتاندارد و    2015( ، پائولیم و همکااران) 2014)( ، مالک و نادم2014رحمن)
تهیه و مورد استفاده قرار داده اند. بر این اساس به منظور تهیاه و تادوین چاک     KLDشاخص 

لیست افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ها ابتدا با استفاده از مبانی نظری، پیشینه پژوهش، 
لمللی مرتبط در حوزه مسئولیت پذیری اجتمااعی بررسای شاد و باا     استانداردها و معیارهای بین ا

توجه به فراوانی ابعاد، شاخص ها و مولفه های استفاده شده در پژوهش های قبلی و همچنین باا  
ترکیب استانداردها و رهنمودهای بین المللی و در نظر گرفتن شرایط محیطی ایران، چک لیسات  

 استخرا  گردید. 1ها به شرح جدول شماره  نهایی مسئولیت پذیری اجتماعی بانک
 اجتماعی پذیری ابعاد مسئولیت 1جدول شماره 

ابعاد 
مسئولیت 
پذیری 
 اجتماعی

 جامعه

ایجاد زیرساخت برای عموم مردم در جامعه و منطقه بومی/ محلی از جمله 
 احداث پل ، جاده و. ....

و ارتباط با دانشگاهها  استخدام/ جذب کارآموز  پاره وقت دانشجو / دانش آموز 
 و مراکز پژوهشی

حامی یا اسپانسر برای پروژه های مربوط به سالمت و بهداشت جامعه و کمک 
 و حمایت از تحقیقات پزشکی

 حامی یا اسپانسر همایش های آموزشی، سمینارها و نمایشگاه های هنری

برای  منابع مصرفی / کمکهای مالی به صورت نقدی، محصوالت، خدمات
 حمایت از فعالیت های اجتماعی، آموزشی ، پرورشی و  هنری

 کمکهای مالی برای قربانیان بالیای طبیعی شامل سیل ، زلزله و ...

 پرداخت تسهیالت قرض الحسنه مانند وام ازدوا 

 حمایت از توسعه صنایع کوچک و کارآفرین بویژه افراد بومی / محلی

 حمایت از تولید و اشتغالپرداخت تسهیالت جهت 

بینش ، نگرش ، استراتژی و مسئولیت های هیئت مدیره و مدیران ارشد نسبت 
 CSRبه 

جوایز / گواهینامه های دریافتی مربوط به فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی . زیست 
 محیطی، آموزشی ، ورزشی

عضویت در انجمن ها، نهادها و جوامع ملی/ منطقه ای / بین المللی فعال در 
 CSRحوزه 

روابط 
 کارکنان

کل کارکنان بر حسب نوع استخدام، گروه سنی، منطقه جغرافیائی ، جنسیت و 
.... 

فرایندها و سیاستهای ارتباط با کارکنان شرکت و نظر سنجی از کارکنان و 
 محیط شرکتبررسی نتایم آن در 

تشریح فعالیت ها و ساعات آموزش و تعداد و درصد کارکنان/کارگران آموزش 
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 دیده بر حسب طبقات و گروه ها.

توصیف / تشریح  معیارها  و فعالیتهای بهداشتی و ایمنی و سالمت شغلی 
 کارکنان و  رعایت قوانین بهداشت و استانداردهای ایمنی و سالمت کار

گواهینامه یا جوایز مربوط به امنیت شغلی، ایمنی ، بهداشت و سالمت دریافت 
 کارکنان

راه انداری و یا مشارکت در ایجاد مرکز آموزش نیروی کار یا واحد مستقل 
 آموزش در شرکت

فعالیت های رفاهی کارکنان ) طرح خانه کارگری، صندوق رفاه کارکنان و بیمه 
 عمر و .... (

ها و رویه های جذب و استخدام ،حقوق و دستمزد ، پاداش افشای سیاست 
 کارگران و ....

 تنوع قدرت
 عضویت زنان در هیات مدیره

 نقش سهامداران اقلیت در تصمیم گیری

 محصول

 جوایر یا گواهینامه های کیفیت / رعایت حقوق مصرف کنندگان و .....

ایمنی و وجود افشای مشخصات محصول مطابق با استانداردهای 
 دستورالعملهای استفاده از محصوالت و خدمات شرکت

سیستمهای مدیریت رضایت مشتریان و اقدامات مربوط به رضایت مندی 
 مشتری

افشای اطالعات در خصوص توسعه محصوالت شرکت و پروژه های تحقیقاتی 
 و..  R&Dبرای بهبود محصوالت شرکت شامل نوآوری، مخار  

حاکمیت 
 شرکتی

 کد/ نظام نامه/ منشور اخالقی/ اجتماعی  شرکت

قوانین ، آیین نامه ها و اصول داوطلبانه مرتبط با ارتباطات،روابط صنعتی، 
 بازاریابی، تبلیغات و ...

تشریح اقدامات انجام شده برای جلوگیری و مقابله با فساد ، رشوه خواری ، پول 
 شوئی

 گزارشگریتعهد مدیریت به رویه های 

 افشای اطالعات مربوط به تغییرات حاکمیتی با مدیران ارشد و اجرایی

 اعالن دارای های در دسترس اکتسابی شرکت

 اعالن گزارش های عمده موثر بر حقوق سهامداران و بازده سهام شرکت

افشای اطالعاتی برای شفاف سازی در مورد مواد اولیه که منجر به تاثبر بر 
 قیمت سهام شرکت می شود. روی

 افشای درآمد عملیاتی ماهانه شرکت و شرکت های تابعه
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 افشای ماهیانه اطالعات مربوط به وام دهی و ضمانت نامه های شرکت

 افشای اطالعات مربوط به تعداد کارکنان شرکت

 افشای سطح تخصص مدیران و حسابداران شرکت و ارزیابی کیفی آنها

 گزارش های مربوط به مواد اولیه و کاالارائه 

 انتشار بیانیه های تاکیدی پیش بینی شاخص های مالی شرکت

 انرژی

اقدامات و ابتکارات برای ارائه محصوالت و خدماتی مبتنی بر مواد قابل بازیافت 
 و کاهش مصرف انرژی

فرآیندها و عملیات میزان انرژی ذخیره شده یا صرفه جوئی شده به دلیل بهبود 
 شرکت

سپس برای محاسبه و سنجش میانگین مسئولیت پدیری اجتماعی از روش تحلیال محتاوا   
 استفاده شده است 1مطابق رابطه شماره 
 :1رابطه شماره 

𝐶𝑆𝑅 =
تعداد مولفه های افشا شده

تعداد کل مولفه های قابل افشا
 

شدن و یاا نشادن مولفاه هاایی کاه      در رویکرد تحلیل محتوا استنباط نتایم بر اساس افشا 
تعریف شده است، می پردازد. در این رویکرد اگر یاک مولفاه از مولفاه هاای مسائولیت پاذیری       
اجتماعی بانک ها افشا شده باشد، امتیاز یک و اگر افشا نشده باشد امتیاز صفر داده می شاود. در  

در  1در جدول شماره  پژوهش حاضر در صورتیکه هر یک از شاخص ها و مولفه های مطرح شده
گزارش های هیات مدیره بانک ها افشا شده باشد به آن مولفه عادد یاک و در صاورتیکه افشاا     
نشده باشد عدد صفر تعلق می گیرد. سپس برای هر بانک میانگین مولفه های افشا شده به کال  

 ت.مولفه های قابل افشا، بیان کنند درصد افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ها اس

 متغیر هاي كنترلی
با توجه به پیشینه و میانی نظری پژوهش متغیرهای اندازه شرکت، ریسک بانکی)اعتباری(، 
رشد، عملکرد مالی سال قبل و اولویت مدیریت به عنوان متغیرهای کنترلی این پژوهش به شرح 

 زیر در نظر گرفته شده اند.
 نکاندازه بانک عبارت است از مجموع دارایی های هر با

 گذشاته،  سررساید  معاوق، )جااری  غیار  مطالباات  ریسک بانکی و اعتباری شامل مجماوع 
 خااص  و عاام  ذخاائر  جاری و همچنین مجموع غیر و جاری مطالبات مجموع(/الوصول مشکو 
 جاری غیر و جاری مطالبات مجموع/ جاری غیر مطالبات برای

  قبل دوره در هادارایی کل به جاری دوره در دارایی کل رشد عبارتست از نسبت
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 (ROA) گذشته  سال عملکرد مالی سال قبل عبارتست از عملکرد
 دارایی کل به ایسرمایه هایهزینه اولویت مدیریت عبارت است از نسبت

 متغیرهاي وابسته
استفاده کنندگان گزارش های مالی با استفاده از معیارهای مختلاف عملکارد باناک هاا را     

پااژوهش از دو متغیاار سااود قباال از بهااره و مالیااات و اسااتهال   ارزیااابی ماای کننااد. در ایاان 
(EBITDA( و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام  )MTB   برای اندازه گیاری عملکارد )

 مالی بانک ها استفاده شده است.

 هاتقلیل داده
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا آمااره هاای توصایفی متغیرهاای پاژوهش شاامل       

 ی مرکزی و پراکندگی و سپس آماره استنباطی ارائه شده است.شاخص ها
در این پژوهش اطالعات مربوط به میانگین و میانه از گروه شاخص های مرکزی، کمیناه،  
 2بیشینه و انحراف معیار از گروه شاخص های پراکندگی ارائه شده است. کاه در جادول شاماره    

 ارائه شده است.
 به آمار توصیفی های مربوطداده 2جدول شماره 

 حداكثر حداقل میانه میانگین مشاهدات متغیر
انقراف 

 معیار

CSR 80 0.4161 0.4048 0.3810 0.6905 0.0634 

MTB 80 1.2536 1.1141 -14.981 9.9660 2.5690 

LogTotAsset 80 33.4919 33.6125 30.5996 35.7641 1.1691 

ROAt 80 0.0107 0.0087 -0.0458 0.0507 0.0163 

ROAt-1 80 0.0129 0.0109 -0.0458 0.0507 0.0157 

TotAsset 80 33.4919 33.6125 30.5996 35.7641 1.1691 

NPLR 80 0.0775 0.1634 -6.8565 0.4200 0.7903 

LLPR 80 0.0568 0.0489 0.0208 0.3541 0.0392 

AssetGrowth 80 0.2338 0.2018 -0.0258 0.5689 0.1406 

CapexR 80 0.0072 0.0028 -0.0017 0.0788 0.0127 

EBITDAMGN 80 0.1229 0.1197 -0.3404 0.3701 0.1266 

EBITDA_t-1 70 0.1106 0.1023 -0.3404 0.3701 0.1263 

MTB_t-1 70 1.1381 1.0767 -14.981 9.9660 2.5452 

اصلی ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیاع  
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است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده ها است. برای مثال مقادار میاانگین بارای    
می باشد که نشان می دهد بیشاتر داده   416/0( CSRمتغیر مستقل مسئولیت پذیری اجتماعی )

یافته اند. به طور کلی پارامترهای پراکندگی معیاری برای تعیین میازان   ها حول این نقطه تمرکز
پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین می باشد به عناوان مثاال   

و حاداقل ایان شااخص     063/0( CSRانحراف معیار متغیر مستقل مسئولیت پذیری اجتمااعی ) 
 یال می باشد.ر 690/0و حداکثر آن  381/0

 اختالف بین حداقل و حداکثر داده ها، بیانگر دامنه مناسب برای استفاده از متغیرهاست.

 پژوهش آزمون فرضیه -4-3
های این پژوهش از دو مدل رگرسیونی فرعی استفاده شد که نتایم آنها برای آزمون فرضیه
 در ادامه ارائه شده است.

د بررسی ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی می باشاد.  در هر یک از مدل ها متغیر مستقل مور
ها با استفاده از آزمون های های رگرسیون پژوهش، ابتدا الگوی مناسب برازش مدلدر مورد مدل

F    هاا بارازش داده   لیمر، هاسمن و بررسی اثرات ادغام شده، تشخیص داده شاده و ساپس مادل
ه زیربناایی شاامل بررسای همساانی     اند. پس از تشخیص مدل مناسب جهت برازش فرضای شده

واریانس ها، خودهمبستگی سریالی و مانایی باقیمانده های مدل، بررسی شده و در صاورت عادم   
برقراری این فرضیات از مدل رگرسیون تعمیم  یافته جهت برازش نهایی مدل استفاده شده است. 

داری کلای مادل،   نای های رگرسیون پاژوهش ماواردی مانناد مع   برای بررسی نتایم برازش مدل
 داری ضرایب متغیرهای مدل و ضریب تعیین مدل گزارش و مورد بررسی قرار گرفته است.معنی

 اول پژوهشآزمون فرضیه  -4-3-1
با استفاده از مدل رگرسیونی زیر، تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک ها 

(EBITDAدر فرضیه اول پژوهش مورد بررسی قرار گ ) :رفته است 
FPit = β0 + β1CSRjit-1 + β2LogTotAssetit + β3NPLRit + 

β4LLPRit + β5AssetGrowthit +β6LogFPit-1 + β7CapexRit + ɛit 
برای بررسی همخطی  VIFدر ابتدا و پیش از بررسی مدل های مورد نظر، مقادیر شاخص 

کند این شاخص بیان میارائه شده است.  3میان متغیرها در مدل های مورد نظر در جدول شماره 
در  .اسات  یافتاه  افازایش  همخطای  بابت که چه میزان از تغییرات مربوط به ضرایب برآورد شده

 باشد. 10صورت عدم وجود همخطی انتظار می رود این شاخص کمتر از مقدار 
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 برای فرضیه اول VIFآزمون  3جدول شماره 
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دهد که مشکل همخطای در باین متغیرهاای فرضایه اول     نشان می 3نتایم جدول شماره 
پژوهش وجود ندارد . برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده هاای پانال در   

 برآوررد مورد نظر کارآمد است یا خیر از آزمون چاو استفاده می گردد. 
ساطح معنای داری   ر نشان می دهد، مقدا 4همانگونه که نتایم آزمون چاو در جدول شماره 
است. بنابراین در این مادل فرضایه    0.05برای مدل رگرسیونی کمتراز سطح خطای آزمون یعنی 

H0  رد شده و بیانگر این است که می توان از روش داده های پانل برای 95در سطح اطمینان %
هاای   برازش استفاده نمود. در مرحله بعد آزمون هاسمن با هدف تعیین مدل مناسب میاان مادل  

 4پانلی با اثرات ثابت و پانلی با اثرات تصادفی، انجام شده است. همان طور که در جدول شاماره  
دهد که الگوی اثارات ثابات بار    آماره های هاسمن نشان می سطح معنی داریمشاهده می شود 

پاذیری  الگوی اثرات تصادفی برتری دارد. در نتیجه با توجه به نتایم حاصل از آزمون های ترکیب
چاو و اثرپذیری هاسمن، مدل پانلی با اثرات ثابت جهت برازش مادل رگرسایون در ایان مرحلاه     

 انتخاب شد. 

 آزمون انتخاب الگوی رگرسیون مدل فرضیه اول پژوهش 4جدول شماره 

 نتیجه احتمال درجه آزادي مقدار آماره آزمون

پذیري تركیب

 چاو
 مدل پانلی <0.001 (9و53) 7.447 اف لیمر

اثرپذیري 

 هاسمن
 0.017 7 16.99 دوكاي

اثرات 

 ثابت

جهت پرهیز از نادیده گرفتن نقض فرض همسانی واریانس و رخداد نتاایم کااذب در روناد    
تخمین، آزمون تشخیص وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس از آماره ی بروش پاگان اساتفاده  

حاصل بایش  سطح معنی داری نشان می دهد که  5شده است که نتایم حاصل در جدول شماره 
بنابراین فرضیه ی صفر آزمون یعنی برقراری همساانی واریاانس هاا    است  0.05از سطح خطای 
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تایید شده است. برای آزمون وجود یاا عادم وجاود خاود همبساتگی ساریالی از آزماون باروش         
ساطح  نشان می دهاد کاه    5ولدریم  اسنفاده شده است. نتایم حاصل در جدول شماره -گادفری

راین خودهمبستگی میان متغیرهای مادل  است بناب 0.05حاصل بیش از سطح خطای معنی داری 
وجود ندارد. در مورد مانایی باقیمانده های مدل مالحظه می شود که با توجاه باه نتیجاه آزماون     

عدم برقاراری ماناایی تاییاد نمای شاود. بناابراین، مادل         05/0دیکی فولر در سطح معنی داری 
 صل را مورد بررسی قرار می دهیم.رگرسیون پانلی با اثرات ادغام شده را برازش داده و نتایم حا

 بررسی فرضیات زیربنایی مدل رگرسیون پژوهش 5جدول شماره 

 نتیجه احتمال درجه آزادي مقدار آماره آزمون

همسانی 

 واریانس ها
 0.097 7 12.09 بروش پاگان

برقراري همسانی 

 واریانس ها

خودهماستگی 

 سریالی
-بروش گادفری
 ولدریم

13.22 7 0.067 
 عدم وجود

 خودهماستگی

 برقراري مانایی 0.01 4 -5.64 دیکی فولر آزمون مانایی

 آزمون مدل فرضیه اول پژوهش 6جدول شماره 

 مدل رگرسیون پانل اثرات ادغام شده

 EBITDAi,tمتغیر وابسته: 

 احتمال آماره Tآماره  خطای استاندارد ضرایب متغیرهای توضیحی

CSR 0.516 0.193 2.670 0.010 
LogTotAsset -0.183 0.041 -4.523 0.000 

NPLR -0.137 0.045 -3.063 0.003 
LLPR -3.655 0.969 -3.771 0.000 

AssetGrowth 0.118 0.082 1.443 0.155 
EBITDA_t-1 -0.043 0.111 -0.389 0.699 

CapexR 0.901 0.890 1.013 0.316 

 12.53 آماره آزمون 0.623 ضریب تعیین

 <0.001 احتمال آماره آزمون 0.509 تعدیل شده ضریب تعیین
 

داری متغیار مساتقل ساطح افشاای     دهاد کاه ساطح معنای    نشاان مای   6نتایم جادول شاماره   
باشاد کاه مباین ایان موضاوع اسات کاه میاان         مای  0.05پذیری اجتمااعی کمتار از    مسئولیت
وجاود دارد. باا   داری ( رابطه معنیEBITDAها )پذیری اجتماعی و عملکرد ملی بانک مسئولیت

دار و مثبت اسات. از  (، معنی516/0پذیری اجتماعی)توجه به ضریب متغیر سطح افشای مسئولیت
پذیری اجتماعی، عملکارد ماالی   توان بیان داشت که با افزایش سطح افشای مسئولیتاین رو می



 │ یاترب اخالق  یدبانک اه با اتک  یرب عملکرد مال  یاجتماع  رییپذ یتمسئول  یسطح افشا یراتث  یابیارز 

 

113 

از معیاار  یابد و این موید تایید فرضیه اول پژوهش باا اساتفاده   ( افزایش میEBITDAها )بانک
EBITDA ( و ریساک  -183/0باشد. عالوه بر این ضریب متغیرهای کنترلی انادازه باناک )  می

ها باا انادازه   دار هستند، به عبارتی بانک( نیز معنی-655/3و  -137/0بانکی و اعتباری)به ترتیب 
ر برخوردا EBITDAکوچکتر و ریسک بانکی و اعتباری کمتر از عملکرد بهتری بر اساس معیار 

 هستند.
و  623/0دهد، مقدار ضاریب تعیاین   نشان می 6طور که نتایم جدول شماره همچنین همان

باشد که بیانگر ایان اسات کاه قادرت توضایح دهنادگی و       می 509/0ضریب تعیین تعدیل شده 
هاا  درصاد از تغییارات عملکارد ماالی باناک      51برازش مدل در سطح خوبی قارار دارد و حادود   

(EBITDA ناشی از )   هاا  پاذیری اجتمااعی باناک   تغییر متغیر مستقل ساطح افشاای مسائولیت
 باشد. می

 پژوهش دوم فرضیه آزمون -4-3-1
برای بررسای   VIFدر این بخش نیز پیش از بررسی مدل آماری مورد نظر، مقادیر شاخص 

همخطی میان متغیرها در مدل های مورد نظر ارائه شده است. در صورت عادم وجاود همخطای    
 باشد. 10ی رود این شاخص کمتر از مقدار انتظار م

 برای فرضیه دوم VIFآزمون  7جدول شماره 
یر
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همخطی وجاود نادارد و   دهد که در بین متغیرهای پژوهش نشان می 7نتایم جدول شماره 
 های پانل از آزمون چاو استفاده می گردد. جهت مشخص نمودن کارآمدی روش داده

ساطح معنای داری   نشان می دهد، مقدار  8طور که نتایم آزمون چاو در جدول شماره همان
باشاد. بناابراین در ایان مادل،     می 0.05برای مدل رگرسیونی بیش از سطح خطای آزمون یعنی 

% تایید شده و بنابراین بایستی در این مدل  از مدل رگرسایون  95در سطح اطمینان  H0فرضیه 
 نمود. OLSساده 

 
 آزمون انتخاب الگوی رگرسیون مدل فرضیه دوم پژوهش 8جدول شماره 
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 نتیجه احتمال درجه آزادي مقدار آماره آزمون

مدل رگرسیون ساده  0.081 (9و53) 1.847 اف لیمر پذیري چاوتركیب
OLS 

-آزمون بروشبرای بررسی همسانی واریانس ها از آزمون بروش پاگان استفاده شده است. 
1پاگان

اساتفاده مای شاود و     رگرسیون خطیدر مدل های  واریانس ناهمسانیبه منظور آزمودن  
خطی را به مقادیر متغیرهای توضایح   رگرسیونجمالت پسماند بدست آمده از  واریانسوابستگی 

حاصال  ساطح معنای داری   دهد که نشان می 9نتایم جدول شماره .دهنده مدل، بررسی می کند
ریانس ها را بیان می کند. همچناین بارای بررسای    بوده و همسانی وا 0.05بیش از سطح خطای 

مشااهده   9خودهمبستگی سریالی از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. در جدول شماره  
باوده و بناابراین عادم وجاود      0.05حاصل بیش از سطح خطاای  سطح معنی داری می شود که 

خطاهایمدل از آزمون کلموگروف شود. جهت بررسی نرمال بودن خودهمبستگی سریالی تایید می
حاصال  ساطح معنای داری   دهد کاه  نشان می 9اسمیرنف استفاده گردید که نتایم جدول شماره 

 باشد.بوده و خطاهای حاصل از مدل نرمال می 0.05بیش از سطح خطای 

 
 نمودار چند  چند  احتمال نرمال 2شکل شماره 

                                                 
1  - Breusch–Pagan test 

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%DB%8C/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/
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 بینی شده نمودار خطاها در مقابل مقادیریش 3شکل شماره 

برای بررسی نرمال بودن توزیع خطاها از نمودار چند  چند  احتمال نرمال )شکل شماره 
باشد. همچنین بارای بررسای   ( استفاده شده است که نشان دهنده ترمال بودن توزیع خطاها می2

ثبات واریانس خطاها از نمودار خطاها در مقابل مقادیر پیش بینی شده استفاده شده است) شاکل  
دهد ثبات واریانس خطاها برقرار است. که ایان نمودارهاا   ( که نمودارهای فوق نشان می3شماره 

 باشد.می 9موید نتایم جدول شماره 
 بررسی فرضیات زیربنایی مدل رگرسیون پژوهش 9جدول شماره 

 نتیجه احتمال درجه آزادي مقدار آماره آزمون

همسانی واریانس 

 ها
 0.261 7 8.87 بروش پاگان

برقراري همسانی 

 واریانس ها

خودهماستگی 

 سریالی
 عدم وجود خودهماستگی 0.504 - 2.035 دوربین واتسون

 برقراري نرمال بودن 0.697 - 0.082 كلموگروف اسمیرنف نرمال بودن خطاها

 آزمون مدل فرضیه دوم پژوهش 10جدول شماره 

 OLSمدل رگرسیون ساده 

 MTBi,tمتغیر وابسته: 

 احتمال آماره Tآماره  خطای استاندارد ضرایب توضیحیمتغیرهای 

(Intercept) 46.499 11.000 4.227 0.001> 
CSR -8.975 4.188 -2.143 0.036 

LogTotAsset -1.317 0.351 -3.757 0.001> 

NPLR 1.787 0.883 2.022 0.047 
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LLPR 36.835 17.639 2.088 0.041 
AssetGrowth -0.131 1.987 -0.066 0.948 

MTB_t-1 0.100 0.110 0.910 0.366 
CapexR 49.239 22.002 2.238 0.029 

 4.91 آماره آزمون 0.356 ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل 
 شده

 <0.001 احتمال آماره آزمون 0.284

 

داری متغیار مساتقل ساطح افشاای     دهاد کاه ساطح معنای    نشاان مای   10نتایم جدول شاماره  
باشد که مباین ایان اسات کاه میاان ساطح افشاای        می 0.05کمتر از  پذیری اجتماعی مسئولیت
هاا )نسابت ارزش باازار باه ارزش دفتاری ساهام       پذیری اجتماعی و عملکرد ملی بانکمسئولیت
MTBپاذیری  داری وجود دارد. با توجه به ضریب متغیار ساطح افشاای مسائولیت    ( رابطه معنی
رو می توان استدالل کرد که با افازایش ساطح    دار و منفی است.از این(، معنی-975/8اجتماعی)

(  MTBها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتاری ساهام)  افشای مسئولیت پذیری اجتماعی در بانک
انها کاهش خواهد بافت و این موید تایید فرضیه دوم پژوهش با استفاده از نسبت ارزش باازار باه   

-317/1رهای کنترلی اندازه باناک ) باشد. همچنین ضریب متغی(  میMTBارزش دفتری سهام)
( نیاز  239/49( و اولویات مادیریت )  835/36و  787/1های بانکی و اعتباری )به ترتیب (، ریسک
 داری هستند.معنی

و ضاریب   356/0دهد، مقدار ضریب تعیاین  نشان می 10طور که نتایم جدول شماره همان
قدرت توضیح دهندگی و برازش مادل   باشد که بیانگر این است کهمی 284/0تعیین تعدیل شده 

درصد از تغییرات نسابت ارزش باازار باه ارزش دفتاری ساهام       4/28در سطح خوبی قرار دارد و 
هاا  پاذیری اجتمااعی باناک   ( ناشی از تغییر متفیر مستقل سطح افشای مسئولیتMTBها )بانک
 باشد.می
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 نتیجه گیري
 پاذیری مسائولیت  کاه  هساتند  آن مؤیاد  پاذیری اجتمااعی  مسئولیت به مربوط هاینظریه

 طاور  باه  زیسات،  محایط  جمله از سازمان نفعانذی همه منافع گرفتن نظر در دلیل به اجتماعی

 .(2017 بنتلی، و رحمان رحمان،) گذاردمی هاشرکت عملکرد بر مثبتی تأثیر عمده
پاذیری  هاای مسائولیت   دهاد کاه مولفاه   نتایم به دست آمده برای فرضیه اول نشان مای 

اجتماعی بر عملکرد مالی بانک ها تاثیر دارد. عالوه بر این، مقدار ضریب به دسات آماده مثبات    
ها، عملکارد ماالی باناک هاا     پذیری اجتماعی بانکباشد یعنی افزایش سطح افشای مسئولیتمی

ه هاا، حاشای  پذیری اجتماعی باناک یابد. به عبارت دیگر با ارتقا سطح افشای مسئولیتافزایش می
 ها بهبود خواهد یافت.( در بانکEBITDAاستهال  ) و مالیات و بهره کسر از قبل سود

ها همانند فرضایه اول  پذیری بانکهمچنین با توجه به نتایم فرضیه دوم، شاخص مسئولیت
ها تاثیر دارد و ضریب منفی آن بیانگر رابطه معکوس میاان ساطح   پژوهش بر عملکرد مالی بانک

باشد. به بیان دیگار باا افازایش    ها و عملکرد مالی آنها میپذیری اجتماعی بانکافشای مسئولیت
( MTBها نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام)پذیری اجتماعی بانکسطح افشای مسئولیت

 یابد.کاهش می
 اجتمااعی  مسائولیت  در مشارکت به که ها و موسسات اعتیارییانکداری، بانک صنعت در

 در کنناد، مای  اجتمااعی  پاذیری مسائولیت  هاای  شاخص رعایت به ملزم را خود و هستند پایبند

 جامعه، منافع با بانک اهداف همسوسازی راستای در .دهندمی بروز بهتری مالی عملکرد بلندمدت

 های هزینه از بیشتر آن از حاصل منافع اگر اما شوند، هایی هزینه متحمل است ممکن ها بانک

 نتاایم  باا  پاژوهش  ایان  نتایم .یابد می بهبود بانک کارایی و وری بهره و مالی عملکرد شود، آن
 و (، مقباوان 2019(، گنجای و همکااران )  2019(، لی و همکاران )2019پژوهش گونن و شوولتز)

(، 2015، جاو و همکااران)  (2016)همکاران و ، گیناراکیس(2016) گابادمیوس ، آالنی(2018)زاهر
 قباادی  و ، امیرحساینی (1396)جعفاری  و ناوروش  زنگناه،  کرد (، حیدری1397) مقیمیو  نمازی
 جاللای  و زاده حسان  برادران نهندی، ، بادآور(1394) صبوری نیاسانی، رستمی، ، احمدی(1395)
همچنین نتایم پژوهش حاضار   .است همسو (1393)کردلر ابراهیمی و قیومی و کرمی، (1393)فر

 همکااران  و سانچز استفان (،1393) سرافراز و (، حاجیها1389با نتایم پژوهش صنوبر و همکاران)
 باشد.( همسو نمی2014و تیوهین) (2017)
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 پیشنهادهاي پژوهش
تواند با تصویب قوانین و اساتانداردهای الزم  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می -1

ها ها، عملکرد بانکهای اجتماعی بانکها از منظر توجه به مسئولیتر فعالیت بانکبرای نظارت ب
تاوان جهات افازایش ساطح افشاای      را نظارت نموده و ارزیابی نماید. از جمله اقداماتی کاه مای  

هاا و سامینارها باا    شود به برگزاری کنفارانس ها انجام داد میپذیری اجتماعی در بانکمسئولیت
هاای  پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری و آثار آن، الزام بانکها به ارائه گزارشمسئولیتموضوع 

پذیری اجتماعی، الازام شافافیت اطالعاات باانکی     های خود در خصوص مسئولیتساالنه فعالیت
ها به عناوان یکای از مهمتارین    برای ذینفعان و همچنین وضع استانداردهای مناسب برای بانک

 گذاری فعال در جامعه اشاره نمود.یهنهادهای سرما
پذیری اجتماعی به صورت مجزا و نباود اساتانداردهای الزم   عدم گزارشگری مسئولیت -2

پاذیری باه   پذیری اجتماعی در ایران موجب گزارشاگری و افشاای مسائولیت   در زمینه مسئولیت
گذاران و سپرده گذارانای شده است. بنابراین این ضعف باعث شده است مه سرمایهصورت سلیقه

ها را مقایسه نمایند. از این رو به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایاران  نتوانند از این منظر بانک
پاذیری اجتمااعی در چاارچوب اساتانداردهای     ها را به افشاء مسائولیت شود که بانکپیشنهاد می

هاای  بنادی باناک   های مجزا و مستقل ملزم نماید و باه رتباه  مدون و یک پارچه و ارائه گزارش
پاذیری  پذیریفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باه لحااظ کیفیات ساطح افشاای مسائولیت      

 اجتماعی بپردازد.
باه   هاا، ماالی باناک  لیت پذیری اجتماعی و عملکارد  ئوبا توجه به رابطه مثبت بین مس -3

ذیری پا لیتئوهاای مسا  افشاای شااخص   شاود سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد مای 
و  نمایاد ی پذیرفته شده در بورس الزامای  هابانکها و امتیاز مربوط به آن را برای بانکاجتماعی 
 .ی نمایددهسازمانرا  را اطالعاتاین 

ها اعم از دانشگاهیان، مدیران، نهااد  بانکبه کلیه متصدیان مسؤولیت پذیری اجتماعی  -4
پذیری با توجه به اینکه بین مسئولیت ،شودهای اجرایی، تحلیلگران و سرمایه گذاران پیشنهاد می

ها رابطه مثبت وجود دارد، هماه بخشاهای اقتصاادی، اجتمااعی و     مالی بانکاجتماعی و عملکرد 
فرهنگی را در جهت بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی و حرکت به سمت توسعه پایادار هماهناگ   

پذیری اجتماعی ا به امتیاز مسئولیتهبانکسرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری در  .سازند
 .توجه نمایند بانکآنها به عنوان عامل مؤثر و مرتبط با عملکرد 

مسائولیت پاذیری    هایها و مولفهشود که کلیه شاخصها پیشنهاد میبانکبه مدیران  -5
و به تبع آن مناافع   این پژوهش را در بانک تحت مدیریت خود اجرایی و عملیاتی نماینداجتماعی 

 .حاصل از اجرای آن را کسب نمایندقتصادی بلندمدت ا
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و  باشاند  داشته ایویژه توجه ها،باتک اجتماعی مسئولیت به شود می توصیه مدیران به -6
 پذیری مسئولیت هایشاخص افشای شود،می پیشنهاد نیز تهران بهادار اوراق و بورس سازمان به

 .کند الزامی بورس در شده پذیرفته هایبانک برای را آن به مربوط امتیاز و هابانک اجتماعی

 هاي آتیپیشنهاد براي پژوهش
پذیری اجتماعی و عملکرد مالی در صنایع دیگار مانناد صانعت    بررسی رابطه مسئولیت -1

 های سرمایه گذاریبیمه و شرکت

ها بر اسااس  پذیری اجتماعی در بانکهای مسئولیتبررسی کیفیت گزارشگری شاخص -2
 المللیبیناستانداردهای 

های داخلای  پذیری اجتماعی بانکهای مسئولیتمقایسه تطبیقی سطح افشای شاخص -3
 های کشورهای حوطه خلیم فارس و سایر کشورهای اسالمیبا بانک

پذیری اجتماعی و عملکرد مالی در های مسئولیتمقایسه تطبیقی سطح افشای شاخص -4
 های دولتی و غیر دولتیبانک
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 (یفلسف یکردو اخالق )با رو ینرابطه د
  

 1 یدمعصومه سع
 

 چکیده

دینای اسات.   ی ههاای اندیشا   تارین بحاث   دین و اخالق از پرسابقه یرابطه
دین و اخالق، اصالت دین  یرابطه یهفیلسوفان دین و عالمان علم اخالق در زمین

دین، سرچشامگی دیان از اخاالق یاا      یوسیله یا اخالق، ضمانت اجرایی اخالق به
اماا   .اند سخن گفته های دین و اخالق ها و نیازمندی اخالق از دین و سایر وابستگی

 لی اسات کاه ذهان   ئاز مهم ترین مساا  "دین و اخالق  یرابطه "هنوز پرسش از 
. پژوهش حاضر ابتدا معانی دین و اخالق را به خود مشغول داشته استاندیشمندان 

هاای برخای از   و اهداف هر یک از این دو مقوله را مطارح نماوده، ساپس دیادگاه    
-ون روابط بین دین و اخالق را در یاک تقسایم  اندیشمندان مسلمان و غرب پیرام

بندی جدید بیان کرده است و در نهایت پس از ارزیابی نظرات مذکور، دیدگاه مورد 
 .کند.نظر را ذکر می

 

 كلیدي واژگان
 .دین، اخالق، تباین، تقابل، اندرا 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
 Email: m.saied@yahoo.com                      .    باهنر کرمان یددانشگاه شه یعلم یأتعضو ه .1

 13/11/1398: یینها یرشپذ         28/8/1398یافت: در یختار



 126 1399   زمستان   – دوشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 طرح مسأله

یکی از مباحث مهم  ماست. یکی از مسائل بسیار مهم روزگار ،اخالق ارتباط دین و یمسأله
بدین  .ارتباط این دو می باشد اخالق و اخالق، دین و یفلسفه یحوزه درکالم جدید و نیز در

حیات شخصی و اجتماعی  جامعه و در و داراست منظور که هرکدام جایگاه حقیقی خویش را
 همواره یکی از طوالنی دارد ور سابقه ای بسیا این بحث. می نماید ءانسان نقش خود را ایفا

این مباحث را در آثار افالطون و  یریشه آمده است.می مسائل مورد توجّه متفکّران دینی به شمار
گونه وگو با اوثیفرن، مسأله را اینجا که افالطون در آثار خود در گفت، آنارسطو نیز می توان دید

(در 54)برن ژان، افالطون ، کند که آیا خدا هم باید معیارهای اخالقی را محترم بدارد؟مطرح می
های اخالق را باید بر دین آیا بنیانکه  اشاعره نیز در همین ارتباط بود بحث معتزله وعلم کالم 

 یاربس دنیای جدید در اما آنچه که بحث دین و اخالق را استوار کرد یا اخالق بنیانی مستقل دارد؟
از  .رنسانس مطرح می شود یدوره خصوص پس ازه مباحثی است که ب، اهمیت می سازد زئحا

اخالق همیشه یکی  ،تدریم از عرصه ها و حوزه های گوناگون کنار گذاشته شده زمانی که دین ب
 عصر روشنگری، حضور دین را ویژه دره ب و جدید یاز ارکان دین تلقّی می شده است اما از دوره

. در این از دین و مفاهیم دینی خالی کنند این است که اخالق را ل نمی کنند و سعی برتحمّ
ای نظیر توان به فالسفههایی در شرق و غرب صورت گرفته است که در شرق میراستا فعالیت

عالمه طباطبایی، شهید مطهری و استاد مصباح اشاره کرد. در غرب نیز کانت، فروید، جیمز راشلز 
ای هستند که در این زمینه نظریات قابل توجهی دارند. در این نوشتار برآنیم که فالسفه از جمله

ی دین و اخالق بپردازیم. پس از تعریف دین و اخالق، با استفاده از منابع معتبر، به بررسی رابطه
این بررسی از نگاه برخی فالسفه با رویکردی جدید صورت گرفته است، بدین شکل که نظرات 

بندی بدیع بیان شده است و در پایان آراء مذکور را نقد کرده اوت اندیشمندان در ضمن تقسیممتف
 کنیم.و دیدگاه صحیح را بیان می

 تعریف دین
ى اناین دو معنى از جمله مع .آمده است طاعتا ء وجزا در لغت، به معانی متفاوتی نظیر دین

، 2است.)قرشی، قاموس قرآن،  است که در صحاح و قاموس و مجمع و مفردات نقل شده 
 (380ص

اما تعریف دین در اصطالح  دشوار است  زیرا تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان مسلمان و 
ها را جمع و توان آنغرب ارائه شده است و شمار آن به قدری زیاد است که به سختی می

پژوهان برای ز دینبسیاری ا»گوید: شمارش کرد. عالمه محمد تقی جعفری در این خصوص می
اند وجه مشتر  ادیان را ی تعریفی جامع و فراگیر نسبت به ادیان متعدّد و متنوّع سعی کرده ارائه

های مورد بررسی قرار داده و از عناصر مشتر  تعریفی عام و فراگیر ارائه کنند. این شیوه با روش
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جعفری: فلسفه دین، ص «)است. متداول که به تعریف انتزاعی فیلسوفان از دین پردازند متفاوت
.(در این مجموعه، ابتدا تعاریف برخی از متفکران مسلمان و غربی را مطرح کرده و در ادامه 41

 کنیم.تعریف جامعی را بیان می
  :تعریف عالّمه طباطبائی. 1  
یشان در موارد گوناگونی از المیزان، دین را به روش یا سنّت اجتمااعی تعریاف مای کناد  از     ا 
 ، المیازان، طباطباائی ) «دین راه زندگی است که آدمی در دنیا به ناچار آن را می پیمایاد. » مله:ج
 (134ص، 8 
  :تعریف آیت اهلل جوادی آملی .2  

جامعاه انساانی و    یهعقاید، اخالق، قوانین و مقرراتای اسات کاه بارای ادار     یهدین مجموع 
 (93ص، آیینه معرفتی، شریعت در جوادی آمل) پرورش انسان ها باشد.

 :تعریف استاد محمد تقی مصباح یزدی. 3   
دین در اصطالح، به معنای اعتقاد به آفریننده ای برای جهان و انسان و دستورهای عملی 
متناسب با این عقاید است  از این رو کسانی که مطلقاً معقتد به آفریننده ای نیستند و پیدایش 

رفاً معلول فعل و انفعال های مادی و طبیعی می دانند بی پدیده های جهان را تصادفی و یا ص
 :گرددکیل میتش دین نامیده می شوند. بنا به تعریف ذکر شده هر دینی از دو بخش

د مانند اعتقاد به وجود خداوند ندار هعقیده یا عقایدی که حکم پایه و اساس و ریش الف(    
 ...ویکتا و دادگر و توانای مطلق، اعتقاد به معاد 

حرکت به سوی هدف که احکام و تکالیف نامیده می شود و اخالقیات و  یهرنامب( ب    
 (28-29ص، 1، آموزش عقاید،  مصباح یزدی.) احکام فقهی را تشکیل می دهد

پس از بیان نظرات برخی از متفکرین مسلمان در این زمینه، الزم است به دیدگاه برخی از 
که نظرات متعددی در این مورد وجود دارد در این کنیم. با توجه به اینی غرب نیز اشاره فالسفه

 پردازیم.  ها میمجموعه به صورت گزینشی به برخی از آن
را خشیت گویند.  داند که آنآمیز مییل، دین را وضعیتی روحی یا حالتی ناب و حرمت. تی1

 (18ین، ص)پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی درآمدی بر فلسفه د
. از نظر برگسن، دین، مطابق و موافق با عزم، نیّت و طبیعت است.) برگسن، دو سرچشمه 2

 (219اخالق و دین، ص 
دین عبارت است از احساس وابستگی مطلق به  » گوید:در تعریف دین می شالیر ماخر. 3

 (6) ویلیام، دین و روان، ص«چیزی دیگر.
از تأثرات و احساسات و رویدادهایی است که برای هر  . از نگاه ویلیام جیمز، دین عبارت4

دهد، به طوری که انسان از این روی می ی وابستگیانسانی در عالم تنهایی و دور از همه
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ای برقرار خواند رابطهیابد که بین او و آن چیزی که آن را  امر خدایی میمجموعه درمی
 است.)همان(

ی وظایف به دین عبارت است از تشخیص همه: »گویدیدر تعریف دین م یمانوئل کانتا .5 
 (226) همان، ص«عنوان دستورات الهی.
ای از اعتقادات، اعمال و احساسات فردی و جمعی دانست توان دین را مجموعهدر نهایت می

که حول مفهوم حقیقت غایی سامان یافته است ) جمعی از نویسندگان، جستارهایی در کالم 
تعریف جامعی از دین است  زیرا دین به این معنی، عام است و شامل ادیان  .( این300جدید،ص

 شود. توحیدی و غیر توحیدی می

 تعریف اخالق
لق در اصل خُ . خَلق ومعنى عادت و طبع و مروّت و دین استه ب لقخُاخالق در لغت، از 

وا و صفات اند اوّلى مخصوص هیئت و اشکال و صور ظاهرى است و دوّمى مخصوص به ق یکى
 (293، ص 2)قرشی، قاموس قرآن،  باشداست که با بصیرت قابل در  می

در اصطالح اخالق، عبارت از هیأت نفسانی و صور باطنی است که رفتار انسان از آن 
گیرد و به عبارت دیگر هیأت و سیمایی است که در روح و جان انسان راسخ گشته سرچشمه می
سهولت از آن برخاسته و نیازی به درنگ و تأمل و فشار بر خود ای که رفتار به است به گونه

ندارد. بنابراین، حقیقت اخالق غیر از رفتار است، چون ممکن است کسی دارای خلق و خوی 
سخاوت باشد ولی بذل و بخشش نداشته باشد  زیرا، گاهی ندارد تا ببخشد.) خیراللهی، فلسفه 

 ها و سجایا و ملکاتاست از یک سلسله خصلتاخالق عبارت  .( بنابراین،2-3اخالق،ص 
عبارت دیگر قالبی روحی برای  پذیرد یا به عنوان اصول اخالقی می ها را بهاکتسابی که بشر آن 

، شود. در واقع اخالق و طبق آن طرح و نقشه ساخته می انسان که روح انسان در آن کادر
ساختمان روحی انسان است و بر این اساس با مرتبط با  ، اخالق آری،چگونگی روح انسان است.  

یک سلسله قراردادهای صرف   چرا که آداب و رسوم  رسوم مرسوم در جوامع تفاوت دارد آداب و
 .های روحی درونی نداردخلقیات و قالب باشند که ربطی به ملکات و می

 اهداف دین
-دف خاصی را دنبال میغایت و ه های عقیدتی خود، هریک از ادیان، به تناسب آموزه     

واحد است، در جایی روح نهان  خدای هستی و خالق جهان  در جایی مبدبه عنوان نمونه،  کنند 
اصلی انسانی است که الوهیت نام دارد، در جایی دیگر  یهستی یا آتمن است که همان جوهره
به شکل اصل آید که از اقتضای آن گریز نتوان یافت و  به شکل قانونی کلی و فراگیر درمی

تائو(، در جایی دیگر الوهیت متجسد است که باید در گوشت و )ناپذیر هستی است  اساسی و تزلزل
ب او از این زندان حیات مادی به ئهای او رنم کشید و از طریق مصاخون او شریک شد و با رنم
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ا یکدیگر این جهت ب البته همه در ( و... .بهشت حیات الوهی و ملکوتی خدا راه یافت )مسیح
 یتوان غایت همه می ،بنابراین د.دانن مشترکند که واقعیت غایی خود را اصل حقیقت هستی می

محوری  ها را از خودمحوری به حقاند تا انسان ادیان را در یک جمله خالصه کرد که ادیان آمده
ار، هم غایت و ها را متحول کنند و تعالی بخشند و برای این کاند تا انسان برسانند. ادیان آمده
، هر چند ممکن است تنها برخی رسیدن به آن را یکنند و هم طریقه ها معرفی میهدف را به آن

( از نظر برخی از 257ها به واقع رسیده باشند.) صادقی، درآمدی بر کالم جدید، صاز آن
مدارا و  های نیک و اخالقی است.)سروش،ترین هدف دین، تربیت افراد و انساناندیشمندان، مهم
 (258مدیریت، ص

 اهداف اخالق
ی میان این دو اختالفات زیادی وجود دارد، ی دین و اخالق و رابطهکه در زمینهبا توجه با این

به تبع این اختالفات، در اهداف هر یک نیز تأثیر گذار بوده است، لیکن با تأمّل در نظریات 
مود، بخش اول مربوط به کسانی است که ها را به دو بخش کلی تقسیم نتوان آنگوناگون، می

هایی است که به جدایی و استقالل هدانند و قسم دوم مربوط به دیدگااخالق را جزئی از دین می
ی دین اعتقاد دارند. براین اساس در توضیح اهداف اخالق با دو رویکرد اساسی اخالق از حوزه
طلب یا ناظر به  رویکرد اصالحو  وشایندکارانه یا ناظر به خ رویکرد محافظهشویم، مواجه می
 .مصلحت
ها با وضع نفسانی و روحانی دانند که انسان طرفداران رویکرد اول غایت اخالق را این می 

 ،ها چه هستندخودشان همزیستی و همراهی داشته باشند. در این فرض باید ابتدا دید که انسان
ها چیست و آنگاه متناسب با ها و خوشایند و ناخوشایند آن چه روحیاتی دارند، تمایالت و خواسته

ها بیاموزند شوند که به انسان آن راهنمای عمل داد. اصول و دستورات اخالقی برای آن وضع می
کاران  محافظه .هایشان به دست آورند را برای بیشترین خواسته ءتوانند بیشترین ارضا چگونه می

ها در حفظ و ها پدید آید، بلکه هدف آنخواهند تحولی اساسی در روحیات و نفسانیات انسان نمی
ها بالفعل دارند. آرمان اخالق ناظر به رعایت مقتضیات همین روحیات و نفسانیاتی است که انسان
حوی است ن ها و تدبیر وضع آنان بهخوشایند، حصول بیشترین همراهی و همزیستی میان انسان

همین   که دو اصل آزادی و عدالت تأمین گردند. اهداف این اخالق، اهدافی حداقلی هستند و به
.) صادقی، پیشین، ها به حقوق یکدیگر را بگیردشود که جلو تعدی و تجاوز انسان مقدار اکتفا می

 (258 -260ص 
دنبال دستیابی به   به دهد و همواره گاه به وضع موجود رضا نمی طلب، هیچ اما اخالق اصالح 
نحوی اساسی به ارضای تمایالت   ها را نباید بهانسان ،های بلند است. از نظر این اخالقآرمان

شان دعوت کرد، بلکه اگر هم دعوتی در این زمینه وجود دارد، دعوتی فرعی و  زیستی و نفسانی
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ل جدیدی را در ئد فضاخواه این اخالق می .منظور دستیابی به هدفی واالتر است  تبعی و به
جا خوشایند و در این ها را به موجوداتی جدید و برتر تبدیل کند.وجود آورد و آن  ها بهانسان

های  توصیه. هاستچه مورد توجه است، مصالح آنها مورد توجه نیست، بلکه آنناخوشایند انسان
 )همان.( .تعالی بخشند ها راگیرند که انسان اخالقی و احکام ارزشی بر این اساس صورت می

نماید که میان اهداف دین و اهداف ی این دو رویکرد، ما را به این نکته هدایت میمقایسه 
اخالق اصالح طلب سازگاری وجود دارد، بدین طریق که هر دو یک هدف که تعالی انسان است 

اخالق را جزء دین کنند و این همخوانی بدین علت است که طرفداران این اندیشه، را دنبال می
کارانه با وضعیتی برعکس مواجه هستیم. این تفکر به دنبال دانند  اما در رویکرد محافظهمی

-رضایت انسان در این دنیاست و بس، درحالی که دین رضایت و سعادت پایدارتری را مطرح می

 د دارد.نماید. بنابراین، بین اهداف این اندیشه با اهداف دین منافات و ناسازگاری وجو

 ي دین و اخالقهاي گوناگون پیرامون رابطهدیدگاه
ی فیلسوفان است که نه فقط تداخل ی ارتباط دین و اخالق از مسائل خاص  و دیرینهمسأله
های ی فهم ارتباط درست این دو مسئله است که بحثپوشی این دو حوزه بلکه نحوهو هم

بخش کلى پنم فرض کرد در  توان دین و اخالق مى بین  اى که رابطهفراوانی را برانگیخته است. 
که هر یک طرفداران خاص خود را دارد. در ذیل به بررسی این روابط براساس  است  قابل طرح

 پردازیم:نظریات مطرح شده در این زمینه می
 ای از متفکران به تمایز و جداسازی قلمرو دین و اخالق باور دارند و هر پاره ی تباین:. رابطه1

اند. براساس این نظریه دین و اخالق، دو عنصر  گونه نسبت میان دین و اخالق را نفی کرده
  ای که هیچ ارتباط منطقی با یکدیگر ندارند. گونه  شوند به متباین و غیر مرتبط با یکدیگر تلقی می

 این دیدگاه مربوط به دوران رنسانس به بعد است که اخالق سکوالر نام دارد و به هیچ 
اند که دین انسان را به بلوغ اخالقی ای بین دین و اخالق قائل نیست. این گروه تأیید کردهرابطه
شناختی، (اخالق سکوالر از مبانی هستی107رساند.)استامپ و دیگران، درباره دین، صنمی
-چون شکبرد. اموری همشناختی بهره میشناختی و نیز از برخی اصول و مبانی معرفتانسان

گرایی معرفتی اموری هستند که به عنوان گرایی، علم باوری و کثرتگرایی، عقلیی، نسبیّتگرا
شناختی اخالق سکوالر مطرح هستند. ابتال انسان معاصر غربی به شکاکیت و مبانی معرفت

نسبیّت در معرفت از یک سو و گرایشات علم باورانه، عقل گرایانه، کثرت گرایی معرفتی و 
دیگر موجب دور شدن از اخالق دینی گردید تا زمینه را برای طرح اخالق  اخالقی از سوی

 (21سکوالر فراهم ساخت.)سربخشی، بررسی و نقد مبانی معرفت شناسی اخالق سکوالر، ص 
گرایشی است مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای ،اخالق سکوالر بنابراین،    

که مرجعیت دینی در امور اخالقی را برنتافته و دخالت  دینیها، مبتنی بر دیدگاه غیرحاکم بر آن
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انحصاری و مطلق عقل  خودبنیاد و علم تجربی را در تنظیم رفتارهای اخالقی خواستار است و 
چه برای سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر، تنها غایت مطلوب آن است. از دیدگاه این مکتب آن

دنیوی و رسیدن به سعادت در آن است. سعادت اخروی یا  انسان ارزش نهایی دارد همین زندگی
گردد. توجهی میشود و یا آنکه از آن صرف نظر شده و بدان بیبه طور کلی مورد انکار واقع می

بنا بر اخالق  سکوالر، وضع قواعد و دستورات اخالقی برای آن است که راه ارضای هر چه بیشتر، 
ها نیازی به تحول آموزش داده شود. از نظر سکوالریستها ها به انسانبرای بیشترین هوس

اساسی در روحیات و نفسانیات انسان نیست  بلکه حفظ همین روحیات و رعایت مقتضیات نفس، 
هدف نهایی اخالق است. یکی از عناصر اصلی اخالق  سکوالر، غیردینی بودن آن است. در 

ردود اعالم شده و هیچ اصل مسلم و اخالق  سکوالر مرجعیت هر گونه متن یا شخص دینی، م
شود. در حقیقت اخالق سکوالریستی بر عناصری از ثابت دینی، در تنظیم اخالق پذیرفته نمی

-های ماوراء طبیعی ندارد پیاخالق طبیعت گرایانه محض که ارتباطی با دین وحیانی یا گرایش

شود حداکثر آزادی و سعی میاخالق  سکوالر آزادی کمترین قید را داراست  در ریزی شده است.
 ماند عدم سلب آزادی دیگران است.برای افراد فراهم شود. تنها قیدی که به طور طبیعی باقی می
ها به نحو عقلی و تجربی، اخالق را اخالق  سکوالر با طرح فواید و لذّات افعال و کشف رابطه آن

اری و مجرم را شخصی بیمار، خدا نموده، جرم را چیزی چون بیم یعاری و فارغ از اندیشه
مجازات را عملی تأدیبی و درمانی دانسته، و دیگر از بدی و خوبی فاعل، و پلیدی و پاکی فعل دم 

نیت و نقش آن در عمل اخالقی چندان مهمّ  یزند. به اعتقاد بسیاری از سکوالرها، مسألهنمی
ته و تنها در روش یا منشأ شود حقوق با اخالق چندان تفاوتی نداشنیست. این امر موجب می

 وضع و اعتبار با آن فرق نماید. 
برخی بر آنند که میان دین و اخالق رابطه ی تقابل و ستیز برقرار است و  ی تقابل:. رابطه2

. این از این دسته اندو راشلز این دو مانع هم هستند. افرادی نظیر نیچه و مارکس و فروید 
  نفی دین را موجب می شود. دیدگاه،

چون و چرا دارد که اعتقاد به خدا مستلزم تعهد مطلق و بیجیمز راشلز در این زمینه بیان می
به فرمانبری از اوامر الهی است و چنین تعهدی برای فاعل اخالقی مناسب نیست. زیرا فاعل 
ت اخالقی، یعنی فاعل خودمختار یا مستقل. بنابراین، انسان دارای با فضیلت با انسان دارای وحد

ها را تواند آنکند که میشود. یعنی با انسانی که براساس احکامی عمل میو تمامیّت یکی می
توان وجود خدا را انکار پس از تفکر  و تأمّل آگاهانه و قلباً تصویب کند. لذا، راشلز معتقد است می

 کند:گونه استدالل میکرد. او این
 تش داشته باشد.الف( اگر موجودی خدا باشد باید شایستگی پرس

شایستگی پرستش داشته باشد چرا که پرستش، مستلزم نفی  ب( هیچ موجودی ممکن نیست
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 نقش شخص به عنوان عامل اخالقی خودمختار است.
یکی نیچه  (151بنابراین، موجودی که خداست امکان ندارد که وجود داشته باشد.) همان، ص 
و رهایی انسان از قیود دین « مرگ خدا»که تنها  از مدافعان این دیدگاه، براین باور بوددیگر 

فرو ریختن ایمان به خدا، راه را برای پرورش . آوردصحیح اخالق را فراهم می یاست که توسعه
انسان می گشاید. خدای مسیحی با امر و نهی هایش دیگر راه را بر ما  یکامل نیروهای آفریننده

طبیعی، به جهان دیگر به جای این  دروغین زبرنمی بندد و چشمان انسان دیگر به قلمروی 
نیچه،  یبه عقیده( 260و  222، فراسوی نیک و بد، قطعه نیچه )«جهان دوخته نمی شود.

مسیحیت با ترغیب انسان ها به کسب صفاتی مانند نوع دوستی، شفقت، خیر خواهی، تسلیم و 
  سرسپاری، شخصیت واقعی انسان را سرکوب می کند و آن را از شکوفایی باز می دارد.

ارگانیکی و اتحاد دین و اخالق معتقد ی ی تطابق یا اندرا : این گروه به رابطه. رابطه3
بر  .گردد ارگانیکی و جزء و کل میان دین و اخالق برقرار می یاین اساس، رابطههستند. بر 

 یگستره زئی ازاساس این تلقی، نه تنها قلمرو اخالق از قلمرو دین جدا نیست بلکه اخالق ج
عالمه طباطبایی و استاد مطهری و استاد مصباح یزدی از طرفداران این  آید. شمار می   دین به

 شود.شند که در ذیل به عقاید این بزرگان اشاره میبادیدگاه می
مشتمل بر یک » ای اند، دین را مجموعه در تعاریفی که عالمه در خصوص دین به عمل آورده

ایان تعریاف را   (.35،رسایهای اساالمی  ، برطباطباایی .)اند نامیده «سلسله عقاید و اخالق و عبادات
از  توان گفت: دین، در این حالت می لمداد نمود.ق «معرفت شناختی دین یجنبه» توان ناظر به می

 باشد. هایی است که در خصوص عقاید و اخالق و احکام می ای از مفاهیم و گزاره جهتی، مجموعه
باشاد، بلکاه    هاا نمای   صوری مفاهیم و گزاره یکه معلوم است تنها ناظر به جنبهاین تعریف چنان

 های دینای، در محتاوایی خااص باه ناام      هیم و گزارهکند. مفا ها اشاره میصراحتا به محتوای آن
 یجنباه »از نظر عالماه، دیان داری   .به صورت الفاظ و جمالت تعیّن یافته است «کتاب مقدس»

بدین معنا که محتوایی که دیان از آن برخاوردار اسات و در قالاب      باشد. نیز می «تیهستی شناخ
ای از هستی را اشغال نموده است و  تبهکتاب مقدس تحقق یافته دارای حقیقتی عینی است که مر
   (21، ص2، المیزان،  طباطبایی.)باشد غیر از وجود لفظی، از وجود عینی و خارجی برخوردار می

در  جساتجو نماود.   «فطارت » و «ایماان » یدیان را بایاد در مساأله   «روانشاناختی » یجنبه
که ذیل مفهوم ایمان قارار  در مجموع، از نظر عالمه طباطبایی عناصری  باید گفت« ایمان»مورد
 :گیرند از این قرارند می
سکون آراماش، اطمیناان، تسالیم     -2تصدیق جزمی و قطعی یا اذعان، در ، علم، اعتقاد. -1

التزام به لوازم و آثار عملی  -4اخالق یا ملکات نفسانی  -3شدن، قرار گرفتن در قلب، تعلق قلبی.
با این وصف، جاوهر و حقیقات ایماان از نظار عالماه،      ( 55، ص1، پیشین،  طباطبایی) یا عمل.
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همانا عبارت است از تعلق و وابستگی قلب به خضوع در برابار خداوناد و تسالیم شادن در برابار      
 اوست.

ایماان   است و اثر و صفتی است که در دل شخص با ایمان تحقق دارد. «قلب» جایگاه ایمان
نفاس نسابت باه     یقول مخصوص از ناحیه صرف ادرا  نیست، بلکه عبارت است از پذیرفتن و

نفس در مقام ایمان واجد  . گردد آنچه که در  شده است، قبولی که باعث تسلیم شدن نفس می
گاوییم بارای ماؤمن     اینکه مای »فرمایند:  عالمه در این مورد می گردد. حالت و تعین جدیدی می

من، حقیقات و واقعیتای دارای   حیات و نوری دیگر است، مجاز گویی نبوده بلکه به راستی در ماؤ 
باه اینکاه اسام حیاات و       اثر، وجود دارد که در دیگران وجود ندارد و این حقیقت سزاوارتر اسات 

زندگی بر آن گذاشته شود تا آن حقیقتی که در مردم دیگر است و آن را در مقابال حیاات نبااتی،    
 )همان(«.در دل استجایگاه این حیات یا روح ایمان، . نامیم حیات و زندگی حیوانی می

، طباطباایی .)دین را باید در فطارت جسات   ینیز عالمه معتقدند که ریشه «فطرت» در مورد 
 (282-284 ، ص16پیشین،  
های نفساانی  یکی از گرایش. باشد می «حس پرستش» در این مقام، منظور از فطرت، همانا  

د. خوانا  هاا فارا مای    نیکای  او را به سوی مبد  و منشاأ کمااالت و   انسان، حس پرستش است که
از  دین، نظر به تأثیرات دین در حفظ نظم و بنیادهای جامعاه اسات.   «جامعه شناختی یجنبه»در

نظر عالمه، دین حافظ و نگهدارنده و ضامن اخالق فاضاله در جامعاه و علات اصالی و اساسای      
کاه نظام و   های انسانی است و در پی چنین جایگاهی برای دین است جلوگیری از هوی و هوس
 (334.)طباطبایی، مجموعه رسائل،صگسلد ماند و شیرازه جامعه از هم نمی انتظام جامعه باقی می

 پردازیم. پس از نظری اجمالی به دین و ابعاد آن از نظر عالمه، به دیدگاه ایشان در اخالق می
مرکاب از  هاای   ای از مفاهیم اعتباری عملی و گازاره  ، اخالق، مجموعه«شناسی جهت معرفت»از 

باشد.از نظر عالمه طباطبایی، ادراکات ما به ادراکات ماهوی و اعتباری تقسیم  این نوع مفاهیم می
، اصاول  طباطباایی )از طرف دیگر ادراکات اعتباری بالمعنی االعام و باالمعنی االخاص    شوند. می

 (194-197،ص 2فلسفه و روش رئالیسم، 
ادراکات اعتباری بالمعنی االخص یا اعتباریات عملای   ءمعرفت شناختی، جز یاخالق از جنبه  
 .است

اخاالق بایاد گفات عالماه بیانااتی در خصاوص رابطاه         «هستی شاناختی  یجنبه» در مورد
نظاام انساانی از طریاق    » فرمایناد:  ایشان می تواند راهگشا باشد. اعتباریات و حقایق دارند که می

عتباری دارد و در باطن و ماورای آن نظام طبیعای  معانی وهمی امور اعتباری، که ظاهر آن نظام ا
کناد، اماا در حقیقات و باه      انسان ظاهرا با یک نظام اعتباری زندگی می شود. قرار دارد، حفظ می

بر ایان اسااس    .(30 ، والیت نامه، صطباطبایی) «.برد حسب باطن، در یک نظام طبیعی بسر می
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گردد و نظام تکوینی معلول مراتب وجودی  نی میاگر نظام اعتباری منتهی به نظام طبیعی و تکوی
تاوان نتیجاه    بناابراین مای   فوق خود است و تحقق آن قائم به موجودیت سابق بر وجود اوسات. 

گرفت که نظام اعتباری و آنگاه نظام اخالقی نیز به نوعی، مستند به مراتب وجودی ما قبل خاود  
تاوان گفات کاه نظاام      در نهایات مای   ست.است و تحقق آن را باید وامدار آن مراتب وجودی دان

 «روانشاناختی  یجنباه »ند. باش اخالقی به نوعی در مراتب عالی هستی دارای عینیت و تحقق می
خلقیاات یاا   » و نیز مربوط باه  یا حس اخالقی«فطری بودن امور اخالقی»اخالق مربوط است به 

باه   قی)هم مثبت و هم منفای( از نظر عالمه، فجور و تقوی و امور اخال. شود می« ملکات نفسانی
، 20) طباطباایی، المیازان،    انسان الهام شده اسات و ایان از خصوصایات خلقات آدمای اسات.      

 (693-694ص
خواند که ساعادت او را   عملی او را به اعمالی فرا می یانسان دارای فطرتی است که در جنبه 

خیزناد و حاسّ    رون انساان برمای  این مورد، همان بایدا و نبایدهایی هستند کاه از د  تأمین نماید.
ای است کاه فطرتاا مجهاز باه ملکاات و اصاول        دهند و انسان به گونه اخالقی او را تشکیل می

 (546، ص19) طباطبایی، پیشین،  باشد. اخالقی می
نهادن در مسیر اخالق، واجد خلقیاات و ملکاات     انسان در جریان عمل به باید و نبایدها و گام

ای مازین   نفس انسان در این حالت به تادریم باه صافات رساوخ یافتاه      .گردد نفسانی خاصی می
 .شود می

خلاق باه یاک    . باشاد  اخالق جمع خلاق مای  »فرمایند:  عالمه در مورد این جنبه از اخالق می
گوییم که در درون انسان جایگیر شده و در هر موقع مناساب، در درون انساان    صورت ادراکی می

 (84-83 صبررسیهای اسالمی،.) طباطبایی، نماید عمل وادار میجلوه کرده و او را به اراده 
توان گفت خلق به معنای ملکه نفسانی است که اگر افعال بادنی، مطاابق    به عبارت دیگر می

حال چه اینکه آن از فضاایل باشاد و    زد. اقتضای آن ملکه بخواهد از آدمی سر زند، آسان سر می
 (49، ص 20.)طباطبایی، المیزان،   چه از رذایل

 اخالق، عالمه به تاأثیر اخاالق در جامعاه نظار دارناد.      «جامعه شناختی یجنبه»در خصوص 
چون که اخالق در  اخالق است. یدر گرو و بر عهده قوانین عملی)در جامعه(» فرمایند: ایشان می

نیروی سرّ و آشکار و خلوت و جلوت، وظیفه و کار خود را خیلی بهتر از یک پلیس مراقب و یا هر 
بار   .(333)طباطبایی، مجموعه رسائل، ص «دهد. دیگری که در حفظ نظم کوشش کند، انجام می

 .  کنند عالمه اخالق را حافظ نظم و انتظام جامعه قلمداد می ساین اسا
 توان از جهات مختلفی مورد توجه قرار داد:از دیدگاه شهید مطهری پیوند دین و اخالق را می

تواند آن را ضمانت کند. اساساً اگر قرار د اخالق باشد و از این طریق میتواند بنیا( دین می1
طور کامل تحقق یابد باید براساس دین و با تکیه بر دین باشد. قدر مسلم این است اخالق به
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ای برای اخالق بشر ضروری است چرا که اوالً تاریخ و است که دین حداقل به عنوان پشتوانه
که هر جا دین از اخالق جدا شده اخالق خیلی عقب مانده است. ثانیاً دین تجربه نشان داده است 

-های اخالقی محکم و پوالدین به وجود آورد. ثالثاً به عنوان مؤید میتواند انضباطبه راحتی می

اند به این مسأله اذعان توان گفت حتی برخی از متفکران که در مبحث اخالق به تأمل پرداخته
آید، برای مثال داستا یوفسکی معتقد است برای اخالق به شمار می ترین پشتوانهدارند که دین به

 (135 -136اگر خدا نباشد همه چیز مباح یا مجاز است.)مطهری، تعلیم و تربیت در اسالم، ص
ها هرگز ( وجود اخالق و نیاز بشر به آن، دلیلی بر نیاز به دین است، بدین معنا که انسان2
ی بشری لزوماً نیازمند اخالق است. از طرف دیگر اخالق زندگی کنند، جامعه توانند بدوننمی

جانبه با مبنا و پایه و اساسی محکم باشد، این نوع اخالق مورد نیاز جوامع بشری باید اخالقی همه
پذیر است که بهترین تغذیه کننده و تنها راه آن اخالق تنها با وجود دین و معنویت دینی امکان

 (291بشر به دین محتا  و نیازمند است.) مطهری، فلسفه اخالق، ص است، پس
( اوصاف اصول اخالقی مانند جاودانگی و یا نسبیت و ...عیناً به دین هم منتقل و باعث 3

که دین اسالم از سه بخش عقاید، گردد. توضیح اینجاودانگی یا ... اصول اخالقی دین نیز می
ال اگر کسی اخالق و یک سلسله تعلیمات اخالقی و انسانی احکام و اخالق تشکیل شده است. ح

ی این عقیده را جاودانه نداند و به این نتیجه برسد که اخالق اساساً نسبی و موقت است، نتیجه
تواند آن خواهد بود که اصول اخالقی و تربیتی و تعلیماتی اسالم ) یا به طور کلی دین( هم نمی

باید پذیرفت که اصول اخالقی اگر هم اعتباری داشته باشد در زمان اعتبار جاودانه داشته باشد و 
خودش بوده است و بعد از تغییر مقطع تاریخی  و تغییر اوضاع باید اصول اخالقی و به تبع آن 
اصول اسالم نیز تغییر کند و بخشی از اسالم )اخالقیات( منسوخ گردد.) مطهری، تعلیم و تربیت 

 (139در اسالم، ص
، به طور تفصیلى به بحث رابطه ى دین و «فلسفه اخالق»باح یزدى، در کتاب استاد مص

اخالق پرداخته است. خالصه ى نظر ایشان به شرح ذیل است: خیر و شر اخالقى، در واقع مبین 
توانیم یها برقرار است و ما مرابطه اى است که بین افعال اختیارى انسان و نتایم نهایى آن

ى مثبت داشته باشد، ااست یا شر  اگر یک فعل با کمال نهایى ما رابطهبفهمیم که کارى خیر 
ى منفى داشته باشد شر مى باشد. در اصل، این نظریه از هیچ اعتقاد دینى اخیر است و اگر رابطه

ى پذیرفتن این نظریه پذیرفتن وجود خدا یا قیامت و یا دستورات اخذ نشده است  یعنى الزمه
که کمال نهایى چیست؟ و چگونه باید رابطه ى بین افعال و کمال این دینى نیست  منتها در

آید. پس اگر ما فقط اصل این نهایى را کشف کرد؟ در این جاست که ارتباط با دین پدید مى
نظریه را در نظر بگیریم، متوقف بر دین نیست  امّا وقتى بخواهیم به آن شکل خاصّى دهیم و 

است و چه اخالقى بد است، ارتباط با اصول دین و با محتواى معین کنیم که چه اخالقى خوب 
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وحى و نبوت... پیدا مى کنیم. ما وقتى مى خواهیم کمال نهایى انسان را مشخص کنیم، ناچاریم 
مسئله ى خدا را مطرح کنیم تا اثبات کنیم که کمال نهایى انسان، قرب به خداست. این جاست 

ى کند و همین طور براى تشخیص افعال خیر و رابطهط پیدا مىکه این نظریه با اعتقاد دینى ارتبا
اى ى خلود و جاودانگى نفس را در نظر بگیریم تا اگر با پارهآن با کمال نهایى انسان باید مسئله

از کماالت مادى منافات پیدا کرد و معارض شد، با کماالت ابدى و جاودانه بتوانیم ترجیحى بین 
تواند کمال مادى براى ییم که فالن کار بد است  نه از آن جهت که نمىها قائل شویم و بگواین

ما به وجود آورد  بلکه از آن جهت که معارض است با یک کمال اخروى  پس باید اعتقاد به معاد 
 . هم داشته باشیم

ى بین افعال و کمال نهایى به دست ى عقل از رابطهتوانیم به وسیلهبه عالوه، آن چه ما مى
آوریم، یک سرى مفاهیم کلى است که این مفاهیم کلى، براى تعیین مصادیق دستورات اخالقى 
چندان کارایى ندارند  مثال مى فهمیم که عدل، خوب است یا پرستش خدا خوب است  امّا این که 
عدل در هر موردى چه اقتضایى دارد و چگونه رفتارى در هر موردى عادالنه است، در بسیارى از 

تواند تشخیص دهد. فرض کنید آیا در جامعه، حقوق روشن نیست و عقل خود به خود نمى موارد
توان حکم ها لحاظ گردد؟ وقتى مىهایى بین آنزن و مرد باید کامال یکسان باشد یا باید تفاوت

ها احاطه داشته به عدالت یک دیدگاه داد که به تمام روابط افعالمان با غایات و نتایم نهایى آن
اشیم و چنین احاطه اى براى عقل عادى بشر ممکن نیست  پس براى این که مصادیق  خاص  ب

دستورات اخالقى را به دست آوریم، باز احتیا  به دین داریم  یعنى وحى است که دستورات 
کند و عقل به اخالقى را در هر مورد خاص با حدود خاص خودش، با شرایط و لوازمش تبیین مى

ى ما هم در شکل کاملش به اصول آید  پس نظریهى چنین کارى بر نمىتنهایى از عهده
اعتقادى دین )اعتقاد به خدا و قیامت و وحى( احتیا  دارد و هم در تشخیص مصادیق قواعد 

دانیم، باید اى که ما صحیح مىوحى و دستورات دین. طبعاً طبق نظریه یاخالقى به محتوا
  نه از اعتقادات دینى و نه از دستورات دینى. هم در مقام بگوییم که اخالق از دین جدا نیست
-و جزئی از دین به شمار می ى اخالقى با دین ارتباط داردثبوت و هم در مقام اثبات، این نظریه

 (195-190آید.) مصباح یزدی، فلسفه اخالق، ص
 میان  ی ترابطبه استقالل قلمرو دین از اخالق و نوع طرفداران این رابطه ی تعامل:. رابطه4
اساس این نظریه دین و اخالق دارای هویتی مستقل هستند ولی در عین بر. اند رانده حکم دو آن

حال با هم تعامل دارند، یعنی اخالق و دین از زوایای گوناگون به یکدیگر نیازمند هستند. از جمله 
یکی از دالیل های کالمی به عنوان   نیاز خداشناسی به اخالق: وجوب شکر منعم در کتاب

نعمت، مقدمه ضرورت شناخت خدا   گزاری ولی ضرورت خداشناسی یعنی حکم اخالقی سپاس
وجود امر و نهی کننده، یعنی خداوند متعالی  ای دیگر از طریق امر و نهی اخالقی به  است. عده
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  به دین اهداف از انسان اجتماعی و فردی زندگی اداره: اخالق به دین هدف نیاز  اند. پی برده
پذیراست. پس  خاصی از دستورات اخالقی تأمین یمجموعه پرتو در تنها هدف این و آید می شمار

تواند به اهداف خود دست یازد. نیاز تبلیغ دین به اخالق: کاراترین شیوه  دین بدون اخالق نمی
ند سبحان نیز داران و متولیان دین است. خداو تبلیغ و ترویم دین، رفتارهای اخالقی و ارزشی دین

دل بود، همه از  کند که اگر خشن و سنگ خویی پیامبر را رحمت الهی دانسته و تصریح می نرم
 ای پاره بر متوقف اخالقی های گزاره از ای دسته تصدیق دیگر ازطرف د.شدن اطراف او پراکنده می

 اخالقی های یبد و  خوبی ها، ارزش که است این دین، کارکردهای از یکی. است دینی قضایای از
 های ارزش اجرایی ضمانت بد، و خوب افعال برشناسایی عالوه دین،. کند می تعیین و تبیین را

ها با  توان گفت که بسیاری از انسان شناسی انسان نیز می عهده دارد. براساس روان  هب را اخالقی
های دینی و  کنند. آموزه میتشویق یا تنبیه، به انجام کارهای خوب و تر  کارهای بد رغبت پیدا 

های اخالقی را  اعتقاد به عدالت الهی و حسابرسی به اعمال بندگان در معاد، اصول و ارزش
های اخالقی به هدف و غایت نهایی نیازمند  که افعال و ارزش  کند. عالوه بر این آور می الزام

 است، دین در تعیین هدف واالی اخالقی نیز نقش تعیین کننده دارد.
حکم به استقالل قلمرو دین از اخالق  این نظریه همانند دیدگاه تعامل سویه:ی یک. رابطه5

ی بین دین و اخالق ی یک طرفهرانده است با این تفاوت که معتقدین به این نظر، به رابطه
 اند.تهاعتقاد دارند. برخی معتقدند تنها دین بر اخالق  ثر دارد و برخی تأثیر اخالق بر دین را پذیرف

کند. کانت، برای کانت، از جمله فیلسوفانی است که معتقد است، اخالق، دین را تأیید می
گیرد که برهان وجودی جهت اثبات وجود خدا اهمیت چندانی قائل نیست. امّا از آن نتیجه نمی

. کند که اخالق بر وجود خدا داللت دارداعتقاد به خدا نامعقول است. برعکس، او استدالل می
توان از وجود قوانین اخالقی به وجود خدا پی برد. اند که میبسیاری از نویسندگان استدالل کرده

گفته شده است که وجود این قوانین، داللت بر وجود آمری اخالقی است، زیرا تصور امر بدون 
 (146 -149تصور آمر ممکن نیست.)براین، درامدی به فلسفه دین،ص 

ی عمل نت اهمیت دارد این است که سعی کنیم اغراضی را جامهالبته چیزی که برای کا 
که در این راه موفق شویم یا نه، غالباً از اختیار ما خار  است. اگر آن اغراض از بپوشانیم. این

-ها سعی کرده باشیم، تکلیف خود را ادا کردهآن حیث اخالقی صواب باشند و ما برای رسیدن به

شود، به همان اندازه که سعی در انجام دادن کاری که خالصه نمی ایم. اما همه چیز در همین
ای درست انجام دهیم.)هولمز، درست است اهمیّت دارد، این نیز مهم است که آن کار را با انگیزه

 (233مبانی فلسفه اخالقی، ص
اند. این عوامل شامل تکلیف اخالقی و ی کانت، تعدادی از عوامل موجد اخالقدر نظریه 

کند الزامی برای ایجاد حالت و چنین فکر میآزادی عمل برای انجام دادن آن است. کانت هم



 138 1399   زمستان   – دوشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

نامد. در این حالت، فضیلت تنها بر وضعیت مطلقاً کاملی وجود دارد که او آن را خیر اعلی می
فضیلت همراه با سعادت غلبه دارد و برای کانت، اخالق مقتضی تحقق خیر اعلی است، امّا این 

یابد. حتی اگر افراد بتوانند خود را به طور کامل وقف اصول به طور آشکار در دنیا تحقق نمی امر
شود. بنابراین، باید ها وجود دارد که مانع از تحقق آن میاخالقی کنند، عواملی خار  از اختیار آن

حقق پیدا چیزی جز انسان وجود داشته باشد که بتواند موجب شود وضعیت و حالت مطلقاً کاملی ت
کند و آن وجود علت کلّ عالم طبیعت است. از این رو، به نظر کانت، این حقیقت که اخالق 

تواند موجب تحقق مقتضی تحقق بخشیدن به خیر اعلی است و این حقیقت که تنها خدا می
شود که خدایی وجود دارد.) براین، پیشین، یافتن خیر اعلی گردد، منجر به این نتیجه می

 دارد. اخالق بر دین تقدمو اخالق است،  یدین زاییده( پس، از نگاه کانت، 146 -149ص
وجود دارد. در توضیح این  "ی فرمان الهینظریه"دیدگاه دیگر در این زمینه تحت عنوان 

چه درست است، بیان باید گفت، اگر شخصی بخواهد هم به خداوند تمکین کند و هم به آن
هایی در ذهن ی خداوند فرضیهان درستی از حیث اخالقی و ارادهی نسبت میناگزیر است درباره

 بپروراند:
 شمرد، درست است.چه خداوند صواب میالف( هر آن
 شمرد، درست است.چه  خداوند جایز میب( هر آن

 دهد، درست است. ( هر کاری که خدا به آن فرمان می
 دهد، واجب است.د( هر کاری که خدا به آن فرمان می

ی فرمان الهی خواند. برای تکمیل توان آن را نظریهی سوم، معرف چیزی است که میرهگزا
شمرد، نهی چه خداوند جایز میهر آن"این دیدگاه، خوب است که در قالب اصل ذیل بیان شود: 

 -168)هولمز، پیشین، ص "دهد، به ترتیب درست، نادرست و واجب است. کند و فرمان میمی
ی ای از متفکرین اسالمی به نام اشاعره و برخی از فالسفهدیدگاه، مورد قبول عده( این 165

باشد. اشاعره، گروهی از متفکرین اسالمی هستند که به حسن و قبح شرعی معتقدند. غرب می
ها تعلق گرفته صحیح های اخالقی از آن جهت که امر خداوند به آنبراساس باور این گروه، گزاره

حاکمیت دین ی این عقیده، کند. نتیجهها را تأیید مید، نه از آن جهت که عقل آنو واجب هستن
 ن است.قدم دین بر آتبر اخالق یا 
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 نتیجه گیري
ی دین و اخالق از موضوعاتی است که مورد چالش زیادی واقاع  همانطور که گذشت رابطه   

اندیشمندان غرب و شرق مطرح شاده اسات و   شده است و در این زمینه نظرات متفاوتی از سوی 
شود بلکه در بین فیلسوفان اساالمی نیاز   ی غرب مشاهده میاین اختالف نه تنها در بین فالسفه

نظارات پیراماون   هاا اشااره شاد.    ای از آنها زیاد است که در این مجموعه باه پااره  تنوع دیدگاه
ی تباین، تقابال،  که عبارتند از: رابطهی دین و اخالق در ضمن پنم عنوان قابل طرح است  رابطه

 سویه.تطابق، تعامل و یک

شاد و  ی جدایی دین از اخالق از عصر رنساانس باه بعاد باه صاورت جادی  مطارح        رابطه 
ها نسابت باه زنادگی    نگری آنسکوالرها طرفدار این دیدگاهند. اشکال اساسی سکوالرها، مادی

های اخالقی را از دین جدا کارده  ندانی ندارد، ارزشاست. از آنجا که دین در این مکتب جایگاه چ
که با تاأملی  دهند، حال آنها را در راستای رسیدن به لذات مادی تنزل میتا جایی که این ارزش

قای مرباوط باه بعاد معناوی انساان       توان به این نتیجه رسید که بیشترین کارکرد اصول اخالمی
ها حاکم باوده اسات،   در جوامعی که ادیان الهی بر آن تأثیر دین در تنظیم روابط زندگیباشد.  می

ها کاه فاقاد   امری نیست که مورد تردید کسی باشد. البته در خصوص ادیان غیرالهی، به ویژه آن
های زندگی مشاهود   عرصه یدیگر سخن گفت. این تأثیر در همه ایهشریعت هستند باید به گون

آن تصامیمی   یهکه بدون مراجعه به دیان درباار   بوده و به عبارتی، موضوعی وجود نداشته است
اخالق نیز از این قانون مستثنا نیست و تا جایی که تاریخ به یاد دارد دین و  یهمسئل. گرفته شود
هاا  هاا آماوزش داده و از آن   اند که اصول و هنجارهای اخالقای را باه انساان    های آن بوده آموزه
ساو، و اناذار و تحاذیر از ساوی      تشویق و ترغیب از یک اند به آن عمل کنند. در این راه، خواسته

 .دیگر، آدمی را به سوی عمل به دستورات اخالقی سوق داده است
دانند، در صاورتی کاه ناه تنهاا     سکوالرها هدف نهایی اخالق را رعایت مقتضیات نفسانی می

انی را کنترل توان امور نفسهای اخالقی است که میهدف نهایی این نیست بلکه با رعایت ارزش
 کرد. 

یکی دیگر از نقدهای وارد بر این دیدگاه این است کاه مرجاع اخاالق را اصاول ثابات دینای       
ی مهام در اخاالق   دانند بلکه منشأ اخالق در این مکتب فکار آدمای اسات و اولاین مقولاه      مین

و اسااس آن عقال    سکوالر، آزادی بی حد و مرز است، مسلم است که چناین اخالقای کاه پایاه    
اخاالق ساکوالر چاون نسابی اسات، باه       حدود انسان است از دین الهی جداسات. در ضامن    م

  شود.انگاری اخالقی و یا قراردادانگاری اخالقی منتهی میشکّاکیت اخالقی یا پوچ
شویم که طی یاک برهاان باا    ی تقابل دین و اخالق، با دیدگاه جیمز راشلز آشنا میدر رابطه

کند. براهین مرباوط باه اثباات    ل بر اثبات وجود خدا، آن را نفی میوجود دالیل روشن عقالنی دا
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روناد.  نما زیر ساؤال نمای  وجود خدا از چنان استحکامی برخوردار هستند که با یک مطلب برهان
کند که یکی خالی از اشکال نیست. جیمز، پرساتش  ایشان در ضمن برهان به دو مقدمه اشاره می

که نه تنها دیان و پرساتش باه    داند، حال آنالقی خود مختار میرا مستلزم نفی عنوان فاعل  اخ
های مهم دینی مانع اختیار انسان نیست، بلکه اساساا ادیاان الهای خصوصاا     عنوان یکی از گزاره

ی کاردار  اسالم بر اختیار انسان تأکید زیادی دارد. انذار و پاداش مطارح در ادیاان الهای، نتیجاه    
ی مسائل بدیهی اسات کاه نیاازی باه     شود. بحث اختیار در زمرهانسان است و منجر به جبر نمی
گزیند. بنابراین، دین با بیان اصاول اخالقای،   ی خود یک دین را برمیاثبات ندارد و انسان با اراده

 کند.  اراده و اختیار را که جزء امور ذاتی است سلب نمی
ن را مانع شکوفایی شخصایت  نیچه یکی دیگر از مدافعان این دیدگاه است. ایشان عمل به دی

که یکی از اهداف ادیاان آسامانی، حفاظ شخصایت و کرامات انساانی در       داند حال آنانسان می
ناگفتاه   ی واالی خود است و این ادیان الهی بودند که تأکید زیادی بر  بعد اخالقی داشتند.درجه

و اخالق، تعارض علم ی رویکرد فیلسوفان اخالق مغرب زمین، در تعارض دین پیداست که ریشه
یاک از   کاه، هایچ   های مسیحیت با اخالق است. در حاالی  و دین در مسیحیت یا ناسازگاری آموزه

هاای بشاری، سابب     ها، در مورد اسالم جاری نیست. اسالم نه تنها سد راه پارورش تواناایی  این
ماه نیسات،   های حاک پروری، ترس و ضعف و زبونی، حامی طبقات مرفه و گروه پذیری و برده ذلت

ی استعدادهای درونی، آزادی و عازت بخاش باه فارد و جامعاه، ظلام ساتیز،        بلکه شکوفا کننده
 فضیلت طلب و عدالت جو است.
ی و رهایی انساان از قیاود دیان اسات کاه توساعه      « مرگ خدا»نیچه براین باور بود که تنها 
نیسام و کمرناگ   آورد. در عصر پست مدرن که شااهد گساترش اوما  صحیح اخالق را فراهم می

شدن دین در دنیا خصوصا کشورهای غربی هستیم به همان انادازه کاه دیان جایگااه خاود را از      
ی بی دینی در عصر حاضر خود بهترین دست داده است، اخالق نیز کمرنگ گردیده است. تجربه

ی ی نیچه اگر مرگ خدا توسعهدین از هم جدا نیستند. طبق گفته شاهد بر این است که اخالق و
که امروز بی اخالقای باه   اخالق را به دنبال داشت، عصر حاضر  باید عصر اخالقیات بود، حال آن

 دینی گسترش یافته است.دنبال بی
داند، که اخالق را جزئی از دین میدیدگاه تطابق یا اندرا  باوری صحیح است که در عین این

ید. اخالق از این جهت به دیان نیااز دارد   نمانیازمندی دین به اخالق و اخالق به دین را ثابت می
توان کلیات اخالق را در  کرد و عقل در در  مصاادیق و جزئیاات اخاالق    که با عقل تنها می

شتابد و دستورات اخالقی را به صاورت کامال   ناتوان است، اینجاست که وحی به کمک عقل می
خادا  این نکته قابل تبیین است کاه  دهد. نیازمندی دین به اخالق هم با در اختیار انسان قرار می

ما باید به عنوان شکر منعم، او را بشناسایم   نعمت واجب است، پس شکر ولی  نعمت ماست و   ولی
شود که ما به سوی خداشناسی  اینجا، اخالق سبب می ر. دتا بتوانیم به ادای شکرش موفق شویم
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دساتوری اخالقای اسات و وجاوب      ادا کنیم. وجاوب شاکرمنعم،   گام برداریم تا بتوانیم حق او را
یکای دیگار از ماوارد نیااز دیان باه اخاالق،         خداشناسی در گرو پذیرش این حکم اخالقی است.

وابستگی اساس دین، یعنی وجوب پرستش خدا، به قواعد اخالقی است. چه چیزی عبادت خادا را  
خداوناد خاالق ماا    شود که چون  دارد؟ در پاسخ گفته می سازد و ما را به بندگی وا می ضروری می

است، حق مولویت و عبودیت بر ما دارد. ما مخلوق و بنده او هستیم، باید حق او را ادا کنیم، و راه 
  ادای این حق، عبادت و بندگی است.  

که با توضیحات داده ی تعامل ، استقالل دین و اخالق را بیان نمودند، حال آنطرفداران رابطه
از دین است. این دیدگاه به ارتباط و نیازمندی دین و اخاالق   شده روشن گردید که اخالق جزئی
 نیز باور دارد که قابل قبول است.
ی دو نگااه متفااوت تحات    سویه باود کاه دربردارناده   ی یکیکی دیگر از این نظریات رابطه

عناوین تقدم اخالق بر دین و تقدم دین بر اخالق است. همانطور که گذشات کانات نظار تقادم     
دین را طرح نمود.  در نظام اخالقی کانت، ایشان از طریق وجود قوانین اخالقی، وجاود   اخالق بر

نماید. بدین ترتیب  اگر پایه و اسااس اخاالق کاانتی سسات و     آمر اخالقی یعنی خدا را ثابت می
که از یک طارف آمار اخالقای    دهد  حال آنمتزلزل گردد، خداوند هم جایگاه خود را از دست می

کند والجرم نباید آمر اخالقی خدا باشد و قل انسانی باشد که کلیات اخالق را در  میتواند عمی
کند و لیکن کانت از سوی دیگر براهین اثبات وجود خداوند، وجود خدا را جدای از اخالق ثابت می

 کند.اهمیت تلقی میاین براهین را بی
د ولی برخالف کانت، تقدم دیان  نماینسویه را طرح میی یکاشاعره گروهی هستند که رابطه

های اخالقی از آن جهت که امر خداوند به گزینند. براساس باور این گروه، گزارهبر اخالق را برمی
کند  لذا دیان  ها را تأیید میها تعلق گرفته صحیح و واجب هستند، نه از آن جهت که عقل آنآن

کند، برای همین است که را در  می بر اخالق تقدم دارد. روشن است که عقل دستورات اخالقی
توان گفت حسن های اخالقی را قبول دارند. با توجه به این مطلب میدین نیز گزارهحتی افراد بی

حسان و  افعال، قطع نظر از حکام شاارع، داراى   و قبح افعال اخالقی عقلی )ذاتی( است نه ذاتی. 
اند.  برخى، نه حَسن و نه قبیح و  قبیحاند. برخى افعال در ذات خود حَسن، و برخى دیگر   قبح ذاتی

کناد جاز از قبایح  از ایان رو، خداوناد باه       یند جز به حَسن، و نهى نما کیو شارع مقدس امر نم
نهی کرده اسات  چاون    گویی دروغا نیکو است و از گویی ذات امر کرده است  زیرا راست راستگویی
 .گویى ذاتاً قبیح است دروغ

پس اخالق و دین دو رکنی هستند که در عین نیازمندی باه یکادیگر، جادا و متبااین از هام      
ن نکته با مراجعه به دین اسالم قابل اثبات است. در پایان نیستند و اخالق بخشی از دین است. ای

 .توان گفت که دیدگاه اندرا  دیدگاه مورد قبول استمی
 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88_%D9%82%D8%A8%D8%AD_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88_%D9%82%D8%A8%D8%AD_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88_%D9%82%D8%A8%D8%AD_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
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 پژوهش  یفیتارتقاء ک یالگو یطراح

 یرانا یدر نظام آموزش عال
 

 1 فهیمه طالبی
 2جاهد  ینعلیحس
 3 یخان یسار یدناه

 چکیده
. اسات  رانیا ا یعال آموزش نظام در پژوهش تیفیک ارتقاء یالگو یطراح حاضر مقاله هدف

 ارتقااء  یالگاو  یطراح و  مطالعه به ،تم لیتحل و یفیک پژوهش کردیرو از استفاده با پژوهش نیا
 را حاضار  پاژوهش  یآماار  ةجامعا . اسات  پرداختاه   رانیا یعال آموزش نظام در پژوهش تیفیک

 یریا گ نموناه  قیا طر از کاه  دادناد  لیتشک یعلم ئتیه یاعضا  و متخصصان و نظران صاحب
 جهات  و قیا عم مصااحبه  از هاا  داده یگردآور یبرا. شدند انتخاب اعضا از نفر 12 تعداد هدفمند
 اساتفاده  باا  پژوهش های افتهی ییروا. شد استفاده( تم)یموضوع لیتحل کیتکن از ها داده لیتحل
. دیا گرد نیتضام  پاژوهش  باودن  یمشاارکت  همکاار،  یبررسا  اعضا، توسط ینیبازب های روش از

 و باازآزمون  ییایا پا هاای  روش از شده، انجام ی هایکدگذار ییایپا سنجش منظور به نیهمچن
 ارتقااء  یهاا  مولفاه  و ابعااد   کاه  داد نشان پژوهش های افتهی. شد استفاده یموضوع درون توافق
 ،یکا یزیف زاتیا تجه ،یساازمان  نظاارت ) شاامنل   رانیا ا یعاال  آماوزش  نظام در پژوهش تیفیک

 و پاژوهش  باودن  یکاربرد ،یسازمان تیحما روشن، اهداف روز، به منابع متخصص، پژوهشگران
 از یریجلاوگ  پژوهشگر، تیترب شامل پژوهش ارتقاء یها شاخص  و  است(  یآموزش مراکز ارتقاء
 .باشد یم ازهاین به توجه  و عدالت تیرعا دانشگاه، نیقوان و ساختار اصالح ،یعلم سرقت

  كلیدي واژگان
 .یعلم ئتیه  پزوهش، تیفیک ، یعال آموزش
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 طرح مسأله

در طول دو دهه گذشته، آموزش عالی در پاسخ به نیازهای اجتماعی، اقتصاادی و آموزشای   
(. موسسات آموزش عالی نقش مهمای در  2017، 1دچار تغییرات اساسی شده است)چانگ و یانگ

آنها در حاال حاضار باا     ن،یعالوه بر اتوسعه پایدار جوامع به عنوان مراکز دانش و نوآوری دارند. 
موسساات و   تیریماد  ق،یا خود مواجه هستند که شاامل آماوزش، تحق   رییتغ تیریمد یندهایفرآ

(. آموزش عالی به عناوان بااالترین ساطح    2019، 2)یانز و همکاران مناطق محروم جامعه هستند
توساعه  ای برخوردار است  زیرا نقشای اساسای در رشاد و     آموزشی جامعه از اهمیت قابل مالحظه

جامعه در ابعاد مختلف فناوری، علمی، فرهنگی ، اقتصادی ،اجتماعی و سیاسای ایفاا مای کناد و     
حاصل کلیه فعالیت ها و تالش های نظام آموزشی در آن منعکس می شود  به عبارت دیگر بازده 

 (.1389یابد) ابطحی و ترابیاان،   کل نظام آموزشی در آن متجلی شده است و به تعبیری نمود می
های مختلفی نیز برای نظام آموزش عالی در نظر گرفته شده است  افزون بر این، اهداف و رسالت

المللی، بهبود کل نظام آموزشی ، تشویق پاژوهش در بااالترین    که از آن جمله، افزایش در  بین
، 4  خان2008، 3باشد )اسکالتز ، ترویم تفکر انتقادی، در  و پذیرش دیدگاههای مختلف میسطح
های موسسات آموزش عالی به آموزش، پژوهش و تولید علم، مشااوره و   (. تقسیم ماموریت2014

ارائه خدمات علمی و فنی نوآورانه به جامعه و کمک به ارتقای فرهنگای، سیاسای و اقتصاادی از    
محور و زیربنای  ،پژوهش های ماموریتی آموزش عالی است. در این میان بندی ترین دسته متداول
 ساازد ای است و همچون چراغی است که وضعیت حال و آینده را روشن مای در هر جامعه توسعه

(.  تغییرات در پژوهش و نوآوری آموزش عالی در طاول چناد ساال    2014، 5)آخمتووا و همکاران
گذشته به خاطر رویادادهایی اسات کاه بار اقتصااد و جامعاه ماا تاأثیر گذاشاته اسات )روبیاا و            

 (.6،2014همکاران
روز افازون پیشارفت هاای فناوراناه در دنیاای حاضار و احسااس نیااز باه کساب           شتاب 
المللای، اندیشامندان را باه تفکار      های رقابت ملی و بین های الزم جهت بقاء در صحنه توانمندی

واداشته که برای همپا شدن با این شتاب دگرگونی چه بکنند؟ بدون تردید بر کسی پوشیده نیست 
توانند کلیه نکات ناشناخته و مبهم موجود در طبیعت و زندگی  یق میکه مسائل و موضوعات تحق

روزمره انسان بوده و می تواند به عنوان بزرگترین ابزار در جهت رفاع معضاالت و چاالش هاای     
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ای اسات کاه    ترین مولفه موجود در سر راه رقابت کمک کند. بدین ترتیب تحقیق و پژوهش مهم
را برای هر کشور و سازمانی به وجود آورد. پژوهش نیاروی   می تواند پیشرفت و ترقی و موفقیت

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. توان هر کشاور   محر  توسعه در تمامی حوزه
شاود   به میزان پژوهش آن کشور وابسته است. پژوهش بازوی نرم افزاری مدیریت محسوب مای 

 (.1395)جعفری تهرانی، دولتی و کریمی، 
توجه به نقش اساسی و مهم آموزش عالی در نظاام تحقیقااتی کشاور بایاد گفات      حال با  

های نظام تحقیقااتی کشاور در ایان واقعیات رخ      ترین ضعف ترین و مهم متاسفانه یکی از کلیدی
تقلیل یافته است. از طرف دیگار وضاعیت    نماید که آموزش عالی صرفا به نقش آموزشی خود می

ضعف و نقصان بیشتری همراه اسات. تحقیقااتی کاه موضاوع آن     تحقیقات در زمینة آموزشی با 
تارین موضاوعات را باه خاود اختصااص داده       ترین، ارزشامندترین و پیچیاده   انسان است و دقیق

هاا   پاژوهش  علمای  کیفیات  چاه  هر که است از این رو روشن(. 1388است)تصدیفی و تصدیقی، 
 دهاد می نشان هابررسی حال، این با .مؤثرترندعلم  کاربست و تولید در پژوهشها آن باشد، بیشتر

 تاا  و دارد وجاود  کشاور  در کیفیات پاژوهش   زمیناه  در بسیاری های چالش کنونی در شرایط که

فاصاله هست)سالیمی و    کشاور،  عاالی  آماوزش  مراکز در دانش خلق وضعیت مطلوب به رسیدن
 مواناع  از یکی به عنوان را تزیینیپژوهشهای  ( 1388) فرددانایی راستا، این در .(1396حسینی، 

 علاوم  مطالعااتی  هاای حوزه از برخی می دارد در اظهار وی .کندمی قلمداد کشور در دانش خلق

 تزیینای  لعااب  و رنگ و پژوهشها است هامقاله تعداد دادن نشان پژوهش، از انجام هدف انسانی

 در که نیازی یا بطن مسئله از پژوهش اینکه به جای موارد برخی در واقع در. دارند هارزومه برای

 وی شاکل  ذهان  در یاا  شده روبه رو آن با خود تجربیات پژوهشگر برمبنای یا دارد وجود جامعه

 انجاام  رزومه توسعه هدف با تنها شود، آغاز آن نیاز، رفع و مسئله آن حل هدف با و است گرفته

 باودن  کمرناگ  مشاابه،  پژوهشهای تکرار و موازی کاری و کپی برداری این، بر عالوه .گیردمی

 و منشاور اخالقای   و نظامناماه  نبود داخلی، جوان اندیشمندان و ، محققانپژوهشگران از حمایت
 پژوهشای  و علمای  جاو  در ضاعف  وجاود  و آن بارای  اجرایای  ضامانت  نباود  یا و علم ایحرفه

 خارجی تحقیقات از و موضوع ایده گرفتن دانشگاهی، های محیط برخی در و حمایتی برانگیزاننده

 پاایین  و اثربخشای  کاارایی  و اجرایای  قابلیت جامعه، مشکالت و به مسائل جدی توجه به جای

 فقادان  (،1388قباول )داناایی فارد،     قابال  علمی و نظریات مدلها ارائه علیرغم تحقیقات برخی

 در محققاان،  های پژوهشای  فعالیت کیفیت ارزیابی جهت در مشخص و ضوابط قوانین و ساختار

 عدم توجه و کمیت گرایی دید غلبه و ارتقا معیار به مثابه تولیدات علمی تعداد و میزان نظرگرفتن

 و پاژوهش  کیفیات  زمینه در موجود دیگر چالشهای از ... و پژوهشی فعالیتهای کیفیت به کافی
 (.  1394روند )نوروزی، ابوالقاسمی و قهرمانی، می شمار به کشور در خلق دانش
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 جهان کشورهای از دیگر بسیاری با علمی کشورمان تولید بین زیادی فاصله حاضر حال در

 تولیادات  در ایران پنجاه درصدی رشد علیرغم دهد می نشان کشورها در آمار مقایسة .دارد وجود

 در حاوزه  فاصاله  ایان  و داشتیم فاصله منطقه در رقیب با کشورهای هنوز  2010 سال در علمی

 تااریخی، سیاسای،   مشاکل  یاک  کشور در علم تولید بود.  فقر تر عمیق انسانی و اجتماعی علوم

 در ایران انتظار مورد حداقل سهم جهان، و ایران جمعیت مقایسه با است. روانشناختی و فرهنگی

 حاوزه علاوم   در علام  تولیاد  و پژوهش سهم کماکان، ولی درصد است. یک علم وتولید پژوهش

پایگاه اساتنادی علاوم جهاان     (. اطالعات1392همکاران،  مجد و است)باقری ناچیز بسیار انسانی
درصاد، بیشاترین ساهم     22.3حاکی از آن است که جمهوری اسالمی ایاران باا   ( 2018)  اسالم

ترکیاه، عربساتان ساعودی،    . تولیدات علمی را در میان کشورهای اسالمی از آن خود کرده اسات 
هاای   درصد درصاد جایگااه   7.5درصد و  7.8درصد،  8.4درصد،  16.2مالزی و مصر به ترتیب با 
ای   جمهوری اسالمی ایاران باا اخاتالف قابال مالحظاه     همچنین  .اند  دوم تا پنجم را کسب کرده

کشور اسالمی از نظر تولید علم  57نسبت به ترکیه و عربستان سعودی جایگاه نخست را در میان 
اکنون همه کشاورهای دنیاا    .میالدی به خود اختصاص داده است 2018ماهه نخست سال  6در 

های پژوهشی چاون تعاداد نیاروی محقاق، ساهم بودجاه        حجم توسعه یافتگی خود را با شاخص
دهناد. اگار چاه در     پژوهشی، تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و نظایر آنهاا نشاان مای   

تطبیقای   های پژوهشی کشورمان از رشد نسبی برخوردار بوده،  اما مقایساه  های اخیر فعالیت سال
هاا هناوز از مطلوبیات     دهد میزان این شااخص  های پژوهشی در مقیاس جهانی نشان می شاخص

کافی برخوردار نیست. در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، ترکیه با فاصله قابل قباولی از ایاران   
که  (.  از آنجایی1390پور،  اولین مقام را به خود اختصاص داده است)کریمیان، صباغیان و صدیق

ها، تربیت نیروی انسانی از طریاق آماوزش و پاژوهش اسات، شناساایی       ماموریت اصلی دانشگاه
ها اهمیت  وری در دو بخش آموزش و پژوهش و تعیین اعتبار هر یک از شاخص های بهره شاخص

شود، شاناخت   زیادی دارد. همچنین با توجه به اینکه دانشگاه خاستگاه دانش و علم محسوب می
هاا و  ریازی  ها، توسعه علمی کشور را در پای دارد و در تادوین برناماه   ژوهشی دانشگاهوری پ بهره

شود. در همین زمینه، تحقیقات حاکی از ایان اسات   اتخاذ راهبردهای توسعه مهم و موثر واقع می
هاا، ضاعف در تخصایص بودجاه باه      که از دالیل نارسایی کیفی فعالیتهاای پژوهشای دانشاگاه   

هاای دانشاگاهی و نباود قراردادهاای     و دشواری هزینه کرد در پاژوهش های دانشگاهی پژوهش
های مختلف جامعاه اسات )رضاایی و ناوروزی      ، با بخشهاها و جایگاه دانشگاه متناسب با هزینه

 یکی دانش، خلق کیفی  و توسعه پژوهشی های فعالیت کیفیت ارتقای که آنجا (.  از1394چاکلی، 

است )محمدی،  رقابت جهانی در موفقیت و کشورها پیشرفت و توسعه اثرگذار در و مهم عوامل از
 باروز  به منجر پژوهشی، عملکرد به سنجش توجه (، عدم1388اسحاقی، پرند و احتشام حسینی، 
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 در نامناساب  گذاری هدف به و گردیده گیران ذیربطتصمیم و سازانتصمیم در اشتباه ذهنی تصور

(  در 2016)1کاساداول و همکااران  (. 1396انجامد)قمی، رحمانی و خاکزار،  می مورد مطالعه حوزه
پژوهش خود با عنوان چارچوبی برای بهبود کیفیت پژوهش در علوم بیولاوژیکی باه ایان نتیجاه     

باا   یعلما  قاات یشناخت و پااداش تحق  یجامع برا یابیارز یارهایمع ی( طراح1)دست یافتند که 
مناساب و   یخاوب، اساتفاده از آماار    یعلما  یها نهیدر زم یزش جهانبه آمو ازی( ن2باال  ) تیفیک
کاه باه طاور     یآموزشا  یدانشمندان در همه سطوح، با محتاوا  یمسئوالنه برا قیتحق یها وهیش

باز در زماان   یها داده جادی( ا3شود  ) یارائه م طیدانشمندان واجد شرا توسطمرتب به روز شده و 
 یبرا یمجالت علمتشویق ( 4)  یاستاندارد در سراسر شرکت علم یاتیانتشار به عنوان روش عمل

 یارهاا ی( مع5مطابقات دارناد، )   تیا فیک یکیمتادولوژ  یکه با اساتانداردها  یمنف یها انتشار داده
 تیا ( تقو6و ) ت یتطاابق و شافاف   یرد مدار  منتشر شده، بارا  یبرا یمشتر  در مجالت علم
 قاتیتحق تیفیتواند ک یکه م سازد فراهم می یلچارچوب عم کی پژوهشنظارت و آموزش جامع 

های علمی در راستای ارتقای کیفیت پژوهش  . این نتایم در سایر شاخهرا بهبود بخشد یکیولوژیب
و  یهاا  یژگا ی(  در پاژوهش خاود باا عناوان و    2019و همکااران )  رزیا ه باشاد.  قابل استفاده می

دسات   جاه ینت نیا باه ا  یگذار به روش مطالعات ماورد  ریتاث یها پژوهش تیفیاز ک یها گزارش
و اخالق و  نفعان،یو مشارکت ذ نفعانیذ یازهاین ییموارد مربوط به شناسا نیتر فیکه  ضع افتندی

 منازعات متمرکز بود.
ایان   باه  توجه با نیز و کشور در پژوهش کیفیت در خصوص موجود های چالش به توجه با 
 رود، مای  شامار  به کشوری هر در خلق دانش منابع مهمترین از دانشگاهی های پژوهش که نکته

 رسد، طراحی می نظر به ضروریطراحی مدل  ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران  

 را عماومی  اعتمااد  و تحساین  و کااهش داده  را پژوهشی سوء رفتارهای مدل، و بکارگیری این
 پاژوهش  کند. کاربست مدل ارتقای کیفیات  می ایجاد پژوهشی های فعالیت به ارزشمندی نسبت

داناش   خلق توسعه کیفی و پژوهش کیفیت بهبود به موجود های کاهش چالش طریق از تواندمی
 علمای،  تعاالی  باه  کمک ه، و ضمنانجامید کشور در و بهبود قابلیت استفاده از دانش خلق شده

 .سازد هموار را کشور و توسعه پیشرفت مسیر
، اینکاه  و حیااتی اسات   مهم ارکان از آموزش عالی یکی در کیفیت پژوهش مسأله بنابراین

های برتر در تولید علم و جایگاه مناسب ایران در منطقه و جهان در این زمینه،  علیرغم کسب رتبه
هنوز نیازهای تولیدی و خدماتی بخش های مختلف کشور وابستگی زیاادی باه خاار  از کشاور     

های انجام شده و عدم استفاده یا عادم امکاان    ین بسیاری از پژوهشدارد، خود نشانگر کیفیت پای
                                                 

1 . Casadevall & et al 
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هاای   ها در عمل برای توسعه کشور است. از طارف دیگار پاژوهش    استفاده از نتایم این پژوهش
هاای علمای و دانشاگاهی و عوامال آن در ایاران،       صورت گرفته در باب  ارتقای کیفت پژوهش
ای  لعه در این زمینه و عدم وجود یک مدل بومی،مسائله کفایت و جامعیت الزم را ندارد و فقر مطا
هاا و مساائل   پژوهش حاضار باا در نظار گارفتن چاالش     است که مورد توجه این پژوهش است. 

پژوهش دانشگاهی فوق و ارتباط توسعة کیفی پژوهش با جامعه و نیازهای آن، تالش دارد به این 
توان  به منظور ارتقای کیفیت پژوهش در دانشاگاهها و   سوال مهم پاسخ دهد که چه مدلی را می

علم نافع  و باا  مراکز پژوهشی وابسته به آنها در کشور ایران طراحی کرد تا بتوان از رهگذر تولید 
کیفیت، به توسعه همه جانبه کشور یاری رساند. با توجه به نچه ذکر شد هدف این پژوهش تعیین  

 هاای  و  شناساایی شااخص   رانیا ا یپژوهش در نظام آموزش عال تیفیکارتقاء  های مولفهابعاد و 
 می باشد. رانیا یپژوهش در نظام آموزش عال تیفیکارتقاء 

 تققیق روش
 یپژوهش در نظام آماوزش عاال   تیفیارتقاء ک هایشاخص و هامولفه به ستیابید منظور به

هماه   پاژوهش  ایان  آمااری  جامعاة . شاد  و تحلیل تم اساتفاده  کیفی پژوهش های روش از رانیا
 گیاری،  نمونه انجام منظور به بنابراین. صاحب نظران و متخصصان و  اعضای هیئت علمی هستند

 از کاه  آمد عمل به مصاحبه هایی نمونه از نظری گیرینمونه در. شد استفاده نظری گیرینمونه از
 یاباد  مای  خاتمه وقتی گیری نمونه روش این در. اند غنی اطالعات دارای پژوهش های هدف لحاظ
 تیا فیارتقااء ک  هاای شااخص  و هاا مولفه شناسایی منظور به. برسد نظری اشباع به مقوله هر که

هماه صااحب    از هدفمناد  گیاری نموناه  روش  از استفاده با رانیا یپژوهش در نظام آموزش عال
 با مصاحبه طریق از ها داده نهایت در. شد نظرخواهینظران و متخصصان و  اعضای هیئت علمی 

 . شد گردآوری  علمی هیئت اعضای از نفر 12
و  باودن پاژوهش   یمشارکت، توسط اعضا ینیبازباز  پژوهش روایی از اطمینان حصول برای
 ها کمک گرفته شد. داده ریو تفس لیکنندگان در تحل زمان از مشارکت همبه طور 

 و آزماون بااز  ییایپا یها از روش ،شده  انجام یها یکدگذار ییایمحاسبه پا یبرا ن،یهمچن
 انیا از م آزماون بااز  ییایا پا در. شد استفاده( یموضوع درون)توافق  کدگذار دو نیب توافق ییایپا

فاصاله   کیا ها دو باار در   شده و هر کدام از آن مصاحبه انتخاب 3تعداد  ،گرفته انجام یها مصاحبه
 79پاژوهش   نیا دو کدگذار در ا نیتوافق ب ییایشد. پا یروزه توسط پژوهشگر کدگذار 17 یزمان

اسات. در آخار باه منظاور      دیا تائ ماورد  ،درصاد اسات   60درصد به دست آمد،که چون بااالتر از  
 .دی)تم( استفاده گردیموضوع لیها از فن تحل صاحبهحاصل از م یها داده لیوتحل هیتجز
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 هایافته
ها خواساته شاد تاا در     مسئله پژوهش از آن با  یعلم ئتیه یاعضابه ارتباط ملموس  نظر

پژوهشگر پاساخ دهناد. آنچاه در اداماه      افتهیساختار مهین یها مطالعه شرکت کرده و به مصاحبه
 هاا، افتهی بهتر یده منظور سازمان ها است. به آمده از مصاحبه با آن دست به یها افتهی مینتا د،یآ یم

 .رندیگ یقرار م یدر ارتباط با سؤاالت پژوهش مورد بررس ها افتهیهرکدام از 

  كدامند؟ رانیا یپژوهش در نظام آموزش عال تیفیكارتقاء  هاي مولفهابعاد و 
 تیا فیکارتقااء   های مولفهابعاد و  که بود آن از حاکی پژوهش این از آمده دست به هاییافته

متخصص،  فیزیکی، پژوهشگران سازمانی، تجهیزات نظارت) رانیا یپژوهش در نظام آموزش عال
( آموزشای  مراکاز  پاژوهش و ارتقااء   بودن سازمانی، کاربردی روشن، حمایت روز، اهداف به منابع
 :شود گزارش می زیر شرح به که است

 رانیا یپژوهش در نظام آموزش عال تیفیکارتقاء  های مولفهابعاد و  -1جدول 

 فراوانی (شده شناسایی مفاهیم)نمونه شده استخرا  مقوله

 نظارت سازمانی

 9 تخصیص درست منابع

 3 نظارت میزان

 5 عدم سرقت علمی

 5 سیاسی و مذهبی گروه به گرایش عدم

 تجهیزات فیزیکی
 10 مکان و موقعیت های مناسب پژوهشی

 5 گیری از تکنولوژی روز دنیابهره

 پژوهشگران متخصص
 11 پژوهشگر علمی  صالحیتهای

 5 علمی پذیری مسوولیت

 منابع به روز

 8 منابع معتبر

 5 اصالت و بداعت

 7 دنیا روز به و حقیقی منابع به دسترسی

 5 نو و جدید بودن

 5 هدف بودن واضح و روشن اهداف روشن

 3 حمایت و ایجاد انگیزه سازمانیحمایت 
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 كدامند؟ رانیا یپژوهش در نظام آموزش عال تیفیكارتقاء  هاي شاخص
پژوهش در نظاام آماوزش عاالی     کیفیت ارتقاء های شاخص داد نشان هایافته تحلیل نتایم
 دانشگاه، رعایت قوانین و ساختار علمی، اصالح سرقت از پژوهشگر، جلوگیری تربیت ایران شامل
 . باشد می نیازها به عدالت، توجه

 پژوهش در نظام آموزش عالی کیفیت ارتقاء های شاخص  -2جدول
 شناسایی مفاهیم)کدها

 (شده
 فراوانی فرعی مقوله

 تربیت پژوهشگر

در رابطه با موضوع  یآموزش اختصاص
 پژوهش یها

9 

 7 تربیت پزوشگر زبده

 

 جلوگیری از سرقت علمی
 7 یبردار یرفع کپ

 3 عدم تکرار پژوهش ها

و قوانین  اصالح ساختار
 دانشگاه

اصالح ساختار و قوانین مرتبط د 
 ردانشگاه ها

5 

 3 های پژوهشی نوع و سطح فعالیت

 رعایت عدالت
 7 رعایت عدالت و انصاف د رپژوهش

 5 اجتناب از کاربرد سلیقه شخصی

 نیازها به توجه
 5 حل نیازهای اساسی کشور

 8 نیازهای انگیزشی

 

 کاربردی بودن پژوهش

 5 قابلیت اجرایی بودن

 ارتباط با صنعت

 
3 

 ارتقاء مراکز آموزشی

 5 ارتقا سطح علمی دانشگاه ها

آموزش اختصاصی در رابطه با موضوع های 
 پژوهش

3 

 5 ارتقای سطح علمی مراکز آموزش عالی

 3 ارتقا مهارت  و تخصص
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 پژوهش در نظام آموزش عالی کیفیت الگوی -1شکل

پژوهش در  تیفیکارتقاء  های مولفهحاکی از آن بود که ابعاد و  1ها  طبق شکل نتایم یافته
متخصاص،   فیزیکای، پژوهشاگران   سازمانی، تجهیزات نظارت)شامنل   رانیا ینظام آموزش عال

( آموزشای   مراکاز  پژوهش و ارتقااء  بودن سازمانی، کاربردی روشن، حمایت روز، اهداف به منابع
 علمای، اصاالح   سرقت از پژوهشگر، جلوگیری تربیت شامل پژوهش ارتقاء های و  شاخص  است
 می باشد.  نیازها به عدالت، توجه دانشگاه، رعایت قوانین و ساختار
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 گیرينتیجه

 نظاام  در پاژوهش  تیا فیک ارتقااء  هاای شاخص و هامولفه  ییشناسا حاضر پژوهش هدف
 نظام در پژوهش تیفیک ارتقاء یها مولفه و ابعاد که بود آن از یحاک نتابم. بود رانیا یعال آموزش
 به منابع متخصص، پژوهشگران ،یکیزیف زاتیتجه ،یسازمان نظارت) شامنل  رانیا یعال آموزش
 و اسات (  یآموزشا  مراکاز  ارتقااء  و پژوهش بودن یکاربرد ،یسازمان تیحما روشن، اهداف روز،

 و سااختار  اصاالح  ،یعلم سرقت از یریجلوگ پژوهشگر، تیترب شامل پژوهش ارتقاء یها شاخص
 هاای افتاه ی باا  حاضر پژوهش یها افتهی. باشد یم ازهاین به توجه عدالت، تیرعا دانشگاه، نیقوان
 ،(1396)خاکزار و یرحمان ،یقم ،(1396) ینیحس و یمیسل ،(1397) یصبور و زادهمیحک ،یاسالم
 ،(2019) همکااران  و رزیا ه ،(1395) همکااران  و یاریا ز ،(1396)یقهرمان و یابوالقاسم ،ینوروز
 در. دارد یهمخاوان ( 2014) نتاو یپ ،(2016)  همکاران و ،کاساداول(2018) نیگولد و راوال برمن،
 رانیا ا یعاال  آموزش نظام در پژوهش تیفیک ارتقاء جهت که توان یم یپژوهش افتهی نیا نییتب
 همکااران  و یاریا ز. کارد  ایا مه پاژوهش  بهباود  جهات  را ییشاخصها و ها مولفه یسر کی دیبا
: یعلما  ئات یه یاعضا دگاهید از پژوهش بر موثر عوامل نییتب عنوان با خود پژوهش در( 1395)
 عوامال  نیا ا کاه  افتناد ی دست جهینت نیا به سمنان یپزشک علوم دانشگاه در یفیک مطالعه کی

 عوامال  و یما یت کاار  و تعامال  مناساب،  یسااز  بساتر  ت،یحما ،یتیشخص یژگیو زه،یانگ شامل
 یقاات یتحق محاور  وجاود  عادوم  مانند یدیجد یها هیما درون مطالعه نیا در.  باشد یم یسازمان
 یعلما  ئات یه وجود عدم ،یقاتیتحق مراکز در حضور به الزام ،یعلم ئتیه یاعضا یبرا مشخص
 یآموزشا  نظاام  جااد یا ،یلا یتکم التیتحصا  هاای  رشته گسترش ،یکاف تعداد به یپژوهش صرفا
 .آمد دست به پشتکار داشتن و صبر ،یریگیپ مانند یفرد اتیخصوص از یبرخ و محور پژوهش
 در پژوهشاها  آن باشاد،  شاتر یب هاا  پژوهش یعلم تیفیک چه هر که است روشن رو نیا از 
 یکناون  طیشارا  در کاه  دهاد  یما  نشاان  هاا  یبررسا  حاال،  نیا با. مؤثرترند علم کاربست و دیتول

 مطلاوب  تیوضع به دنیرس تا و دارد وجود کشور در پژوهش تیفیک نهیزم در یاریبس یها چالش
 تیفیک نیهم به یابیدست جهت رو نیا از. هست فاصله کشور، یعال آموزش مراکز در دانش خلق

 همانند بتوانند و گرفته قرار توجه مورد دیبا یپژوهش تیفیک یارتقا شاخص و یها مولفه پژوهش
 اثار  بعاد  به ما جامعه در.باشد موفق کشور یپژوهش اهداف به یابیدست جهت نیماش ستمیس کی

 هاا  دانشاگاه  در یمطلوب و مناسب یپژوهش یفضا و طیمح رایز شود، ینم یچندان توجه پژوهش
 یاثربخشا  یحاداکثر  دامنه گر،ید ییسو از. کنند نیتضم را پژوهش تیفیک بتواند تا ستین حاکم
 و یطا یمح سات یز ، یاسا یس ،یفرهنگا  ،یاقتصااد  ،یاجتمااع  یازهاا ین رفع یراستا در پژوهش
 مساائل  کشور داخل در پژوهش دیبا لذا شود یم محسوب پژوهش تیفیک اتیضرور از یا منطقه
 قارار  یمطلاوب  سطح در یور بهره لحاظ به ها پژوهش تا دهند قرار توجه مورد را جامعه به مبتال
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 و داشاته  را خاود  ارزش داناش،  یمرزهاا  گساترش  منظاور  به یادیبن یها پژوهش البته. رندیگ
 . کنند یم را یکاربرد قاتیتحق یربنایز

 :شود یم شنهادیپ قیتحق مینتا طبق رو نیا از
 .شوند گرفته کار به یعال آموزش مراکز در متخصص و ماهر پزوهشگران -
 ارانیا اخت در پاژوهش  ناد یفرا در لیتساه  جهت یافزار سخت و یافزار نرم زاتیتجه -

 .شود داده قرار پژوهشگران
 .شود ریدا یادب یها سرقت کاهش جهت دانشگاه در یسازمان نظارت -
 یعا یطب ریمس در پژوهش ندیفرا تا ردیگ قرار نظر دیتجد مورد دانشگاه نیقوان و ساختار -
 . ابدی دست خود اهداف به بتواند خودش
 و شاده  یواقعا  یکااربرد  بتواناد  تاا  باشد جامعه یازهاین یراستا در دیبا پژوهش انجام -
 .  کند رفع را جامعه مشکالت از یمشکل
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  یطیمح یستز یو حقوق یاصول اخالق یبررس
 ینفت یدر قراردادها

 

 1 یمسعود طاهر
 2 یورک یمسعود البرز

 3 یاییعبداهلل ک
 چکیده

هاا،  رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آالیندهبرداری بیبار بهرهوخامت و عواقب زیان
ریزی همه جانبه حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه

عالقمندان به محیط زیست را باه مباانی نظاری تعیاین     که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، 
اصاول اخاالق زیسات     کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخالق ساوق داده اسات. توجاه و رعایات    

های اخالق الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و رونق اقتصاادی را نیاز در   محیطی که نظر به آرمان
از  محیطای مناساب،  کاه تبیاین نظریاه اخاالق زیسات     به طوری تر از هر زمان دیگر استجدی برگیرد،

محیط زیسات عباارت اسات از هار      گردد.برداری از محیط زیست محسوب میضروریات حفاظت و بهره
تاوانیم روی آنهاا اثار بگاذاریم. از     گذارد و نیز ما میچیزی که در اطراف ما وجود دارد که روی ما اثر می

آبادانی  ترین آنها از این قرارند: عدالت در محیط زیست،اشاره کردکه مهم یتوان به اصولمنظر اسالم می
بررسای اثارات    مراقبت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلاودگی محایط زیسات،    محیط زیست،
و... با توجه باه جایگااهی    مصرف بهینه، بهداشت محیط، ایجاد سیستم بازیافت های توسعه،مخرب طرح

جهان امروز پیدا کرده است نباید از حیطه نظارت دور شده و از صدمات آن به انسان و  که صنعت نفت در
هاا باشایم. اماروزه    هاایی بارای کااهش ایان آسایب     حال محیط زیست غافل بود بلکه باید به دنباال راه 

کنند که خطری جادی بارای ساالمت انساان و محایط      ها میلیون ها آالینده در هوا منتشر میپاالیشگاه
رعایات مالحظاات    ضمن توجه به اصول اخالقی و حقوقی زیست محیطی، در این مقاله باشد.زیست می

 .شودزیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می
 يدیواژگان كل

 .اصول، اخالق، الزامات قانونی ،محیط زیست، قراردادهای نفتی
 

  

                                                 
  .یعرب ةامارات متحد ی،دب ی،واحد امارات، دانشگاه آزاد اسالم ی،خصوص حقوق یدکتر یدانشجو. 1

Email: Masoudtaheri60@yahoo.com  

 . )نویسنده مسئول(یرانا ین،قزو ینی،الملل امام خم یندانشگاه ب ی،، گروه حقوق خصوص یاراستاد. 2
     Email: alborzivm@yahoo.com 

 .یرانزنجان، ا ی،واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالم ی،، گروه حقوق خصوص یاراستاد. 3
  Email: Abdallah.kiaee@yahoo.com 

 16/11/1398پذیرش نهایی:         4/9/1398تاریخ دریافت: 
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  طرح مسأله

حق داشتن محیط زیست ساالم اسات کاه     ،یکی از حقوق مندر  در نسل سوم حقوق بشر
بارداری،  عملیات نفتی از قبیل اکتشاف، توساعه، بهاره  .ها باید سعی در حفظ آن داشته باشنددولت

کناد. از  زیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلاوده مای  حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط
کنناد از طریاق   ها سعی میمخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است، دولت آنجا که این آثار

 تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. کشور ایاران  ،وضع قوانین و مقررات

طباق اصاول قاانون    دارد. جایگاه قابل توجهی را در دنیا ،به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز 
گیرد تا با توجه به مصالح ملت این منابع در اختیار دولت قرار می ،ی ایراناساسی جمهوری اسالم
در ایان   ات الزم از ناحیه متولیان امر صورت پذیرد .برداری از آن اقدامنسبت به واگذاری یا بهره

که از  ترسیم نمودهدر این زمینه دولت  اقداماتچهارچوبی را برای  ،راستا قوانین و مقررات داخلی
 71، مااده   "اجتماعی فرهنگای  -قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی" 105توان به ماده ه میجمل

شاورای  "مصاوبات   ،"قانون برنامه پنجم توسعه" 192و  125ماده "قانون برنامه چهارم توسعه"
 11و ماده  "قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا" 13و  12مواد  ،"عالی حفاظت از محیط زیست

های مارتبط باا   . با توجه به آثار و گسترش فعالیتاشاره نمود "نامه جلوگیری از آلودگی آبآیین"
صنعت نفت و گاز و نیز ضرورت توجه به مالحظات زیست محیطای در جریاان توساعه  قاوانین،     
مقاااررات و اساااتانداردهای متناااوع و متعاااددی در ایااان راساااتا باااه تصاااویب رسااایده      

انارژی از  های مرتبط با نفات و گااز و ساایر مناابع    شرکت (. امروزه در122،1393است)مشهدی،
( ، ارزیاابی اثارات زیسات    1ای های رایم مدیریت سالمتی، ایمنای و محایط زیسات)اچ اس   نظام

بارای اجارا و    3( و نیز رعایت استانداردهای ایزو2های نفت و گاز )ای آی ایمحیطی اجرای پروژه
  شود.گرفته میمدیریت قوانین و مقررات زیست محیطی بهره 

 اهمیت اخالق زیست مقیطی -1
اهمیت در  و شناخت اخالق تا حدی است که اغلب دانشمندان و بسیاری از متخصصاان  

دانند در جهان امروزی، بشار  زیست را یک موضوع مهم اخالقی میحفاظت محیط محیط زیست،
هاای محایط   یش آالیناده رویه از طبیعات و پیادا  برداری بیبار و مخرب بهرهمتوجه عواقب زیان

ریازی جاامع و هماه جانباه، باا      گسیخته و بدون برنامهزیست شده است. پیشرفت و توسعه عنان
تخریب و آلودگی محیط زیست همراه است و با ایان عمال بسایاری از کشاور هاای پیشارفته         

ناپذیری باه محایط   اند اما در مقابل، اثرات جبرانها، امکانات و رفاه خود را چند برابر کردهسرمایه
                                                 

1 . H.S.E 

2 . E.I.E 

3 . ISO 
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های انسان، ضرورت ارزیاابی  اند. تغییرات ایجاد شده در طبیعت به وسیله فعالیتزیست وارد کرده
مواضع اخالقی نسبت به طبیعت رامنجر شده است و به دنباال آن، اخاالق زیسات محیطای باا      

سابت باه آن ،   ها در ارتباط با محیط زیست و ارزیابی موقعیات بشار ن  ها و نبایدتعریف مجدد باید
های بینی و راهنماییمواجه شده است. ضرورت رعایت اخالق زیست محیطی از تاًثیری که جهان

 منصور دکتر ، سروستانی عابدی احمد شود.)اخالقی، بر رفتارهای فردی و جمعی دارند ناشی می

 (60،86 تابستان و ، بهارداماد محقق سیدمصطفی دکتر ولی، شاه
شاده  و سایر گازهای مضر منتشر 2،دی اکسید کربن1شده سازمان مللمنتشربنا به آمارهای 
های جهاان ساوم دو درصاد از    درصداست و فقط سهم کشور 98یافته حدود در کشورهای توسعه
هاای فسایلی و ناابود    ها است. در این راستا در کمتر از دو قرن با مصرف سوختکل این آالینده
درصااد باااال رفتااه  25ید کااربن در اتمساافر بااه میاازان هااا، مقاادار کاال دی اکسااشاادن جنگاال
 (.13، شماره1383است)متین،
میلیون هکتاار از میازان    17باشد. ساالنه زدایی با سرعت زیادی در حال افزایش میجنگل

های زماین در حاال چروکیاده شادن اسات  از      شود و به عبارتی ریهوسعت کره زمین کاسته می
کنناد و باا   های مضر زیادی را در جهان تولیاد مای  ت صنعتی، زبالهها وکارخانجاطرفی پاالیشگاه

ناپذیری مثل فعالیت انسان ، سیاره زمین درحال نابود شدن است که این امر باعث خطرات جبران
 شده است. 3بردن الیه ازنشدن زمین، تخریب و از بینشدن کره زمین، بیابانیگرم

ملزم به رعایت مسائل محیط زیست هستند و یاا  مداران غرب هم به هرحال، امروز سیاست
اینکه الاقل از این به بعد ناگزیر هستند این امر را رعایت کنند، چون افکار عمومی غرب احساس 

های کنند. تقریباً در تمامی کشورهای میلیونی مردم در این امر دخالت میخطر کرده است و توده
-اند و مردم احساس خطر میها قدرت یافتهاکوژیستیافته، احزاب طرفدار محیط زیست و توسعه

داران و کنند ودر حقیقت این مردم هستند که برای حفظ طبیعت و سالمت و محیط خود، سرمایه
(. اینکاه  19،1374نمایند )پاپلی یازدی، سیاستمداران را ملزم به رعایت مسائل زیست محیطی می

زدیکی به اخاالق زیسات محیطای دارد و در    بشر چه عملکردی را در پیش خواهد گرفت رابطه ن
واقع اخالق، راهنمای عمل انسان است. اخالق زیست محیطی بار ایان ایاده اساتوار اسات کاه       

ها و طبیعت را نیز شامل شود. موضوع دیگر در اخالق باید به شکلی گسترش یابد تا روابط انسان
می، افزایش جمعیت مسالمانان  رویه جمعیت است  در منابع اسالبحران محیط زیست، افزایش بی

قابال  را کاری پسندیده شمرده شده ولی مساًله مهم این است که آیا این یک قاعده و قانون غیار 
                                                 

1. United nations organization 

2. CO2 

3. Ozone layer 
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باشد و صارفاً یاک برناماه    ها اجرا شود و یا اینکه قاعده کلی نمیتغییر است و باید در همه زمان
تواناد باعاث   ای مای انی ویژهشود. در شرایط زمانی خاصی و در موقعیت مکمقطعی محسوب می

-رشد و پیشرفت گردد. همین ابزار رشد و قدرت و پیشرفت، اگر از حد و مرز خود خار  شود، می

،  مغرباای فغفااور گاار نیروهااای اقتصااادی تباادیل شااود.)توانااد بااه صااورت یااک اهاارم ویااران
 (.1388،16تابستان

 اصول اخالق در مقیط زیست  -2
های الهی پایبند باشاد  اخالقی زیست محیطی که به آرماندر جهان کنونی توجه به اصول 

ودر عین حال به بحث توسعه و افزایش رفاه اقتصادی نیز توجه کند دارای اهمیت دو چندان شده 
آوری توان به صورت جامع و به شکل فاردی یاا گروهای جماع    است و این اصول و مبانی را نمی

زیسات پرداختاه و ساپس اصاول اخاالق زیسات        کرد. در ابتدا به تعریف علمی در مورد محایط 
کنیم. محیط زیست عبارت است از همه چیزی که در اطراف ما وجود دارند محیطی را بررسی می
 (.1381،36سازند)بخشکی، گذاریم و آن ها نیز مارا متاًثر میو روی آنها تاًثیر می

 محیط زیست انواعی دارد که عبارت است از:
ل همه عوامل طبیعی است که در پیرامون ما وجود دارد ولی باه  محیط طبیعی: که شام -1

 وسیله انسان ایجاد شده است.
محیط اجتماعی: محیطی که افراد با توجه به قومیت و ملیتای کاه دارناد و باا هرناوع       -2

 گذارند.کنند و اثرات متقابلی بر یکدیگر میفرهنگی در کنار هم زندگی می
شود مانند خاناه،جاده، راه  ی که به وسیله انسان ایجاد میمحیط مصنوعی: همه چیزهای -3
 و....

ترین اصول اخالقی و ارزشی که بر آن حااکم اسات را   با توجه به انواع محیط زیست، مهم
 دهیم:مورد بازنگری قرار می

 اصل عدالت در مقیط زیست -2-1
م عدالت این اسات  شود و مفهوعدالت، قانونی عام است که تمام نظام آفرینش را شامل می

که حق هر موجودی، چنان که شایسته اوست ادا شود.این تعریف از عدالت، به نظر تعریف جامعی 
ها، حیوانات، گیاهان و حتی اشیاء به ظااهر بای جاان، مانناد آب، سانگ و      است که شامل انسان

ام هام خاوردن نظا   توان در ماورد عادالت برشامرد بار    شود. مصادیق مهمی که میخا  نیز می
اکوسیستم طبیعت توسط انسان که به معنای برهم خوردن حقوق عناصار زیسات محیطای و در    

زمینی و مواد غاذایی و بطاور کلای    شدن منابع طبیعی توسط انسان از انرژی، ذخایر زیرواقع تهی
 (.76،1382پیشه،ناپذیر است)حلم سرشت و دلمنابع تجدید
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 اصل امنیت در مقیط زیست -2-2
چه تا انساان آن را  سیار مهمی در محیط مصنوعی و محیط اجتماعی دارد. اگرامنیت نقش ب

اال مان و  "نعمتاان مکفرتاان  "از دست ندهد قدرش را نمای داناد. پیاامبر اکارم )ص( فرمودناد      
بااالتر از امنیات،   "(. در کالمی دیگر از امام  علی)ع( آمده است کاه  81ق،1413العافیه)مجلسی، 

امنیاات  (. 1373،82)محقاق دامااد،  "تر از امنیت نیسات آرامش بخشنعمتی نیست و هیچ نعمتی 
ی نا محیطای وضاعیتی اسات کاه یاک کشااور یااا یااک منطقااه از طریااق حکمروا      زیسات

شایساته، مادیریت توانمناد و اساتفاده پایاادار از منااابع طبیعاای و محاایط زیسات، گامهاای       
امنیات  . و تضاامین رفاااه جمعیات باردارد     مؤثری در مسیر ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسای

زیست محیطی به معنای پاسداری از محایط طبیعای، مناافع حیااتی شاهروندان، جامعه و دولت 
از تأثیرات داخلی و خاارجی وتهدیادات منفای طای فرآیناد توساعه اسات کاه ساالمت انساان،     

هدید میکند. بار ایان پایاه، امنیات     تنوع زیستی و عملکرد پایدار زیست بوم و بقای نوع بشار را ت
نیز محسوب می شود.)کاویانی راد، نجفی  ناپاذیر امنیات ملای محیطای بخاش جادایی زیسات

 (1394،77و متقی،پاییز

 اصل الضرر در مقیط زیست -2-3
ضارر یکای از   ای در حفاظت از محیط زیست است. اصال ال پشتوانه "الضرر"قاعده فقهی

توان با استناد به آن بسیاری از مشکالت زیست محیطی را حال  می اصول مسلم فقهی است که
کرد. این اصل در حقیقت روح حاکم بر همه قوانین اسالمی است. به موجب این اصل، در اساالم  
زیان رساندن به دیگران به هیچ وجه مشروعیت ندارد چه در مرحله وضع قانون و چاه در مرحلاه   

به تصویب برسد که موجب ورود زیان به فرد یا جامعه شود و یاا   یااجرای آن. بنابراین اگر قانونی
(. 1388،21، تابستان مغربی در مرحله اجرا موجب زیان گردد از نظر اسالم مشروعیت ندارد)فغفور

ها، مسااجد، مادارس و   های عمومی مثل راهمرحوم عالمه در کتاب قواعد درباره استفاده از مکان
ها تردد و استفاده بهینه بردن از آن است و در صورتی کاه توقاف و   همشاهد نوشته است: فایده را

-نشستن در مسیر موجب ضرر و زیان به عابران گردد، حق استفاده از منافع راه از او سااقط مای  

هاا  نویسد: همه مردم در مناافع راه می نیز های عمومیدر باب تزاحم حقوق در استفاده از راه.شود
هاا موجاب از باین باردن     تر از منافع راهبرداری بیشتواند با بهرهنمیشریک و مستحقند و کسی 

ها را از باین  حقوق دیگری شود، یا با سوء استفاده، خرابی و نقص در آنها وارد سازد و یا منافع راه
ببرد، یا با بنا کردن دیوار و ساختن دکه و سایر تصرفات نابجا موجب وارد آوردن ضرر به عاابران  

با این وصف می توان گفت که با مطالعه و مالحظه این قواعاد واصاول فقهای و باه     پس  .گردد
هاای  پشتوانه آنها نیز می توانیم در زمینه بسط و گسترش اصاول اخاالق زیسات محیطای گاام     
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 موًثری برداریم.

 سازي مقیط زیست در قرآناصل آبادانی و سر -2-4
آبادگری زمین را داد.اوست که شاما   انسان موجودی است که خداوند متعال به او مسئولیت

ای دیگر خداوند انساان  (.در آیه61را آفرید و مسئولیت آبادانی آن را به شما داد)قرآن کریم، هود، 
را از تخریب و برهم زدن نظام انسجام یافته طبیعت و ویرانی آن برحاذر مای دارد)قارآن کاریم،     

آیات ، انساان هاا را باه مطالعاه طبیعات و      (.از سوی دیگر ، قرآن کریم در بسیاری از 56اعراف،
عناصر آن فراخوانده است . همچنین بسیاری از سوره های قرآن کاریم باه ناام یکای از عناصار      
طبیعت خوانده می شود، مانند سور شریفه بقره ، رعاد ، نحال ، ناور ، عنکباوت ، نجام ، فجار ،       

سرنوشت بشر را به گونه ای رقام زده  شمس ، حدید ، لیل ، قمر ، تین ، ناس و... . خداوند منان، 
است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد . طبیعت به شکلی خلق شده اسات کاه   
در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند. با در نظر رفتن این نکته که باه حکام قارآن    

است و هر چیزی به اندازه الزم  کریم همه چیز در جهان آفرینش بر پایه ی نظم و عدالت استوار
. در قرآن کریم از نابود کردن و تخریب محیط زیست  (49آفریده شده است ، )قرآن کریم ،قمر ، 

به عنوان اعتداء )تجاوز( نام برده شده است و بر این اساس کسانی که رفتار ناشایست نسابت باه   
خواهند بود ) قرآن کاریم ، مائاده ،   محیط زیست داشته باشند، از رحمت و محبت خداوند محروم 

( . درست است که خداوند طبیعت را مقهور انسان آفریده و به او قدرت و توانایی عطا کارده ،  86
اما این به آن معنا نیست که او آزاد باشد تا هر گونه که مایل است رفتار کند بلکه انسان در برابار  

 ود است .خداوند و تمامی آفرینش مسئول اعمال و رفتار خ

 اصل دعوت به حفاظت مقیط زیست در روایات -2-5
باید از میان شما، جمعی دعاوت باه امار باه معاروف و نهای از منکرکنناد و آنهاا هماان          

ای دچاار اناواع   هاای عاده  (.وقتی که محیط زیست در اثار عملکارد  20، 1415رستگارانند)طوسی،
گردد  ایان  های زیست محیطی مختلف میشود ویا وقتی که کره زمین دچار بحرانها میآلودگی

هاا بایاد بهاای آن را    گیرد بلکه هماه انساان  های بدکار و متخلف را نمیمسائل تنها دامن انسان
تواند بگوید که چاون وظیفاه خاود را انجاام داده از آثاار نااگوار       بپردازند. بنابراین هیچ کس نمی

آن است که در حدیث پیامبر آمده اسات و   اینگونه مسائل اجتماعی فراگیر است. این درست مانند
حضرت امام علای ا   رساند. سوراخ کردن کشتی که همه در آن هستند فقط به خود فرد ضرر نمی

کُنْ نَظَارُ َ  َلْایَ " :علیه السالم ا در فرمان معروف خود به مالک اشتر، فرماندار بصره نوشته اسات  
فی عِمارَة  االَْرْض   َبْلَغَ مِنْ نَظَر  َ فِی اسْتِجالب  الْخَرا  ، الَِنَّ ذلِاکَ الیعادْرَ ع ااِلّ ب الْعِماارَة ، وَ مَانْ     

جه باید توجه تو در آبادی زمین بیشتر از تو" "طَلَبَ الْخَرا َ ب غَیْر  عِمارَةٍ  َخْرَبَ الْب الدَ وَ اَهْلَکَ الْعِبادَ
آیاد و  تو به گرفتن مالیات و خرا  از مردم باشد  زیرا خرا  بدون توجه به آبادانی باه دسات نمای   

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4385/4403/29831/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA#TextH382010I22349
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4385/4403/29831/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA#TextH382010I22349
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4385/4403/29831/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA#TextH382010I22349


 │ ینفت  یرد قرارداداه یطیمح  یستز یو حقوق  یاصول اخالق  یربرس  

 

165 

کسی که بدون آباد نمودن به گرفتن مالیات و خرا  بپردازد، به ویرانای شاهرها و از باین باردن     
 ."بندگان خدا دست زده است

 ايهاي توسعهاصل بررسی اثرات زیست مقیطی طرح -2-6

و مالحظات زیست محیطی باید و می تواند در فعالیت های اقتصادی به کاار بارده   مسائل 
شود، تا به توسعه پایدار رسید. در این راستا محیط زیست باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیارد.  
ارزیابی محیط زیست ابزاری است که در جهت دستیابی باه توساعه پایادار، کااربردی کلیادی و      

رد. یکی از تکنیک ها و ابزارهای موجود جهات ارزیاابی محایط زیسات، ارزیاابی      تعیین کننده دا
می باشد. ارزیابی اثرات محایط زیساتی، رویکاردی اسات کاه باه        (EIA) اثرات محیط زیستی

بررسی اثرات و پیامدهای یک پروژه بر محیط، قبل از اجارای پاروژه و در حاین انجاام آن، مای      
عاالم رجبای.    ).می باشایم  EIA توسعه ای، نیازمند ارزیابی از نوعپردازد و برای هر نوع فعالیت 

 (1393،13هدی و رضا مکنون، 
آورد و در جواماع  ای گاهی اثرات جبران ناپاذیری را باه هماراه مای    های توسعهانجام طرح

کنناد   ای جوانب آن را از نظر زیست محیطی بررسای مای  های توسعهپیشرفته قبل از انجام طرح
محیطی با وجود صرفه اقتصادی به دلیل بررسی و عواقاب  های زیستبسیاری از طرحبطوری که 

 آید.زیست محیطی کنسل شده و به اجرا در نمی

 اصل ممانعت از تخریب مقیط زیست -2-7
در اسالم تخریب و نابودی طبیعت بسیار ماورد نکاوهش قارار گرفتاه اسات و احادیاث و       

رساول خادا ا صالی اهلل     محیط زیست بیان شده است.  سخنان زیادی در زمینه نگهداری و حفظ
کارد کاه از قطاع کاردن درختاان، و      علیه و آله و سلم ا به مجاهدان اسالم سفارش و تأکید می 

قطاع درختاان و تخریاب مازارع را حتای در       ،فقهای شیعه. اجتناب نمایند سوزاندن مزارع شدیداً
اند و آن را مکروه و ناپسند قرار ایز نشمردهسرزمین دشمن که در حال جنگ با مسلمانان باشند، ج

بدون تردید تشویق می باشد. حمایت و اهتمام اسالم از محیط زیست این روایات نشانگراند و داده
العاده به حفظ و بقای محیط زیست کماک  به درختکاری و هشدار و نهی از نابودی درختان، فوق

ا تولی سعی فی االرض لیفسد فیها و یهلک الحرث واذ"خداوند متعال در قران می فرماید .کندمی
کوشد تا در زمین فساد و چون به قدرت و حاکمیت دست یابد می "و النسل و اهلل ال یحب الفساد

 (.99کند و کشت و نسل رانابود سازد و خداوند فساد را دوست ندارد.)قرآن کریم، بقره،

 حمایت از حیواناتاصل  -2-8
و در آن  ناد ایاراد کرد  انای کاه در آغااز خالفتشا   السالم ا در خطباه  حضرت علی ا علیه  

 :ند، فرمودندمسؤولیت و حقوق مسلمانان را یادآوری نمود
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ِاو ا ِ"ا ِ ُل  یُّ ِ َِ ِت َ َووا  َ ُوو  ْ ََ ِ  ْ ُو َّق
د  ِی َ  ِ  ِ ِِ دا ََ ِ  ِ  ِ اد  ِ ِی ِ ااِاّله َ ُو ِ َِّتق ََ ِ ُااِاّله َ اِا َعُوو  ْ ِاو ا َاُدم  ُُدِ ِ ََ

" ِو ا   َّت َو ص َ
"ِرِدرِِِندگد َِِِداَِِِشارهدِازِخداََّدِِیرسُداَِادِاِِرِکْ ِسیِْکنُُدَُِِِوَِاراَُّ َِِ

گُراُداَِّتااُدریِزَُلِِرِِداَِِِشارهدِاقدامِکنُد(ِهموِشمدَِْئاوُدََِِارِِپرسُ ِقُرارَُِ 
-هدِراِازُِِلِِرِاداِشارهدَِِخدَّوِوِچوِِوُلَِزارَِِِجنگلِهدَِِچادرپداد ِکوتی ِِرِدرِِزَُل

هدِراَِارا َِّماِادَِِتُااَّدتِزِد ِِْیوِراَِارِِاذاتَِِآزارِقرارِِاِاد")ِیُُ ِا سُداماِخهاُوِ
تمداتِشدِِکوِهمدَّنُدِ«َِحُطِزاْت»ایِازِ(ِِرِاالِخهاوِشرافِِوِگاَّو544ُِِ546ا166ِ

است.ِِرِاسدامِکشیلِتُااَّدتِِدَ ِجاتَِِِوُُلَِمنُاِِِآ ِِرِهُچَُِیبِِشریِِادَِِّشدِ
ِِلُوَِِآووَِِسلُِِِْوَِجدهدا ِاسدامِسُادر َُِ ِ.شدِِاست َّمُاِِکُوِرسالِخداُِِصل ِاّله

ِاو ا َاد" ََِِ:  جاتِکشیدرَُِّنندتُااَّدتِراِِ  َ ل َ َاِ رو ِِ َِّت َو  َُ َ ُل  ِ  ْ ُوُ ِو َ ِودق ِإ  َِّدِ  وو مو ِو َح  ک َلو َ ّمدِاوو  ِ  ْ م 
" تُرُِِدَل اِ تُااَّدتِتدالِگاشتِراِجزِِرِصارتِاتیُدجِِوِگاشتِآَّادِاِکشیدرَُِّنُد.)ِ  أ َک ل و 
ِ(59ا15ِجِ

 اصول حقوقی زیست مقیطی در صنعت نفت -3

 رسانیاصل اطالع -3-1
ها و مخااطرات را باه کشاورها    فجایع و آلودگیخواهد که ها میرسانی از دولتاصل اطالع

خواهد که آلودگی دریاایی را  ها میاز دولت 198ماده  1اطالع دهند  مثالً کنفوانسیون مونته گبی
بر طبق این اصل دولت هاا موظاف هساتند، در هماه باا حسان نیات بارای      رسانی کنند.اطالع

نند. در این راستا، آن هاا بایاد قباال از    حفاظت از محیط زیست با یکادیگر شرایط و همکاری ک
وقاوع حاوادث زیست محیطی آگاه سازند و با هادف جلاوگیری از گساترش و زیست محیطای، 
ساایر کشاورها را از وجاود خطارات احتماالی کاهش آثار مخرب این گونه وقاایع باار محاایط   

ید متذکر شد که اصل اطاالع اب .زیسات باا آناان به کشورهای در معرض خطر نیز کمک کنناد
حقوق دریاها نیز وارد گردیده و یک دولت بالفاصله پاس  1982کنوانسیون  198رساانی در مااده 

از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقاوع یا ورود خسارت به محیط زیست دریاایی، موضاوع را باه 
طاالع خواهاد داد. دیاوان    ا ساایر دولی که احتمال می دهد چنین خسارتی به آن ها لطمه بزناد،

کانال کورفو اعالم داشته است که دولت ها موظف هساتند دول  ربین المللای دادگساتری نیاز د
نمایند)جاللیان،پاییز و زمساتان  حتمااالی در سرزمینشااان مطلااع ااز وجااود خطاارات دیگر را 
1396،51.) 
 

                                                 
1. vienna 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4385/4403/29831/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA#TextH381800I25614
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4385/4403/29831/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA#TextH381800I25614
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4385/4403/29831/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA#TextH112125I26349
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4385/4403/29831/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA#TextH112125I26349
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 اصل وفاي به عهد-3-2
-های باین معاهدات، رعایت تعهدات ناشی از کنوانسیون به موجب این اصل بنیادین حقوق

 26نمایند. مادهالمللی نیز از این اصل تبعیت میالمللی ضروری است. تعهدات زیست محیطی بین
به لزوم پایبندی طرفین معاهده و اجرای باحسن نیت آن تصریح دارد. این  1وین1369کنوانسیون 

به منظور حفاظ   "( نیز می باشد که بیان داشته1992اصل به نوعی یکی از ابتکارات اعالمیه ریو)
محیط زیست کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیری حمایتی را بر اساس توتنایی هاای خاود   

ه قرار دهند در جایی کاه امکاان خطار جادی وجاود دارد و مساائل و       بطور مبسوط مورد استفاد
مشکالت ناشناخته ای را به بار می آورد باید نواقص بطور کلی و علمی مورد بررسی قرار گیرند . 

)قوام  "نباید به این دلیل که مبارزه با آلودگی محیط زیست پر هزینه است از آن چشم پوشی کرد
 (.1389،136آبادی،تابستان 

 اصل رضایت-3-3
پذیرش تعهاد را  اصل رضایت ریشه در احترام به اراده آزاد کشورها از آزادی پذیرش یا عدم

دارند. براین اساس مطابق این اصل، پذیرش تعهدات زیست محیطی بین المللی قراردادی مناوط  
راردادی (.در حقوق و فقه ما نیز انعقااد هار قا   1397،36به رضایت کشورها است )قربانی الچوانی،

منوط به رضایت طرفین می باشد و هیچگونه اجبار در قراردادها پذیرفتاه نیسات و باعاث باطال     
شدن قرارداد می شود. در این زمینه هر چند نمی توان کشاورها را مجباور نماود ولای براسااس      

 اصول و ارزش های اخالقی می توان امیدوار به اجرای مفاد بیانیه ها و کنوانسیون ها بود.

 اصل پیشگیري -3-4
های زیسات  های پیشگیرانه در حقوق محیط زیست مهم است، زیرا جبران خسارتسیاست

شود اما در های پیگیرانه ضمن اینکه نفی نمیمحیطی بعد از وقوع خسارت دشوار است و سیاست
 ها باید اقداماتی انجام دهند که زمینه ایجااد خساارت  اولویت حقوق محیط زیست نیستند و دولت
اصال  ،محاایط زیسات    یساناد حقااوق بااین الملاال    زیست محیطی کاهش بیابد. تقریبا اکثار ا 

جلوگیری از تخریب محیط زیست را به عنوان یاک حقیقت، واقعیت بخشیده اند که بیشتر آن ها 
راجع باه آلاودگی دریاها، آب های داخلی، هوا یا حفاظات از مناابع زنااده اساات و فقاط تعاداد     

ن المللی، راه های دیگر حفاظت محیط زیست از جمله اصل سنتی مسوولیت دولات  کمی سند بی
 .در جهات همکااری مستقیم با قربانیان تجاوز به محیط زیست را ماورد توجااه قاارار داده اناد   

دالیلی منطقای در دسات داشاته    هر گاه دولت ها  "کنوانسیون حقاوق دریاهاا 206مطابق ماده 
شاده ،   فعالیت هایی که تحت صالحیت یا نظارت آن هاا برناماه ریاازی باشند حاکی از این که 

وجب آلودگی شدید محیط زیست دریایی شاده یاا تغییارات اساسای و زیااان آوری در آن بااه     م
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زیسات  وجاود آورده، بایاد تاا حدی که عملی باشد اثرات بالقوه این فعالیات هاا را بار محاایط  
قوام  ) "ها را برای اعضاء ارسال دارند یبوط به نتایم ایان ارزیاابگزارش های مرارزیابی کرده و 

 .(138، 1392،پاییز آبادی

 اصل حمایت و حفاظت -3-5
ها از جملاه حمال   اصل حمایت و حفاظت بسیار قدیمی است و فرابخشی است و تمام حوزه

بلکه این تعهد عماومی  گیرد. این تعهد صرفاً ناظر به تعهد دولت هم نیست ونقل و .... را در برمی
چنین در کشور ما نیز اصال  و خصوصی است و افراد و حتی جامعه بین المللی هم تعهد دارند. هم

در  "اساسی و مشهورترین اصل در حفاظت محیط زیسات در ایان زمیناه بیاان داشاته     قانون 50
اعی جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد در آن حیاات اجتما  

رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیار  
. در "آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کناد،ممنوع اسات  

، کنوانسایون حقااوق دولاات هااا     192صل ماده خصوص مقررات بین المللی هم می توان به ا
بااه وساایله    1980استراتژی حفاظت جهاانی کااه در سااال    ( و1992)سیون تنوع زیستیکنوان

اشاااااره اتحادیااااه جهااااانی حفاظاااات از طبیعاااات و منااااابع طبیعاااای جهااااان شد،     
 (.1396،117کرد)جهانگرد،زمستان

 اصل احتیاطی -3-6

رند ها وجود داریو موردشناسایی قرار گرفته است. برخی از فعالیت15اصل احتیاطی در ماده 
قطعیت علمی داریم، پس بایستی با احتیاطی بیشتری عمل نمود باویژه در جاایی کاه    که ما عدم

باا ایان وجاود     قطعیت علمی وجود دارد.نسبت به آثار زیست محیطی یک فعالیت با احتمال عدم
دولت ها تنها وقتی می توانند کاری انجام دهند که نشان دهناد آن کاار، سابب ورود ضارر غیار     

شد هر چند که به نظر شاید نتوان کشاورها را مجباور نماود     قبول به محیط زیست نخواهدقابل 
ولی در برخی موارد سازمان های جهانی مثل بانک جهانی در زمان اعطای وام به این اصل توجه 

های کشور متقاضی تهدیادی بارای محایط زیسات     ها یا پروژهای دارد و درصورتی که طرحویژه
 (.143، 1392کند)قوام آبادی،پاییزبا آنها خودداری میباشد از همکاری 

 اصل حسن همجواري -3-7
ریو مورد شناساایی قارار گرفتاه و در رویاه باین       2سخلف و 21این قاعده عرفی در اصل 

همسایگی و مراعات اصاول حسان   ها مخصوصاً قضیه کانال و دریاچه یالنو هستیم. المللی دولت
به تحقق ایده هایی باشد که در هر کشور و از جمله در کشور ما همجواری می تواند کمک کننده 

گرایی، ایده پردازی و پیگیری می شود. در این بین ما ظرفیت ها و مشاترکاتی   معطوف به منطقه
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با همسایگان خود به ویژه همسایگانی که با آنها دارای زبان و ادبیات و دین و فرهناگ مشاتر    
آنها می توانیم در توجه عمیق تر به اصل منطقاه گرایای از ناوعی    به  که با توجهداریم ، هستیم 

 و همجاوار  کشاورهای  باا  ماا  رواباط  هنگاامی کاه    تبدیل همسایگی به یگانگی سخن بگوییم.
همساایگی باه سامت یگاانگی حرکات       از هستیم آنها با فراوان مشترکات دارای که کشورهایی

 موثر های سرمایه میکند، ما هم افزایی های قابل مالحظه ای پیدا می کنیم که می شود آنها را 
( در رویاه باین المللای و در مساائل     98)صانعتی،خرداد .کرد تلقی منطقه در بیشتر اقتدار مسیر در

فراوانی می توان بارد کاه    مربوط به حفاظت از محیط زیست از اصل همجواری و همکاری بهره
نمونه های زیادی از اجرای آن را در سطح بین المللی شاهد بوده ایم مثال همکااری کشاورهای    

 همجوار در جمع آوری لکه های نفتی از سطح دریاها .

 الزامات قانونی قید قواعد زیست مقیطی در قراردادهاي نفتی -4
پیدا کرده است،  نباید  از صادمات آن   با توجه به جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز

هاا باشایم.   هایی برای کاهش این آسیبحلزیست غافل بود و باید به دنبال راهبه انسان و محیط
برداری،حمل ونقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثاار  عملیات نفتی از قبیل اکتشاف،توسعه، بهره

کنناد از  ها ساعی مای  ر این زمینه دولتمخرب دارد که با تمهیداتی قابل کنترل و کاهش است.د
طریق وضع قوانین و مقررات، تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهناد. از آن  
جایی که مسائل زیست محیطای باا ساه قلمرو)دریایی،خااکی و هوایی(ساروکاردارد، بایساتی در       

و توساعه شاامل مراحال     تری شاود.عملیات اکتشااف  قراردادهای نفتی به این مساًله توجه جدی
های زیست محیطی زیاادی را باا خاود باه هماراه      مختلف و مستلزم صرف وقت است که آسیب

های زیسات محیطای اسات. در جریاان     دارد.صنعت نفت به طور کلی بستری برای ایجاد آلودگی
-یهای متعدد، استفاده از حفاری صورت ما عملیات اکتشاف، اقداماتی نظیر لرزه نگاری، حفر چاه

(. بناابراین  1382،56شود)مصادق، های زیست محیطای زیاادی مای   گیرد که سبب ایجاد آلودگی
 بایستی در این حوزه توجه ویژه ای به رعایت مقررات زیسات محیطای داشاته باشایم. اصاطالح     

 آن که خارجی فضای به حتی و سیاره یک تمام یا محدود منطقه یک به توان یم را زیست یطمح
 بارد  یم بکار را آنخصوصاً  یونسکو که حیاتی الیه یا بیوسفر اصطالح کرد، القاط کرده احاطه را

 زیست، یطمح حفظ ضرورت. دارد است که با موضوع بحث ما مطابقت تعاریف ترین یعوس از یکی
 و صانعت  رشاد  ماوازات  باه  ضارورت  این و بوده مقبولیت دارای که است تردیدی غیرقابل اصل
 در صانایع  نااموزون  رشاد  است، کرده پیدا بیشتری اهمیت ها، آلودگی بروز آن دنبال به و فناوری
 دهاد،  مای  و داده قارار  تاأثیر  تحات  شدت به را ها اکوسیستم آن، فعلی روند ادامه و اخیر سالهای
 داشاته  زیسات  یطمح بر را بار یانز آثار کمترین که ای گونه به صنعتی های فعالیت هدایت بنابراین
 و بشار  رابطاه  در یونساکو  برنامه در متحد ملل سازمان. رسد می نظر به یرناپذ اجتناب امری باشد،
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 یا بشر زندگی محیط: »دارد یم بیان زیست یطمح از خود تعریف در( میالدی 1988 سال) یونسکو
 آلودگی تعریف در «دارد استقرار آن در حیات همه بشر کنونی دانش به بنا که جهان از بخش آن
 فیزیکی، های ویژگی در غیرمستقیم یا مستقیم تغییر نوع هر از» که است شده گفته زیست یطمح

 باا  زمینای  یاا  هاوا  آب، مانناد  زیست یطمح از بخش هر رادیواکتیوی یا شناختی یستز شیمیایی،
 یاا  زیسات  یطمحا  سودمندی در که نحوی به آالینده اعمال انجام یا و ها آالینده انباشتن یا تخلیه
 و انساان  بهداشات  بارای  کاه  بیااورد  پایش  شارایطی  و بگذارد آوری یانز  تأثیر آن از بخشی هر

 یاا  یاز آم مخااطره  گیاهاان  و آبزیاان  دیگر و ها ماهی وحش، یاتح پرندگان، سالمتی او، بهزیستی
 یا و نامطمئن نامرغوب، آینده های نسل و امروز نسل برای را زیست یطمح و باشد خطرنا  شدیداً
 عرصه در اصول ینتر کهن از یکی دولت حاکمیت) 1390س، یصادقی بن («کند. استفاده غیرقابل
 قلمارو . اسات  گرفتاه  قرار یرشموردپذ حقوقی یها نظام اکثر توسط که است المللی ینب و داخلی
 دولات  یاک  مرزهاای  محدوده در واقع سرزمینی یها آب شامل بلکه خشکی شامل تنها نه دولت
 زیرزمینای  آب شاامل  عماق  در و هاا  یاچاه در ها، یمخل ،ها رودخانه شامل سطح در که شود یم نیز
 در واقاع  جزایر و باز های یمخل شامل ساحلی دریای از معینی یها بخش شامل همچنین. شود یم
 هساتند،  سااحلی  دولت انحصاری صالحیت تحت دارند، دریایی مایل 24 از کمتری فاصله که آن
 ایان  در نظاارت  بار  یاد تأک باا  ساحلی خط طول از مایلی 12 تا همچنین سرزمینی صالحیت این

 (. بنابراین1379،161بهار کیس، الکساندر،است) مجاز خارجی های یکشت ضرر یب عبور و محدوده
 در گاازی  و نفتای  منابع وجود واسطه به تواند یم متقابل بیع قراردادهای موضوع اینکه به توجه با

 رعایات  در مسائله  ینتار  . مهام داشت خواهد پی در را دولت حاکمیت اعمال باشد دریا یا خشکی
 اصالی  یهاا  دغدغاه  از یکای  که است نفت همراه گازهای سوزاندن عدم محیطی، یستز الزامات

 باه  نبایاد  مزباور  یهاا  پاروژه  اینکاه  اضاافه  باه  شود یم محسوب صنعت نفت در محیطی یستز
 (. از ایان رو 1393،134کند)شایروی،  آلاوده  راهاا   آن و کارده  وارد لطمه آب زیرزمینی یها سفره
 ازاناد   عباارت در کشور ما به تصویب رسیده که  هستند، محیطی یستز مقررات حاوی که قوانینی
 ،24/8/1371 مصاوب  اصاالحیه  و 28/3/1353 مصاوب  زیسات  یطمح بهسازی و حفاظت قانون
 قاانون  ،3/2/1374 مصاوب  هاوا  آلاودگی  از جلاوگیری  نحوه قانون اساسی، قانون پنجاهم اصل

 1/2/1392 مصوب اسالمی مجازات قانون بخش تعزیرات ،20/2/1383مصوب پسماندها مدیریت
 باه  راجاع  قاوانین  از دیگار  بعضی و( 696 و 691 ،690 ،689 ،688 ،686 ،680 ،679 ،675 مواد)
 9/7/1366 مصاوب  نفات  قاانون  7 مااده  هاا  ینا بر زیست در عرصه های مختلف . عالوه یطمح

 صاحیح،  هاای  یازی ر برناماه  ضمن نفتی عملیات جریان در» که است کرده مکلف را نفت وزارت
 از جلاوگیری  و یساتتأس و طبیعی ثروت و منابع حفاظت و صیانت جهت کامل مراقبت و نظارت
 همچناین . آورد عمال  باه  ذیربط یها سازمان هماهنگی با( خا  ووهوا  )آب زیست یطمح آلودگی
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 یندر سارزم  مزباور  مقررات مشابه صنعتی -تجاری آزاد مناطق در زیست یطمح ضوابط و مقررات
 تجااری  آزاد مناطق از یک هر سازمان در که زیست یطمح اداره از واحدی و باشد می ایران اصلی
 ایان  در زیسات  یطمقررات مح و قوانین اجرای حسن بر نظارت و وظایف انجام به باشد می مستقر
 حفاظ  جهات  در را هاایی  یاسات س کشاور،  عماومی  مقاررات  اسااس،  ایان بر .«پردازد می مناطق
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون 105 ماده است  داشته مقرر زیست یطمح

 بازرگ  پروژه های وها  طرح کلیه در: »دارد یم بیان 17/1/1379 مصوب ایران اسالمی جمهوری
 بار  یاابی،  مکاان  و یسانج  امکاان  مطالعات جامان مرحله در و اجرا از پیش باید خدماتی و تولیدی
 ماورد  وزیاران  هیاات  مصاوبات  و زیسات  یطمحا  حفاظت عالی شورای پیشنهادی ضوابط اساس
 ماذکور  یها پروژه وها  طرح مجریان توسط ارزیابی نتایم رعایت. گیرد قرار محیطی یستز ارزیابی
 آلاوده  کااهش  منظاور  باه : »است آمده فوق قانون 104 ماده(  ) بند در همچنین. «است الزامی
اند  موظف تولیدی واحدهای کشور، آب منابع و طبیعی منابع مورد در باالخص زیست، یطمح کننده
در «. اقادام کنناد   هاا  یآلاودگ  کااهش  و زیست یطمح ضوابط با خود فنی مشخصات تطبیق برای

هاا،  قالب کنوانسایون عرصه بین المللی نیز مقررات مختلفی در زمینه حفاظت از محیط زیست در 
المللی وجود دارد و این حااکی از اهمیات موضاوع مای باشاد کاه باه        های بینها و نشستبیانیه

 کنیم:تعدادی از آنها به اختصار اشاره می
 ش. ه1369 -نفتی   آلودگی برابر در همکاری و مقابله آمادگی، المللی بین کنوانسیون .1

                         .                          1990 لندن-
 1998کیوتو  -ش . ه 1376 اقلیم تغییرات کنوانسیون مورد در کیوتو پروتکل .2
 .استکهلم -پایدار آلی های آالینده محیطی زیست مدیریت کنوانسیون .3
 -1368قااره  فاالت  از اساتخرا   و اکتشااف  از ناشای  دریایی آلودگی به راجع پروتکل .4

 .1989  کویت  -ش.ه
 در مساتقر  آلاودگی  مناابع  برابار  در دریاایی  زیسات  محایط  حمایت به راجع پروتکل .5

 .1990 – کویت -ش. ه 1369-خشکی
  -دریاا  در ضاایعات  دیگار  و خطرناا   زاید مواد مرزی برون انتقاالت کنترل پروتکل .6
 .1998 – تهران  -ش  ه 1376
 - آنهاا  دفاع  و زیانبخش زاید مواد مرزی برون انتقاالت کنترل درباره بازل کنوانسیون  .7
 .1980 بازل -ش .ه 1368

 .1987 – وین -ش .  ه 1366ازن الیه از حفاظت برای وین کنوانسیون
 .1987 – مونترال   -ش. ه 1366  ازن الیه کاهنده مواد مورد در مونترال پروتکل .8
 .1989-لندن- ش .ه 1368دریایی نجات المللیبین کنوانسیون .9
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 آلودگی سوانح بروز صورت در آزاد دریاهای در مداخله به مربوط المللی بین کنوانسیون .10

 .1969بروکسل-ش  .ه 1384نفتی
 -ماواد  دیگار  و زایاد  ماواد  تخلیه دفع از ناشی دریایی آلودگی از جلوگیری کنوانسیون .11
 .1972 – لندن -ش. ه 1351

زیسات   محایط  توساعه  و حمایات  دربااره  همکاری برای کویت ای منطقه کنوانسیون .12
 .1978 کویت- ش.ه 1357آلودگی برابر در ساحلی نواحی و دریایی
- مضاره  مواد سایر و نفت از ناشی آلودگی با مبارزه برای ای منطقه همکاری پروتکل .13
 .1978کویت-ش.ه 1357

 ه.ش(.1351 -1972  یونپ (متحد ملل زیست محیط برنامه .14

علیرغم وجود مقررات مختلف بایستی در خصوص ضمانت اجرای قوانین نیز به ایان نکتاه   
اشاره کرد که در عرصه بین المللی با توجه به اصال پرداخات غرامات ناشای از آلاودگی محایط       
 زیست می توان دعاوی را علیه کشور متخلف اقامه کرد ولی خوشابختانه در کشاور ماا  آلاودگی    

 محیطای  یسات ز آلاودگی  اگر شود و می کیفری مسئولیت موجب موارد از برخی در محیطی یستز
 شود: می تلقی جرم باشد ذیل شرط دو دارای

  تعهد. شدید نقض( الف
 باشد. زیست یطمح حفاظت برای اساسی اهمیت دارای شده نقض تعهد( ب
 توساعه،  اکتشااف،  جهات  نفتای  متقابل بیع قرارداد در خارجی پیمانکار که مواردی در حال
 انجاام  را زیسات  یطمحا  آلودگی عدم به مربوط تعهد شدید نقض نفت، از یبردار بهرهو  استخرا 
 باشاد،  شاده  یاین تع کیفاری  مسئولیت شده، نقض تعهد برای داخلی و المللی بین قوانین در و دهد
 ذیاربط  یهاا  ساازمان  دیگار  و نفات  ملی شرکت طرف از را وی کیفری مسئولیت موجبات قطعاً
 محال  و یابی مکان گاز، و نفت حوزه به مربوطمسائل  گسترش و رشد به توجه آورد. با می فراهم
 از برخای  در زیسات  یطمحا  از حفاظات  بارای  جدیاد  های روش از یکی حفاری، پسماندهای دفن
 از. اسات  جناوب  یاز خ نفات  منااطق  ملی شرکتازجمله  ایران نفت ملی شرکت تابعه یها شرکت
 روی پساماند  مادیریت  هاای  سامانه نصب حفاری از ناشی پسماندهای آوری جمع های روش دیگر
 زیسات  یطمحا  باه  حفااری  از ناشای  شایمیایی  آالینده هرگونه ورود از که است حفاری های دکل

 از پس شود، می جدا جامدات کنترل های دستگاه وسیله به که حفاری های کنده و کرده جلوگیری
 دفان  استاندارد طور به و حمل مخصوص محل به شده یتتثب و جامد صورت به بهسازی عملیات
 پیمانکااران اوالً  اسات  الزم کاه  باوده  ماواردی  از زیساتی  محایط  مالحظاات  بناابراین   شود می
 و دهناد  انجاام  میادانی  جاامع  مطالعاات  نفتی باالدستی یها پروژه شروع از قبل نفتی المللی ینب
 یهاا  طرح و کنند ارزیابی و شناسایی را سبز محیط و زیست یطمح به نسبت احتمالی های یسکر
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 و کارده  مالحظاه  مطلوب نحو به پروژه در را محیطی یستز های یبآس و ها یآلودگ از پیشگیرانه
 ) کنناد.  اخاذ  زیسات  یطمحا  ساازمان  ویاژه  باه  ذیاربط  مراکاز  یا وها  سازمان با جامع توافقنامه
 در زیسات  یطمحا  و ایمنای  بهداشت، های برنامه سازی بهینه جهت رو این از (1392،87ابراهیمی،
 از: عبارتند که است شده بینی پیش های یاستس نفت صنعت

 و فرعای  و اصالی  یها شرکت در زیست یطمح ایمنی، بهداشت، مدیریت نظام استقرار( الف
 اقدامات انجام صحت کنترل
 احتماالی  کااهش  و زیست یطمح و افراد بر سوء اثرات و حوادث ایجاد های زمینه( حذف ب

 یزخ نفت مناطق درها  آن

 و جهاانی  اساتانداردهای  ساطح  به هیدروکربوری یدشدهتول های فرآورده استاندارد ارتقاء(  
 ها فرآورده از مضر مواد حذف

 ماواد  آب، انارژی،  مصارف  مادیریت : مانند پایه منابع بهینه مصرف های سیاست اعمال( د
افازوده   ارزش باا  محصاوالت  به آن تبدیل و همراه گازهای کنترل و مهار زائد، مواد کاهش اولیه،
   (1391،22صادقی مقدم و سرا ،ابراهیمی، ) مذکوراست. مناطق در بازیافت و باال

 برداري نفتی و حفاظت از مقیط زیستایجاد تعادل در بهره -4-1
تعادل موجود بین تولید نفت و رعایت مقررات زیست محیطی برخاسته از تعارض منافع عدم

رغم جذابیت تئوری مشارکت و یاا توزیاع   و اشتیاق به سود حداکثری است. از لحاظ تاریخی و به
هاای نفتای خاارجی تااًمین     بین شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان،از دیادگاه شارکت  متناسب 

گردد و این تاًمین منفعات جاز در قالاب ثباات معاامالتی      منفعت به عنوان هدف اصلی تلقی می
گذار در فضاای حقاوقی ،   باشد. ثبات به این معناست که شرکت نفتی خارجی سرمایهمتصور نمی

ردکه انجام عملیات اکتشاف،توسعه،تولید،استخرا  و انتقال نفت و گاز باه  مالی و اقتصادی قرار گی
بینی برای ها و نهایت اینکه عرضه آن به بازار فروش متضمن منافع مالی ثابت و قابل پیشپایانه

وی باشد.در مقابل دولت میزبان نیز در مقام حفظ منافع ملی قرار داشته و در این راساتا، نظاارت   
اد قراردادهای نفتی و نحوه اجرای آن را در راستای اعماال حاکمیات ملای خاود بار      دقیق بر انعق

داند و بر این اساس سعی در تدوین ساختاری می نماید تا محیط زیست خاود  منابع زیر زمینی می
 )1386،11پور،ایران(را در کنار منافع خود حفظ نماید

 دوري از شروب تقمیلی -4-2
هاای داخلای   های نفتی خارجی از پذیرش حاکمیت قانونرکتیکی از دالیل عمده گریز ش

هاای نفتای، نگرانای آناان از در  ))شاروط      در رعایت مقررات زیست محیطی نسابت باه پاروژه   
باشد . منظور از شرط تحمیلی در های نفتی همسو با قوانین دولت میزبان میتحمیلی(( در قرارداد

با سوء استفاده از شرایط اقتصاادی، اجتمااعی و یاا     قرارداد ها، شرطی است که یکی از متعاقدین
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(. باه عناوان مثاال چناچاه دولات      1383،126کند)موحد،تخصص خود به طرف دیگر تحمیل می
های های محیط زیساتی در اساتخرا  ماواد نفتای از     میزبان رعایت سطح مشخصی از استاندارد

نمایاد و از طارف دیگار از اساترداد     پیمانکار درخواست کند ولی آن را در مبلغ قرارداد محاسابه ن 
ضمانت شرکت تا تاًمین مقررات خواسته شده نیز خودداری نمایاد، ازنظار شارکت نفتای ، شارط      

گاردد و از آن باه عناوان    شود که از ناحیه قوانین داخلای نیاز حمایات مای    تحمیلی محسوب می
انقعاد قرارداد، شروطی را به شود. در واقع کسی که در حین سوءاستفاده از قوانین داخلی تعبیر می

کناد ، از حاق   کند و به این طریق امتیاز افراطی از قرارداد تحصایل مای  طرف مقابل تحمیل می
قرارداد خویش سوء استفاده کرده است. اما در مقابل آنان که قائل به حاکمیات قاانون دولات در    

ند منکار سوءاساتفاده در   های نفتی و اجرای آن هسات وضع قواعد زیست محیطی ناظر بر قرارداد
اند که معیاار تشاخیص سوءاساتفاده از حاق،     هایی هستند و چنین اظهار عقیده کردهچنین قراداد

قصد آزار و اذیت دیگری است. این در حالی است که در بحاث شاروط تحمیلای چناین قصادی      
ایراد چنین ها معموالً جلب رضایت طرف مد نظر است . به این منتفی است و برعکس، در قرارداد

می توان پاسخ داد که معیار واقعی سوءاستفاده ازحق به کار بستن حق در خار  از هدف و منظاور  
العااده  آن است و کسی که با توسل به حق انعقاد قرارداد خویش در جهت تحصیل نابرابری فاوق 

ره شامول  کند. ایراد دوم در رابطه باا دایا  است، این حق را در خار  از هدف خویش استعمال می
هاای نفتای خاارجی(( اسات.     قاعده سوءاستفاده از حق ))توسط دولت میزباان بار علیاه شارکت    

ایرادکنندگان معتقدند این تئوری فقط برای مبارزه با سوءاستفاده ازحق کارسااز اسات و بناابراین    
ادی گردد. در پاسخ بایاد گفات کاه اوالً آز   سوءاستفاده از آزادی قراردادی مشمول این تئوری نمی

قراردادی تعبیر دیگری از حق انقعاد قرارداد است و ثانیاً وقتی سوءاستفاده از حق ممنوع باشد باه  
طریق اولی سوءاستفاده از آزادی نیز ممنوع است. ایراد سوم به این شرح است که ضمانت اجرای 
ن تئوری سوءاستفاده از حق، پرداخت خسارت است درحالی که در بحث شاروط تحمیلای ))بطاال   

توان گفت که ضمانت اجرای شرط(( به عنوان ضمانت مطرح است . در پاسخ به این ایراد نیز می
ضمانت اجرای تئوری سوءاستفاده از حق، در وهله اول ضمانت اجرای طبیعی اسات و در صاورت   

شود. ضمانت اجرای طبیعی در رابطه باا  امکان این ضمانت اجراء، پرداخت خسارت مطرح میعدم
 (.1395،232ها نیز حذف همان شرط است)کریمی،زمستانط تحمیلی در قرارداددر  شرو

 رعایت اصول و قواعد زیست مقیطی در قراردادهاي نفتی  -5
وجه شاخص رعایت قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی، تسهیل حق دادخاواهی در  

مادون در   هاای نفتای اسات. هرچناد تساری مقاررات      دعاوی زیست محیطی ناشای از آلاودگی  
-های بین المللی به متن قرادادهای نفتی و به عبارت دیگر وضع قانون، یکی از مهام کنوانسیون

شاود اماا باه تنهاایی بارای      ترین مراحل در حفاظت از محیط زیست محسوب مای ترین و اصلی
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صیانت از منایع طبیعی وافی به مقصود نیست، زیرا مقررات وضع شده و تحقق اهداف منادر  در  
انین باید توسط ارکان اجرایی به مرحله اجرا گذاشته شود .تحقاق اهاداف منادر  در قاوانین و     قو

اجرای آنها ضمانت اجرایی وجاود  مقررات وضع شده، در صورتی ملموس خواهد بود که برای عدم
(. بدین منظور در مقررات بین المللی و کنوانسیون هاا تادابیری   215،1390آبادی،داشته باشد)قوام

ی نظام مند کردن رعایت اصول حفاظت محیط زیست توسط طرفین قرارداد اندیشیده شاده و  برا
در برخی موارد ضمانت اجراهایی برای آنها وجود دارد و حتی می توان رعایت این مقررات را جزء 

 شروط قراردادی قرار داد و ضمانت عدم رعایت آن را نیز در قرارداد لحاظ کرد.

 مقیطی در قراردادهایی نفتی ناظر بر نظام امتیازي رعایت قواعد زیست-1-5
قراردادها مبتنی بر نظام امتیازی از جمله ابتدایی ترین قراردادهای نفتی هستند که در آنهاا  

کناد و شارکت ماورد نظار عملیاات      دولت میزبان، مخزن یا میدان را به شرکت نفتی واگذار مای 
هاای  بی محصوالت آن میدان را با سارمایه و هزیناه  برداری و تولید و بازیااکتشاف، توسعه، بهره

خود برعهده گرفته ودر تمام عملیات،برمخازن نفت و گاز تا پایان دوره قرارداد حق مالکاناه و یاا   
حق االرض و درصدی از درآمد خالص را به عنوان مالیات پرداخت کند. قراردادهای امتیاازی باه   

های عمده قراردادهای ( لذا ویژگی281،1396د)موسوی،طور تقریبی معادل عمر میدان اعتبار دارن
 نفتی در قالب نظام امتیازی عبارتند از:

 های نفتی.طوالنی بودن مدت قرارداد و وسیع بودن مناطق واگذاری به شرکت -
حق انحصاری شرکت نفتی و یا مالکیت کامل وی بر مخازن نفتای و فاروش نفات تاا       -

 پایان دوره.
 مالکانه به دولت.پرداخت بهره  -
پذیری کامل شرکت نفتی در خصاوص تماام مراحال اکتشااف،     تعهد به نتیجه و با خطر -

 توسعه و تولید.
 خورند.های مذکور کمابیش در تمام نقاط جهان به طور یکسان به چشم میویژگی

رعایت مقررات زیست محیطای در قراردادهاای نفتای در    ها امکان عدمبرخی از این ویژگی
آورد. طاوالنی باودن مادت قارارداد و وساعت محادود       نظام امتیازی را برای پیمانکار فراهم مای 

جغرافیائی عمالً امکان ارزیابی عملیات پیمانکار نفتی و نظارت بر رعایت مقررات زیست محیطای  
یز نمود. و نکته مهمتر اینکه شرکت پیمانکار در این نوع قرارداد خود نرا از کشور میزبان سلب می

مالک میدان نفتی می شود و نظارت و مدیریت کشور میزبان عمال ناچیز می باشاد و حتای مای    
 توان گفت چون بهره مالکانه دریافت می کند عمال نمی تواند فشار زیادی بر پیمانکار وارد کند. 

 رعایت قواعد زیست مقیطی در قراردادهاي نفتی از نوع مشاركت-2-5
گذاری دولت میزبان در قرادادنفتی چه در تولید و چه در سرمایهاز دیدگاه حقوقی، مشارکت 
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بیانگر مسئولیت دولت در قبال رفاه و رعایت منافع عمومی و نظارت برآن از جمله مقررات زیست 
باشد. قراردادهاای  محیطی و جلوگیری از ورود خسارت به محیط زیست ناشی از آلودگی نفتی می

گذاری خارجی است که عموماً از ولت میزبان و شرکت سرمایهمشارکتی، محصول اراده مشتر  د
گذار متعهاد باه تااًمین    شود. در این قرارداد سرمایهنام برده می "مشارکت در تولید"آن به عنوان 

سرمایه مورد نیاز برای اکتشاف و استخرا  منابع معادنی در چاارچوب قاوانین و مقاررات دولات      
آمیز باودن عملیاات اکتشااف و    شود در صورت موفقیتهد میمیزبان است و در مقابل دولت متع

توسعه میدان نفتی و به بیان دیگر کشف یا توسعه تجاری میدان از محل نفت استحصاال شاده،   
هاا و کیفیات   المللی را جبران کند که البته میزان هزیناه های انجام شده توسط شرکت بینهزینه
دیگر تفاوت دارد. با این توضایح کاه گااهی حتای در     های مختلف با یکپرداخت آن در فرمولباز

ها از حد سقف معینی در قرارداد به عهاده  فرض کشف تجاری نفت، ریسک یا خطرافزایش هزینه
المللی نفتی است و بیش از سهم تعیین شده در قرارداد به شرکت نفتی تعلق نخواهاد  شرکت بین

شابه یک قرارداد فاروش محصاول اسات کاه     گرفت.به بیان دیگر قرارداد مشارکت در تولید به م
دولت میزبان سهمی از نفت تولیدی را با تحویل این سهم به شرکت بین المللی نفات در مقابال   

فروشد. در این نوع قراردادها اعماال  های اکتشاف، توسعه و اداره میدان به شرکت اخیر میهزینه
نکته ای که وجود دارد تاامین   شروط رعایت زیست محیطی برای دولت میزبان ممکن است ولی

هزینه های ناشی از اجرای مقررات و مالحظات زیست محیطی است که در این نوع قراردادها باا  
توجه به عدم سرمایه گذاری کشور میزبان ، تحمیل آن به پیمانکار با توجاه باه ریساک سارمایه     

ن کشااور ماای گااذاری، عمااال موجااب خاارو   یااا انصااراف پیمانکااار از ساارمایه گااذاری در آ  
 (156،1384شود.)فاتح،

 قواعد زیست مقیطی با توجه به ماهیت قراردادهاي نفتی -3-5
 در مجموع،قراردادهای نفتی دارای چهار ویژگی اصلی هستند که عبارتند از:

 های نفتی.گیری در پروژهنحوه و میزان مداخله دولت میزبان در تصمیم  -
 گذار و دولت میزبان.سرمایه قواعد ناظر بر خطرپذیری برای شرکت  -
 میزان مشارکت دولت میزبان در عملیات ناظر بر اکتشاف و تولید نفت.  -
(.همگی به استناد معاهده منشور 16پور، پیشین گذاری شرکت خارجی)ایراننحوه سرمایه  -

هاای زیسات محیطای    سازی انارژی و جنباه  انرژی وپروتکل معاهده منشور انرژی راجع به بهینه
-های محیط زیسات مای  های زیست محیطی و تطبیق با استانداردربوطه ملزم به انجام ارزیابیم

بارداری را در برداشاته و   های مهم انرژی از اکتشاف گرفته تا بهرهباشد. معاهده مذکور همه جنبه
سازی انرژی به عنوان یک منبع انرژی و کاهش آثاار  گذاری جهت ترویم بهینهبر اصول سیاست

 (.200،1390ورزد)طالیی،لوب زیست محیطی در نظام های انرژی تاًکید مینامط
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 رعایت قواعد زیست مقیطی در قراردادهاي نفتی خدمت-4-5
قرارداد خدمت که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان قرارداد پیمانکاری یا اجاره خدمات نیز 

دمات انجام شده اجرت پرداخات  شود یک رابطه قراردادی است که براساس آن در قبال خیاد می
کاری، نویسندگان حقوقی قارارداد مقاطعاه   شود. در خصوص رابطه این گونه قرارداد با مقاطعهمی

کار با پیمانکار در مقام انجام عمل معینی مستحق اند که اگر چه مقاطعهکاری را قراردادی دانسته
خادمتی کاه باه عهاده گرفتاه آزاد       شود ولی در انتخاب شیوه اجرایدریافت اجرت قراردادی می
کاار نیاز   ساازد و مقاطعاه  ای را که طالب آن است معین میکار نتیجهاست. به بیان دیگر صاحب

کند ولی ترسیم نقاش رسایدن باه مطلاوب قارارداد آزاد      برای رسیدن به همان نتیجه تالش می
ت و مالحظاات زیسات   ( به نوعی در این قراردادها هزینه رعایت مقررا137،1389است)لنگرودی،

محیطی بر عهده کشوری است که از خدمات استفاده می کناد و باا توجاه باه سارمایه گاذاری       
هنگفتی که بایستی تا به نتیجه رسیدن و بهر برداری از میدان نفتی ، انجام دهند و ریسک باالی 

 ه است. که برای تامین این هزینه ها وجود دارد باعث عدم ورود جدی کشور ها به این مقول

 ایران در نفتی قراردادهاي در مقیطی زیست ضوابط -6
 باه  ای اشااره  بیساتم  قارن  اول نیماه  امتیازی قراردادهای مثل نفتی اولیه قراردادهای در

 از استفاده به کمپانی کلی تکلیف 2333 امتیازی قرارداد 21ماده در تنها است، نشده زیست محیط
 انقالب از قبل نفتی قراردادهای وسایر کنسرسیوم قرارداد در .است شده مقرر دنیا فناوری آخرین

اماا   اسات،  نشاده  تصاریحی  محیطای  زیسات  مالحظاات  رعایت به نفتی شرکتهای الزام به نیز
 متقابال  بیع قراردادهای در .اند شده صنعت خوب روش با نفتی عملیات انجام به ملزم هاشرکت

،صاص  1393است.)شیروی، شده بینی پیش محیطی زیست رعایت ضوابط اسالمی، انقالب از بعد
 (1390زیسات)  محایط  حفاظت شورایعالی مصوبه براساس ایران، اسالمی جمهوری (. در8-566

 یابی ومکان سنجی امکان گزارش همراه به موظفند در مصوبه شده نامبرده های پروژه مجریان

 پاروژه  این از برخی فعالیت حوزه.کنند اقدام محیطی زیست اثرات ارزیابی گزارش تهیه به نسبت

 و نفات  خطاوط  هاای  طارح  مقیااس،  هار  در پتروشیمی مقیاس، درهر پاالیشگاه :از عبارتند ها
 برداری بهره و احداث های طراح نفتی، های گاه ذخیره طرحهای نفتی، سکوهای های گاز،طرح

 گاز و نفت میادین توسعه طرحهای همچنین و چاه حلقه 10 از بابیش جدید گاز و نفت میادین از

 رعایات  به طور مثال .برسد حلقه 10 بیش از به چاهها تعداد توسعه از بعد که صورتی در موجود

 :شیروی( دارخوین نفتی میدان توسعه قرارداد 33 ماده در تفصیلی طور به زیستی محیط ضوابط

 ایان  طارفین  پاردازدو  مای  "زیست محیط و بهداشت ایمنی،"مسأله  ( به566-3 صص پیشین،

 اعماال  قابال  اساتانداردهای  تارین  عاالی  باا  توساعه را مطاابق   عملیات تا هستند متعهد قرارداد

 یکی به اشاره با دهند. دکترشیروی انجام محیطی زیست مالحظات و بهداشت ایمنی، درخصوص
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 باه  کاه  کناد،  می احصاء را زیست محیط به ناظر مقررات برخی متقابل، بیع اخیر قراردادهای از

 :)منبع همان( کنیم می اشاره زیر در چندمورد آن
 ایمنای،  به مربوط مقررات و قواعد قوانین، کلیه توسعه عملیات اجرای در باید پیمانکار -1

 .کند رعایت المللی بین یا و ملی محلی، از اعم را دریا و درخشکی زیست محیط و سالمت

 که را ایرانی کارآموزان و کارکنان آموزشی، های برنامه طریق از است موظف پیمانکار -2

 بار  زیسات  محیط و سالمت ایمنی، خصوص در شوند، می ایران معرفی نفت ملی شرکت توسط

 هزیناه  جازء  مربوط های هزینه کلیه .دهد المللی آموزش بین شده شناخته استانداردهای اساس

 .گردد می منظور گذاری سرمایه های

 را مرباوط  قاانون  هرگوناه  یا نکند، رعایت را قرارداد در مندر  مقررات پیمانکار هرگاه -3
 و متعاارف  اقادامات  فوراً باید پیمانکار شود، وارد خسارت محیط زیست به نتیجه در و کند نقض
 .انجام دهد آن اثرات بهبود و آن جبران برای را ضروری
 کارهاای  کاه  باشاد  داشته صحیحی دالیل قوانین طبق بر ایران نفت ملی شرکت اگر -4

 خوهد وارد آسیب دیگران اموال یا اشخاص به پیمانکار، شده توسط نصب تأسیسات یا شده انجام

 جاانوری  یاا  گیااهی  های گونه به یا شد زیست خواهد محیط به صدمه یا آلودگی باعث یا کرد،

 جبرانی اقدامات که کند پیمانکارتقاضا از تواند می ایران نفت ملی شرکت کرد، خواهد وارد آسیب

 باه محایط   وارده خساارات  و دهاد  انجاام  متعارفی مدت یک در ایران مقررات و قوانین طبق را

 توقف مستلزم طرفین تشخیص به زیست محیط به آسیب از جلوگیری اگر .کند  اصالح را زیست

 زیست محیط به وارده صدمات  اصالح و جبران تا مزبور عملیات باشد، تولید یا و عملیات توسعه

 پوشش را محیطی زیست مسائل مناسبی نحو به متقابل بیع قرارداد از ماده این .شود می متوقف

 .است داده قرار عهده پیمانکار به را ها مسئولیت کلیه و است داده
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 گیرينتیجه
هاای گذشاته بخوبی مشاهود   قدان نگاه معطوف باه امنیات زیسات محیطای، در دهاهف

امور امنیت کشور و دسات اناادرکاران حفاظات از محایط     است. چنان که اگر در گذشته متولیان 
زیست، مسلط به چنین نگاهی بودند، امروز بجاای اطااالق واژه بحااران بااه ایان رویادادهای      
طبیعی، اثرات آن تحت کنترل درآمده، محدود شده، راهکارهایی برای آن اندیشیده شده و کشاور  

 . توسااعه پایاادار کشااور مرهااون بهااره     داشاات  در جهت نیل به توسعه پایادار گام بر ماای 
با تأکیاد بار حفااظ محاایط      متولیان امربارداری مناساب از محیط زیست است. لذا، الزم است 
د. در حقیقات در  نا هاای مساتحکمی بردار  زیسات در جهات نیل به اهاداف توساعه پایدار گاام

با تکیه بار  ر و تداوم حیات آن که امنیت کشو رسیدشرایطی میتوان به جایگاه قدرت اول منطقاه 
با ابعاد امنیتی  هاای جدیادی ، . اما در شرایطی که دغدغهغنای محیط زیست، آماده و مهیا باشد

ذهن سیاستگذران و مجریان را باه خاود معطاوف کارده و باعاث اخاتالل در زندگی روزماره و  
با توجه به مواردی کاه   .ه ایمشد، بی گمان از مسیرتحقق ایان مهام دور شدهسالمت آحاد ملت 

اینگوناه نتیجاه   رات و مالحظات زیست محیطی بیان شد می توان ردر این مقاله برای رعایت مق
گرفت که استناد به مسولیت حقوقی و قانونی دولات هاا در زمیناه حفاظات از محایط زیسات و       

ایات باه ناکارآمادی    جلوگیری از صدمه به آن، هنوز با چالش ها و موانع زیادی روبروست و با عن
نظام حقوقی در مقابل اعمال کشورها، زمینه طرح ایده مسئولیت اخالقی فراهم شاده اسات چارا    

 رفتارهاا  نادرستی و درستی و نبایدها و ها باید تبیین به ها ارزش به نظام توجه با اخالق که علم

 انساان  رفتارهاای  تبیاین  می توان باه  محیطی نیز زیست اخالق قالب ودر پردازد، انسان می ی

 تعیاین  محیطای،  زیسات  اخاالق  در واقع وظیفه باطبیعت و محیط زیست پیرامون خود پرداخت.

 باه  رسااندن آسایب  از ممانعات  منظاور  به طبیعت با انسان روابط بر که است و معیارهایی اصول

 باه  اخالقای،  درونای  هایایجاد بازدارنده با اصول کند. اینحکومت می آن، از حفاظت و طبیعت

طبیعت هستند  پس با این وصف از این خصیصه انسانی  با هاانسان درست نا رفتار تصحیح دنبال
هاای اخالقای حااکم در حاوزه محایط      توان برای قانونمند ساختن اجماع جهاانی روی ارزش می

هاا و اصاول   زیست بهره برد، چراکه تمامی اسنادی که به آن اشاره شد به نوعی مبتنی بار ارزش 
اند حمایت جامعه جهانی در این حوزه را جلاب کنناد. شااید در    خاصی هستند که توانسته اخالقی

توانند به طور کامل یا کاافی مساائل   های اخالقی نمیابتدا اینگونه بنظر برسد که اصول و ارزش
مربوط به محیط زیست را حل کنند ولی قطعاً قادر خواهند بود خاالًء راهکارهاای حقاوقی را پار     

توان اصول اخالقی را به عنوان حقوق نرم قلمداد کرد که در آیناده  حتی در این مسیر میکنند و 
توان گفت که نقش علام اخاالق در عرصاه    قابلیت تبدیل به قانون را نیزخواهند داشت. پس می

 باشد.تر از گذشته میرنگها و رشته ها پرالمللی و در تمامی حوزهبین
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های موًثرتری در جهت حفاظت از محایط  تی اقدامات و گامبا توجه به اهمیت موضوع بایس
 گردد:زیست برداشت که پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می

های کلی محیط زیست، ابالغی از طرف مقام معظم رهبری در اجرای توجه به سیاست -1
 قانون اساسی. 110بند 

 سازی قوانین و مقررات زیست محیطی. بومی -2
ها با توجه به زیست بوم منطقه های سازگار با محیط زیست در پروژهلوژیتوجه به تکنو -3
 مورد اجرا.
 تدوین ارزیابی زیست محیطی استراتژیک، منطبق با زیست بوم هر منطقه. -4
در  شروط قراردادی برای پیمانکاران نفتی جهت حفاظت از محیط زیست و نظارت بار   -5
 آن. 

یاابی زیسات محیطای از پیمانکااران قبال از اجارای       اخذ گزارشات و مالحظاات و ارز  -6
 قراردادهای نفتی.

در  شرط پرداخت غرامت و در صورت امکان بازگشت به حالت اولیه محیط زیسات باا    -7
 هزینه پیمانکار.

گذاری پیرامون مسائل زیست سازی و سیاستایجاد مراکز مطالعاتی و پژوهشی، تصمیم -8
 ت.محیطی و پیوند دانشگاه با صنع

اجرای طرح های توسعه و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی و جایگزین کاردن ساوخت    -9
 فسیلی با گاز.
مدیریت به موقع بحران های زیست محیطای و بهاره گیاری از تماامی امکاناات در       -10

 اختیار دستگاهها و نهادها جهت جلوگیری از بروز خسارات جبران ناپذیر. 
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  ینوع مقاله: پژوهش
 183 -190صفحات  

شبه  یها یدگیاز رس یشپ یانصاف مدارانه داور یسنجش اخالق
 منصفانه یبر اصول دادرس یدبا تاک یرانا یدر نظام حقوق ییقضا

 1 عباس زاده یدجمش
 2 یعباس یژنب
 3 یرستم یول
 4 زاده یموس یمابراه

 چکیده
نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختالف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اخاتالف ، از قادیم   

مردمای دارای   االیام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موساوم باه داوری  
پراکنادگی وتناوع   . امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختالف ممتااز سااخته اسات   

مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که براساس اصول دادرسای  
آنهاا از محااکم قضاایی و    منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضاایی و متماایز باودن    

حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشترا  برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد 
 آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد.

 انصاف، مبنای بر حقوقی اقدام نوع هر کلی به طور و اداری داوری،رسیدگیهای قضاوت، در

 انصاف اصل برای توان می مجموع در .پردازد می موضوع تشخیص به که است اخالقی وجدان
 مقابل)استماع طرف حرف به دادن گوش نفی غرض ورزی، جانبداری، نفی و بی طرفی چون ویژگیهایی

 رعایت با وظیفه گروهی انجام و شخصی گرایشهای گرفتن نظر در بدون وظیفه انجام منصفانه(،

 مدارانه انصاف اخالقی برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش را... و و امانتداری تقوی صداقت،
رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه  از پیش داوری
 .بپردازیم

 

 واژگان كلیدي
 .اخالق،آیین دادرسی اداری، مراجع شبه قضایی، دادرسی منصفانه

                                                 
 .یرانا ، تهران،یدانشگاه آزاد اسالم ی،واحد تهران مرکز ی،حقوق عموم یدکتر یدانشجو .1

 Email: j.abbaszade@yahoo.com 
 مسئول( یسنده)نو یراندانشگاه تهران، تهران، ا یاسیدانشکده حقوق وعلوم س ی،گروه حقوق عموم یاردانش .2

 Email: babbsia@ut.ac.ir 
 .یراندانشگاه تهران، تهران، ا یاسیدانشکده حقوق وعلوم س ی،گروه حقوق عموم یاردانش .3

Email vrostami@ut.ac.ir 
 یراندانشگاه تهران، تهران، ا یاسیدانشکده حقوق وعلوم س ی،گروه حقوق عموم یاردانش .4

 Email: e.mousazadeh@ut.ac.ir 
 3/12/1398پذیرش نهایی:               20/9/1398تاریخ دریافت: 
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 طرح مسأله

تحقق  عدالت دریک جامعه به قانونمند بودن زماماداران و ماردم بساتگی دارد و دادرسای     
رابطاه ، حاق شاکایت و دادخاواهی از اعماال و      اداری یکی از  راه های تضمین قانونمندی این 

تصمیمات مقامات اداری و دولتی است. در جمهوری اسالمی ایاران کنتارل اعماال و تصامیمات     
اداری یا به وسیله دستگاه اداری  یا قوه مقننه و یا قوه قضاییه بعمل مای آیاد. اگار چاه کنتارل      

بی درجه  پیشرفت اهاداف و برناماه هاا    اداری در ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران برای ارزیا
می باشد تا جوابگوی دعاوی و شکایات افراد از دساتگاه اداری کاه یاک حاق طبیعای و مسالم       

باشد با توجه به این که دولت ها به ارائه خدمات عام المنفعه دست می زنند اجرای شهروندان می
رای تثبیت عدالت  نمی توان از ارائه خدمات بعضاً با حقوق و منافع خصوصی در تعارض است و ب

کنار آن به سادگی گذشت، نیاز به دادرسی اداری بوده و از سویی دیگر چون دادگاههای عمومی ، 
تخصص الزم را در زمینه اداری دارا نمی باشند و ساز و کار الزم را ندارند برای رسیدگی به ایان  

 (1398می باشد. )رستمی، گونه اختالفات دولت ناچار به  تاسیس دادگاههای اختصاصی
 قابال  شاکلی  و ماهوی حقوق با اخالق ارتباط منظر دو از حقوق و اخالق بین ارتباط

 طریاق  از عادالت  اجارای  دنباال  به که آن کارکرد منظر از دادرسی در اخالق .است بررسی

 معلاوم  و مقارر  پیش از باید که آن مقررات طبیعت دیدگاه از است، موضوع بر حکم اعمال

 تشاخیص  در دشواری باعث امتناع این ظهور .نماید می ممتنع باشد، کننده تضمین و امری

 و حقاوق  علام  از اصول اولیاه  را اخالقی های ارزش اگر می گرد. اخالق و حقوق ی رابطه
 باه  فقاط  ناه  حقاوق،  باه  اخالق ورود ی زمینه و شده تر نزدیک ارتباط این بدانیم، اخالق

 از د.شاو  مای  آن، ی سازنده موارد برخی در بلکه حقوقی ی قاعده ی کننده تکمیل معنای

 و حقاوق  ی رابطه شکل به حقوق در اخالقی ی قاعده دخالت موارد به است واجب رو این
  (66 : 1390 نژاد، رضایی محسنی ) .پرداخت اخالق

 بساتر  در کاه  اسات  موضااعاتی  و احکاام  قواعد، اصول، مجموعه مدنی دادرسی آیین

 توساط  را متداعیین میان مدنی اختالفات حل و خصومت فصل رویه و روند دادرسی قوانین

 .نماید می سازماندهی مند نظام و منصفانه و عادالنه شیوهای به حقوقی دادرسان یا دادرس

 اصول که است شکلی قوانین وجود مستلزم حقوقی های نظام تمامی در مدنی عدالت اجرای

 و دالیال  به رسیدگی در را مدنی دعاوی اداره و حقوقی دادرس عملکرد نحوه و تشریفات و
 باه  نیل راستای در یافته سازمان شیوهای به مدتی دعوای طرفین استدالت و ادله و ادعاها

. پژوهش حاضر در پی کشف نابسامانی هاا و  نمایند می وضع خصومت فصل یعنی نهایی هدف
مقصاد عاالی مای باشاد تاا پاویش و        رفع قوانین و ضوابط بروکراسی دست و پاگیر و رسیدن به

 خواهانه باشد.   پژوهشی در پاسخ به نیل عدالت



راهن داور یسنجش اخالق    │ منصفاهن یرب اصول داردس  یدبا اتک  ریانا یرد نظام حقوق  ییشبه قضا یاه یدگیاز رس  شیپ ی انصاف مدا

 

185 

 قضایی شاه مراجع اختصاصی در رسیدگی هاي حقوقی ماانی .1
اصوال مناسبات جدید در روابط حقوقی و اجتماعی موجب گساترش دخالات دولات هاا، در     
فرایند رسیدگی های معمول و سنتی قضایی شده است و عالوه بر سامانه مراجع عمومی قضایی، 
شکل دیگری از رسیدگی به امور اجتماعی در طول تاریخ روابط زندگی بشر به وجود آمده اسات.  

قانون اساسی جمهاوری اساالمی ایاران،     159ومی قضایی و بر اساس اصل در سامانه مراجع عم
صالحیت رسیدگی به دعاوی به طور کلی در اختیار دادگاه های دادگساتری اسات، ولای ترتیاب     
اعمال و تقسیم آنها میان دادگاه ها بر عهده قوانینی عادی واگاذار شاده اسات تاا باا توجاه باه        

بنابراین اصل بر این است که دادرسانی به پروناده هاا    .ندموقعیت و مقتضیات کار به آن عمل ک
رسیدگی کنند که به معنای واقعی قاضی و دادرس هستند اما مراجعی که به مراجع شابه قضاایی   

 .یا غیرقضایی موسوم هستند
اوال، بخشی از قوه قضاییه محسوب نمی شوند و تصدی این مراجاع باه وسایله قضاات و      

 دارندگان پایه قضایی نیست  
 ثانیا، اغلب این مراجع در زیرمجموعه قوه مجریه کار می کنند  

ثالثا، نام آنها دادگاه، دیوان، محکمه و عناوین مشابه نیست، بلکه با عنوان هاای ساازمان،   
 ن های حل اختالف و... به وجود آمده اند  هیات، کمیسیو

رابعا، براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختالفاتی که از اجرای قوانین خاص ناشای  
 می شود، رسیدگی می کنند   

سا، ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع، دارای ویژگی هاایی منحصار باه    خام
ز موارد می پردازند که جنبه محلی یا صنفی یاا خااص   فردی است که بر اساس آن، به پاره ای ا

دارد که مستلزم توجه، سرعت در تصمیم گیری یا عنایت خاص است. بنابراین هرچند که در مقام 
رسیدگی به برخی دعاوی کیفری شابیه دساتگاه قضاایی و مراجاع قضاایی عمال مای کنناد و         

 .ضایی نیستنداحکامشان هم الزم االجراست، اصوال تابع رسیدگی مراجع ق
قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی به طور کامل صالحیت ذاتی بین محاکم عدلیاه و  
محاکم اداری را بیان کرده، ولی قانون مدنی به جای عبارت محاکم اداری، مراجع غیردادگستری 

ع مراجا »قانون مالیات های مستقیم از اصطالح  103را به کار برده است. به عنوان مثال در ماده 
استفاده شده است. در برخی از قوانین نیز از اصطالحات دیگری نام بارده  « اختصاصی غیرقضایی

قانون مالیات های مساتقیم در خصاوص شاورای عاالی      253شده است  به عنوان مثال در ماده 
باه کاار رفتاه    « دادگاه اختصاصای اداری »مالیاتی، برای تاکید بر جنبه شبه قضایی آن، اصطالح 

که در مقاام بیاان    1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال  10ماده  2اینکه در بند است. یا 
صالحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات و شکایات آرای این قبیال مراجاع   
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هیأت های رسیدگی به تخلفاات اداری  »بود، به ذکر مصادیقی از این مراجع پرداخته شده است و 
مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرماا، کمیسایون   و کمیسیون هایی 
به عنوان مصادیقی از این قبیل مراجع مذکور شده اناد.  « قانون شهرداری ها( 100موضوع ماده )

در مقام بحث صالحیت ذاتی، صالحیت  سابق قانون آیین دادرسی مدنی 197با این حال در ماده 
ه دادگاه استان و بالعکس و صالحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع دادگاه شهرستان نسبت ب

غیر دادگستری را قید کرده است. این امر گویای آن است که ادبیات واحادی در هنگاام تادوین    
 .قواعد قانونی توسط قانونگذار مورد استفاده قرار نگرفته است

ی اختصاصای اداری، مراجعای   به زعم برخی از حقوقدانان مراجع شبه قضایی یا دادگاه هاا 
هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و خار  از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری 
و عموما به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و ساازمان هاای حرفاه ای باا صاالحیت      

ختالفاات و  ترافعی تشکیل می شوند و صالحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیم گیری در مورد ا
شکایات و دعاوی از قبیل استخدامی، مالی، ارضی و سااختمانی میاان ساازمان هاای عماومی و      
دولتی و حرفه ای با اشخاص خصوصی است که معموال در اجارای قاوانین خاصای کاه توساعه      
اجتماعی و اقتصادی و تامین نیازهای افراد است، پیش می آید  در نتیجه، حکم آنها جنبه قضایی 

 (.13، 1392)مدنیان،  و تصمیم اداری محسوب می شود ندارد

 معیارهاي منصفانه دادرسی پیش از رسیدگی  .2
آئین دادرسی با رعایت برخی تضمینات می تواند ابزاری موثر در جهات حمایات قضاایی از    

(. اگرچاه حاق برخاورداری از دادرسای     252، 1386حقوق و آزادی افراد باه شامار رود )یااوری،    
سیدگی دعاوی امری جدید نباوده و باه خصاوص در حاوزه دعااوی کیفاری دارای       منصفانه در ر

قدمت کهن می باشد و در حال حاضر دادرسی منصفانه به سمت جهانی شادن مای رود باا ایان     
توصیف حق برخورداری از دادرسی منصفانه را مای تاوان در بردارناده مجموعاه ای از اصاول و      

در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی گردیده است.  قواعد دانست که جهت رعایت حقوق طرفین
وفق این اصول هرکس حق دارد دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، باه طاور منصافانه و    
ظرف مهلتی و امکان وسایل دفاعی برابر و به طور علنی مورد رسیدگی قارار گیارد. بناابراین در    

ی اصول و معیارها توساط دولات   دادرسی های منصفانه قبل از تشخیص جلسه رسیدگی یک سر
 (.323، 1392تضمین شود تا فرد به بهترین نحو ممکن بتواند به دفاع از خود بپردازد )خسروی، 

 حق بر دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع حل اختالف اداري  (1

محدودیت های وارده بر حق دادخواهی یکی از معضاالتی اسات کاه محااکم اختصاصای      
اداری با آن مواجاه هساتند، کمباود شاعب رسایدگی کنناده و حجام عظایم پروناده هاا مانناد            
کمیسیونهای حل اختالف گمر ، هیات های حل اختالف ثبتی در سطوح شهرستانها و اساتقرار  
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ساطح اساتان و مرکاز ایاران حاق دادخاواهی را بارای         هیات های بدوی و تجدیدنظر صرفاً در
شهروندان با دشواری مواجه می سازد. البته در پاره ای از موارد عدم آگاهی مردم از حقاوق اولیاه   
خود موجبات عدم حق بر دادخواهی را ایجاد می نماید کاه دولات مکلاف اسات آماوزش هاای       

 همگانی و تخصصی را برای مردم فراهم نماید.
همه مردم از حقوق مساوی برخوردارناد و همچناین   »قانون اساسی  20و  19صول اگرچه ا

ولی در مراجع اداری شاید این دست نیافتنی است دولت باید « یکسان در حمایت قانون قرار دارند
اقدامات الزم برای حق دادخواهی و دسترسی به مرجع دادرسی اداری را به سهولت بارای عماوم   

د به راحتی بتوانند دسترسی به مراجع اختصاصی اداری در ایران داشاته باشاند.   فراهم نماید تا افرا
واژه ها و کلمات ناماانوس از ادبیاات حقاوقی حاذف و کلماات آساان جاایگزین آناان گاردد و          
سازمانهای دادرسی اداری که بتوانند معضالت مردم را مرتفع کنند در دسترس باشد همانند دفاتر 

کز دادگستریهای استان مستقر شده اند به قبول شکایت مردم و ارسال به دیوان عدالت که در مرا
 تهران اقدام می نمایند.

 حق بر استفاده از وكیل و نمایندگان حقوقی  (2

حق برخورداری از وکیل و نماینده حقوقی باعث شده تا افرادی که از علام حقاوقی مطلاع    
رخورداری از وکیل و نماینده قاانونی در  نیستند زمینه اجرای احقاق حق فراهم شود. امروزه حق ب

اسناد حقوق بشر هم مورد توجه قرار گرفت در دادگاه هاای قضاایی حاق برخاورداری از وکیال      
معاضدتی و وکیل تسخیری یک الزام قانونی برای دولت تلقی شده اسات ولای در نظاام حقاوق     

ن نمایناده قاانونی در   اداری به لحاظ عدم وجود افراد متخصص اداری و همکاران فارد باه عناوا   
مراجع  حل اختالف نیازی نیست که حتماً در جلسات، وکیل دادگستری که دارای پرواناه وکالات   
است شرکت نماید و وکیل مدنی و نماینده قانونی می تواند در این مراجع به عنوان نمایناده فارد   

نونی در نظام دادرسای  شرکت کرده و از موکلش دفاع نماید. حق برخورداری از وکیل و نماینده قا
اختصاصی اداری ایران تا حدودی مورد مقبول قرار گرفته و در برخی از مراجع به صاراحت طارح   
دعوی از سوی وکیل، قیمومت و نماینده قانونی مورد توجه قرار گرفته و در بعضی دیگر اگر چاه  

 د.تصریح نشده اما مانع از حضور نماینده و یا وکیل فرد در جلسات وجود ندار
بعضی از وکالء دادگستری به دلیل غیرتشریفاتی بودن دادرسای مراجاع اختصاصای اداری    
این گونه پرونده ها را مورد پذیرش قرار نمی دهند در ثاانی حضاور یاک فارد متخصاص اداری      
سریعتر می تواند پرونده را به نتیجه برساند تا یک وکیل دادگستری که صرفاً باا قاوانین قضاایی    

ه و آگاهی از قوانین مالیاتی، شهرداری، مالی، ندارد به عنوان مثال اگار فاردی کاه    سر وکار داشت
تخصص الزم در امور مالیاتی و با پزشکی دارد با استفاده از تجاارب خاود هام موجباات تساریع      
رسیدگی را فراهم می کند و دفاع موثری داشته باشد تا یک وکیل دادگستری بنظر می رساد تاا   
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دادرسی واحد در مراجع شبه قضایی و در مراجعی کاه نظاارت قضاایی حااکم      تعیین تکلیف آیین
است هم از وکالء مدنی و هم وکالی دادگستری در تحقق عدالت می تواند کماک حاال ماردم    

 باشد.

 حقوق و اخالق ارتااب .3
اکثار   پایه که آنجا تا است  حقوق فلسفه مباحث ترین قدیمی از اخالق و حقوق ارتباط
 از را آن باید حقوق فهم برای زیرا نماید می طبیعی که امری دهد می تشکیل را آن مباحث

 خصوص در .است حقوق به رفتاری نظام ترین شبیه اخالق و شناخت باز مشابه های نظام

 می انسانی روابط به که(23:1386 کیو، و دل) سلوکی ای عده تعبیر به نظام دو این رابطهی
 حتای  و حقاوق  ی فالسافه  هاای  اندیشه سیر در توان می اما، نیافته خاتمه نزاعها پردازند،

 هر بنیادین منظر از دید را دو این تأثر و تأثیر و افتراق و اشترا  وجوه قضایی های واقعیت

 اگر اساس، این بر .باشند می مبتنی ارزش بر البته که هنجارهایی هستند  هنجاری نظام دو

 ارزش و (73: 1386 یاوالنزاس، ،)کرد تعریاف  ارزش رعایت ی آمرانه دستور را هنجار بتوان

 ایتناای  باه  تاوان  مای  وضوح به دریافت، را حقوق و اخالق هنجارهای پس در نهفته های

 تعهادات  انجاام  باه  عقد یک طرفین الزام برد پی ها ارزش این بر حقوقی قواعد از بسیاری

 نظاام  دو ایان  است، حقوقی هنجار یک قالب در اخالقی ارزش یک نمود واقع در قراردادی

 میان که اند گفته آنچه برخالف بلکه شوند، نمی متطبق یکدیگر بر هنجارهایشان در همیشه

 ی قاعاده  اجارای  گااهی  ( 1386:47 کیاو،  و دل.)باشاد  تعاارض  تواند نمی اخالق و حقوق

 وجاه  مادنی  قاانون  230 ی ماده مطابق اگر .انجامد می اخالقی ی قاعده نقض به حقوقی

 باید اخالقی، و حقوق ی رابطه دریاب حقوقی مکاتب نزاع به ورود بدون است مقطوع التزام

 کاردن  تهای  برای تالش گونه هر و اند تنیده هم در شدت به اخالقی و حقوق که بپذیریم

 (68 :1390 نژاد رضایی محستی،) .رسد می نظر به بیهوده دومی از اولی
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 گیري نتیجه

دادرسی منصفانه، مانناد محااکم قضاایی باه خصاوص       در دادرسی های اداری همه اصول
مراجع کیفری قابلیت تسری نادارد. از ساویی دیگار عمال محااکم اداری دارای بعاد اداری و از       
نهادهای وابسته به دستگاه اداری هستند و اکثراً تصمیم گیری آنها  اداماه تصامیم گیاری هاای     

کم است به عباارتی سااده تار اصاولی بار      اداری بوده و اصول حقوق اداری نیز در این مراجع حا
خدمات عمومی مانند اصل انطباق، اصل استمرار، اصل تقدم خدمات عمومی، اصل رایگان باودن  
خدمات عمومی، سرعت و غیره حاکم است. در اعمال اصول دادرسای منصافانه و اصاول حقاوق     

بر کیفیت و کمیت هار   اداری باید با دقت بیشتری عمل شود و به گونه ای اقدام به عمل آید که
 کدام خدشه ای وارد نشود.

 نظاام  تعاام  در که باشند حقوقی کلی اصول المان از دیگری چهره دادرسی استانداردهای

 .شاوند  مای  قلماداد  ها دادرسی بودن عادالنه سنجی مبنایی و شده پذیرفته مدرن حقوقی های

 آیاین  قلمرو در را حقوق کلی صولا بارگاه باشند می نیز حقوقی قواعد از نوعی واجد اصول این

 ایم آورده دست به را دادرسی استانداردهای نماییم، پیاده دادرسی

 بایاد  رسایدگی  مقاام  در و باشاند  مای  الرعایه الزم مدنی دادرسی آیین مقررات و قوانین

 و داد قارار  توجه مورد را تشریفاتی مقررات و آمره مقررات اصول از اعم آن ترتیبات و تعلیمات
 حاکم اوضاع و شرایط جهت به گذار قانون که هستند هایی رسیدگی میان این در .گرفت کار به

 می پاگیر و دست اصطالح به و داشته تشریفاتی ی جنبه بیشتر که مقرراتی رعایت دعواء  ن بر

 ذکر آن برای که اوصافی به باید اصول تشخیص برای موارد این در .است دانسته الزم را باشند

 رعایت تامین و افراد ی مکتسبه حقوق عمومی نظم با ارتباط در امره، مقررات .شود رجوع شده

 بر توان می اوصاف این با هستند تشریفاتی مقررات سایر و باشند می تمییز قابل دادرسی اصول

 مشخص طور به و دادرسی قواعد مدارانه اخالق اصول بطن در ویژه به را باحقوق اخالق ارتباط

 .گذاشت صحنه قواعد این بودن بینی پیش قابلیت تر
بررسی وضعیت رعایت اصول دادرسی عادالنه در مراجع اختصاصی غیرقضایی نشاان مای   
دهد که این مراجع با شرایط مطلوب و استاندارد فاصله داشاته و قاوانین بایاد حاداقل تشاریفات      

عادالنه را تضمین می کناد   قانونی رسیدگی در مراجع اختصاصی غیرقضایی را که اصول دادرسی
 تبیین نماید.
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   نوع مقاله: پژوهشی
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 یاسالم یدر بانکدار یاخالق یها یستهبا
 1 علی عربی    
 2 محمود باقری    

 3 محمود عرفانی
 چکیده

جزئا افضلها فرمایند: )العباده سبعون روایتی از پیامبر گرامی اسالم)ص( نقل شده که می
طلب الحالل( یعنی عبادت  هفتاد جزء دارد که برترین آنها کسب حالل است. بر این اساس 
مومنین واقعی به اخالق حرفه ای بانکداری برای کسب حالل خود اهمیت ویژه میدهند بنا بر 

ه هدف اصلی ب 6این از نظر انها بانکی که میخواهد بر اخالق اسالمی استوار باشد می بایست 
شرحی که درمتن مقاله شرح داده شده از جمله اجرای عدالت اقتصادی در سطح جامعه را دنبال 

گذاری مطرح و اولین بانک سرمایه 1950نماید لذا ایده بانکداری اسالمی اولین بار در دهه 
نوع بانک اسالمی  100در مالزی و مصر تأسیس شد و هم اکنون بیش از  1960اسالمی در دهه 

ارد اما در ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال وجود د
شمسی تصویب شد اما هنوز بحث نظری و فقهی موجود در افکار عمومی که خود را  1362

طور واقعی حل نشده لذا در وجدان خود استفاده از عقود  متخلق به اخالق اسالمی میدانند به 
لذا در این مقاله  .باشدکنند سود رد و بدل شده ربا میانگارند و تصور میمیاسالمی را صوری 
ها  با تکیه بر ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول از نظر فقه عملیات بانک سعی شد با بررسی

اسالم بررسی و سعی کنیم پاسخ در خوری بیابیم. بدیهی است بانک به هنگام تجهیز منابع ، به 
سود پرداخت میکند و نیز هنگام تخصیص منابع به مشتریان از انها سود دریافت  گذارانسپرده

افتند، نحوه پرداخت و دریافت این سودها راه بانکداری  میکنند این دو در بستر زمان اتفاق می
های مسلم شرع مقدس اسالم  کند و ربا که جزء حرام اسالمی را از بانکداری متعارف جدا می

آید. به همین دلیل به مسلمات فقه از جمله معامالت سلف و نسیه که  پدید می است از گذر زمان
ِ.مورد اجماع فقهائ است استناد میکنیم تا فرق این دو را با ربا بیابیم

 واژگان كلیدي
بانکداری اسالمی، بانکداری متعارف، سود، ربا، زماان، معاامالت سالف، معاامالت      اخالق،

 .نسیه
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 طرح مسأله

از زمان که ما زندگی میکنیم و جهان را دهکاده جهاانی مینامناد و ارتباطاات      در این برهه
ناپاذیر از زنادگی    در اقتصاد نقشی مهم و اساسی و جزء جادایی « پول»گسترده شده طبیعتا نقش

 گردد. انسان محسوب می
و نقش گردش پول در اقتصاد تو سط بانکها انجام میشود بانکها در این خصوص که محل 

نیز رسوب پولهای کالن هستند دو نوع نگرش دارناد یکای صارفا موضاوع را تجااری      جریان و 
میبیند و همه چیز بر حسب سود و درامد زایی تعریاف میگاردد و الغیار کاه ایان ناوع نگارش        
مخصوص انانی است که یا اعتقاد دینی مذهبی ندارند یا اعتقادات را دخالات نمیدهناد و نگارش    

ت که ویژه نظامهای اعتقاد و ماذهب محاور میباشاد از جملاه در     دوم بانکداری اخالق محور اس
مسیحیت نیز به این موضوع اهمیت داده میشود لایکن در ماانحن فیاه تمرکاز بحاث ماا اخلاق        

اهمیات اخاالق اساالمی در بانکاداری و مشخصاا      پیش روی موضوع مقاله  اسالمی میباشد لهذا
دو عنصار   نابه عنواسالمی در بانکداری را در بانکداری و اهمیت ان از نظر اخالق « زمان»نقش
چرا که باا   ،بانکی را انتخاب نموده است یها اغلب عملیات در ثرؤاز عناصر بارز و حاضر و م مهم

اغلب کشورهای اساالمی   ،دن بسیاری از ابزارهای مالی در عملیات بانکداریوب یوجود ابداع غرب
اصل قابلیت تعمایم داشاتن دیان     هکنند. با توجه ب نیز از عملیات مزبور بهره گرفته و استفاده می

سازی موضوعات با مبانی نظاری  مند قاعده ها و موضوعات و توانایی ارتباط و اسالم به همه زمان
 ،  بر آن شدیم تا موضوع مزبور را حساب مقادورات  گیرد قرار میکه اقتصاد نیز تحت قاعده مزبور 

 اسالمی بانکداری در استفاده مورد ابزارهای شرعی حکم تا دهیم قرار حقوقی فقهی بررسی مورد
 نماییم.  را روشن

در این مقاله موضوع مورد بحث استنتا  یک اصل کلی در خصوص اینکاه ابتادا در رواباط    
تجاری و سپس در روابط عبادی، آیا پول ارزش زمانی دارد یاخیر؟ و اگار دارد چاه تفااوتی باین     

و نسیه از یک طرف و قرارداد قارض تجااری و همینطاور    ارزش زمانی پول در قراردادهای سلف 
قرض عبادی که به ان قرض الحسنه گفته میشود وجود دارد. ابتدا مورد بحاث قارض در رواباط    
تجاری است که در این قراردادهای تجاری اعم از اینکه از طریق اوراق بدهی )اوراق صاکو ( و  

ورد نظر نیست. سوال این است که آیا اگر به یا قرض عادی باشد، عمل عبادی و قربه الی الهی م
هر دلیل قراردادی یا غیر قراردادی پولی از یک نفر در نزد یک نفار دیگار باشاد، فاارغ از بحاث      
تورم، نفر دوم از این پول بهره تجاری برده باشد، آیا نفر اول مستحق هیچ جباران خسااراتی یاا    

 یر؟دریافت پاداشی از باب ارزش زمانی پول هست یا خ
)ضمناً به دلیل اینکه بانکها عمالً از عقود مشارکی عدول مای کنناد و در واقاع پاول را از      

کنند و به مشتری تملیک می کنند چون در هر حاال پاول مثلای اسات و     سپرده گذار تملک می
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بانک امین سپرده کذار نیست که پول او را صرفا نگهدارد و مشتری نیز امین  بانک نیسات. اگار   
این باشد  این دیگر در تعریف بانک نمی گنجد، لذا از لفظ قارض تجااری اساتفاده شاده      غیر از

 شود در مقابل عوض(چون در قرض است که تملیک می

 پیشینه بقث : ایران بعد از اسالم -1

زیارا از   ،گردیاد در شکل ان روزیش سبب رکود فعالیّت بانکداری  ابتدا ورود اسالم به ایران
اخذ ربا بوده است که با احکام اساالم منافاات داشات و هماین سابب توقاف        رایجات بانکداری،

 ،بانکداری در ایران بود و تا اوایل قرن نوزدهم میالدی در ایاران فعالیّات و جاایگزین بانکاداری    
شد که دوران صفویه به لحاظ رونق دادن فعالیّات   صرافی بود و گاهاً همین فعالیّت دچار رکود می

 1امنیت نسبی در کشور از گزند مغوالن، صرافی را دوباره به رونق رسانید.اقتصادی و ایجاد 
با توسعه تجارت خارجی در اواخر حکومت صفویه، نیاز به داشتن بانک و پول کاغذی بیشتر 

شمسی که بانک جدیاد شارق در    1266احساس شد. با این همه، تأسیس بانک در ایران تا سال 
گونه امتیازی  تأخیر افتاد. مرکز این بانک در لندن بود و بدون هیچ تهران شروع به فعالیّت کرد، به

 های مردم و آشنا نمودن آنان با  اندازها و اندوخته اقدام به جلب پس
کرد. پس از این اتفاقات و تحوالت بسیاری درجهت ایجاد نظام بانکی  نظام بانکی جدید می

شن شدن این مهم کاه بانکاداران خاارجی    ها و رو ها یا انگلیس های مختلف توسط روس و بانک
ماورد قباول    1285توجه به منافع ملی ما ندارند، سرانجام پیشنهاد تأسیس بانک ایرانی در ساال  

هاا وضاعیت    تأسیس شاود. البتاه تاا ساال     1304دولت قرار گرفت تا اولین بانک ایرانی در سال 
اظ مقررات دریافت مجوز تأسایس  نابسامانی در نظام بانکی کشور چه از لحاظ نظارت و چه از لح

باناک مرکازی ایاران     1339های خارجی در کشور حاکم بود تاا اینکاه در ساال     و فعالیّت بانک
ها،  تأسیس شد. بعد از انقالب نیز تحوالت مهمی در نظام بانکی رخ داد از جمله ملی کردن بانک

ناسایی بانکداری بادون رباا باه    تر از همه حذف ربا از نظام بانکی ایران و ش ها و مهم ادغام بانک
 2بود. 62عنوان تنها شیوة بانکداری با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 

 ماهیت اسالمی بانک -1-1

 طرح بقث 
دالیل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان باه  

انجاماد و   ی ممکن می بهترین کاربردهابه ی کمالی بانکارگیری منابع  اندازها و به تجمیع بهتر پس
                                                 

، 1389، تهاران،  مد و سایرین، بانکداری داخلی یا تجهیز منابع، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران حم، بهنود 1
 11.ص
 .13-10، صص.1391برای توضیحات بیشتر ر.  به: السان مصطفی،  2
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انداز  مشارکت میان دارندگان پول و پس  به دنبال آن باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه
قارن ، در   بایش از نایم  هاای اساالمی طای     باناک  .گاردد  و عاملین و کار آفرینان می  کنندگان

خاطر اعتقادشان به حرام  اند که به سانی همت گماردهی ک اندازها کشورهای اسالمی به تجمیع پس
در بانکاداری اساالمی ناه تنهاا     . اناد پرهیز نماوده  متعارفهای  بانک با تعامل از بهره )ربا( بودن

دار و  قرضاه، عقاود مادت    بلکاه اوراق   1شاود( ممناوع اسات،    دریافت سود )آنچه ربا نامیاده مای  
های آمریکایی، نیز وجود  بانک عنوان مثال در  رب، بهقراردادهای بانکی خاص، به شکل رایم در غ

چیزی را معامله کند کاه هناوز    تواند  های اسالمی، فرد نمی ندارد. همچنین بر اساس قوانین بانک
ریساک سیساتمی را کااهش    وجود خارجی ندارد یا خود مالک آن نیست. این عااملی اسات کاه    

 .دهد. گرچه محدودیتهای دیگری را در پی دارد می

 قراردادهاي مشاركتی انعقاد  -2-1
قراردادهاای   هایی همچون بستن  های اسالمی سود مورد نیاز برای بقای خود را از راه بانک

شاود و   مای  بدین ترتیب که بانک در یک پروژه به عنوان شاریک وارد   کنند. مشارکتی تأمین می
بانک نیز از  شکست مواجه شود، دارایی ا با ه کند  البته اگر پروژه سهمی از سود حاصل دریافت می

لذا برای جلوگیری از این خطر معموالً در حین انعقاد قرارداد شریک مقابل بانک  بین خواهد رفت
کند که اگر پروژه سود مورد انتظار را نداشت یا با یا به عبارتی مشتری بانک شرط ضمن عقد می

ر بانک را از اموال شخصای خاود باه باناک     شکست روبرو شد تا درصد معینی از سود مورد انتظا
 پردازد و منطق این موضوع هم سه مطلب است: می

الف: بانک به اعتماد مشتری و توجیهی که مشتری برای اقتصادی بودن طرح ارائاه کارده   
باشد و مشاتری بارای اثباات    های بانک نمیشود که مطمئنا از تخصصوارد چنین مشارکتی می
کاه از   دهاد و البتاه هماین   قع بینانه بودن ارزیابی طرح چنین تضمینی میواقعی بودن طرح و وا
گذارد قطعاً در جلب رضایت و رغبت بانک برای حضاور در چناین مشاارکتی    اموال خود مآیه می

 مؤثر است.
                                                 

اتفاق ها  بهره به مفهوم امروزی در نظام بانکداری مدرن با تمام تحوالتی که در مفهوم، ماهیت، کارکرد و بررسی 1
شود، چیزی نیست جز هزیناه پاول باه مفهاوم      افتاده، با ربا متفاوت است. آنچه امروزه از آن به عنوان بهره یاد می

گیاری   جمع رجحان زمانی و تاریخی پول و نقدینگی و مفهوم ریسک در مدیریت تجهیز و تخصیص منابع و ذخیره
گری که با نظام اعتبارسنجی شناساایی   هزینه واسطه های مالی به عالوه شکاف های مترتب بر دارایی برای ریسک
ها نیز ممکن است نداشته باشد. بنابراین حتی  های مالی بانک ای است که ارتباط مستقیمی در صورت شده و هزینه

ها داریام کاه کااال     اگر بپذیریم که پول کاال نیست، این بدان معنی نیست که واجد قیمت نباشد. ما بسیاری پدیده
ولی قیمت دارند  مانند زمان در عملیات مالی بانکی و غیربانکی که کاال نیست ولی قیمت دارد و بحث ماا   نیستند

 معطوف به همین موضوع است.
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ب: شرع مقدس برای چنین تضمینی منعی نفرموده و در باب مضاربه جایز هم دانسته پس 
 امکان پذیر است.
شاود باناک اعتمااد    مشتری مجری طرح است و خود در ریسک پروژه شریک می : چون 

 کند اجرای کار را به او بسپارد.می
 بر گرفته از عقاود اساالمی مانناد     ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید بانک علی ایحال

چک و متوساط  های کو در تأمین مالی تعداد زیادی از پروژه...  مرابحه، اجاره، مشارکت و مضاربه،
توانساتند در   هاایی نمای   های اساالمی چناین پاروژه    اند که در شرایط عدم وجود بانک موفق بوده

این در حالی است که کماک باه چناین     سیستم بانکی موجود به منابع مالی موردنیاز دست یابند.
 .باشد اقتصادی و اجتماعی می  هایی اقدامی مهم در روند توسعه پروژه

 عملیات تریناصلی جمله از مصارف مدیریت و منابع تجهیز عمل دو بانکی عملیات همه در
کناد.  به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصاادی متماایز مای    را بانک که است بانکی

ها باا   نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسالمی نیز نظیر سایر بانک
 نماید. می تأمین را ها گروه انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر  ساستفاده از منابع پ

متداول  متعارفانداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری  ترتیب از نقطه نظر اتکا بر منابع پس بدین
در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچاه کاه بانکاداری بادون رباا را از      

های رفتاری در چاارچوب   اصوالً شیوه .ست کند ماهیت و شکل آن ا متمایز می متعارفی بانکدار
گیرد. البته آن دساته از عملیاات    آید شکل می روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می

بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی هستند، چه در محیط اسالمی و چه غیراسالمی، نبایستی 
که آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین باناک و مشاتری کاه باا      فاوت باشند چرااز یکدیگر مت

د. مانناد خادمات باانکی    انا  موازین اسالمی در تعارض نباشند در محیط اسالمی هم پذیرفته شده
مختلف که فورا ارائه میشوند و بانک نیز کارمزد خود را دریافت میکنناد و زماان نیاز در اینگوناه     

 یست لذا مورد بحث ما هم نیست.خدمات مطرح ن

 ارزیابی دكترین بانکداري اسالمی  -2
تاوانیم باه آثاار آنهاا      به هرحال، برای بررسی تلقی محققان بانکداری اسالمی از بانک، می

مراجعه کنیم. فهمی که عمده محققان بانکداری اسالمی از بانک دارند، در نظر گرفتن باناک باه   
گیرنادگان( اسات. شاهید صادر در      گذارن و تساهیالت  )میان سپردهعنوان یک نهاد واسطه مالی 

یا همان بانکداری بدون ربا به دنبال ترتیبات بانکی بوده است که در آن « البنک الالربوی»کتاب 
گاری میاان   ربا نباشد. از منظر وی بانک ربوی یک نهاد مالی است که نقش اساسای آن واساطه  

هاای   ترین فعالیّات  قاضی تأمین مالی است. از نظر ایشان مهمگذاران و فعاالن اقتصادی مت سپرده
بانک ربوی عبارت از قرض گرفتن با بهره یا بدون بهره و سپس قرض دادن با بهره باالتر اسات  
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 و درآمد بانک ربوی از تفاوت بین دو نرخ بهره حاصل از قرض مذکور به دست می آید.
« داریالمی و مقایسه آن باا نظاام سارمایه   پول و بانکداری اس»دکتر توتونچیان در کتاب 

طور مستقل بحث کارده اسات، اماا بحثای از ماهیات       درباره ماهیت پول، سرمایه، سود و بهره به
داری و اسالمی باه  داری سرمآیهداری ندارد. او ذیل عنوان نحوه عمل بانک بانک در نظام سرمآیه

هاا را بار اسااس رویکارد      ق پول باناک کند. ایشان خلگری بانک ربوی اذعان میماهیت واسطه
کند و بر نقش تغییرات نارخ ذخیاره   طرح می« سپرده وام»ضریب فزاینده پولی با عنوان تسلسل 

کناد. البتاه توتونچیاان    ها در اعطای وام تأکید مای  قانونی در کاهش یا افزایش آزادی عمل بانک
از منظر او بانک اساالمی واساطه    داند.ماهیت حقوقی بانک اسالمی را متفاوت از بانک ربوی می

گاذار  گذار و شاریک سارمآیه  باشد که وکیل سپرده وجوه نیست، بلکه یک مؤسسه تأمین مالی می
گذاران مسلمان، بخشی یا تمام سرمآیه مورد نیااز   باشد. بانک اسالمی به نیابت از طرف سپردهمی

نک ربوی واسطه وجوه باشد زیرا ایان  تواند مانند باکند. بانک اسالمی نمیمتقاضیان را تأمین می
دهد، بلکاه بار اسااس    الحسنه به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی وام نمی بانک جز در مورد قرض

 کند.ها را تأمین مالی میگذاری او آنهای سرمآیهتقاضای متقاضی و به استناد طرح
متعاارف اسات،    ها شبیه به وظایف آنها در بانکاداری  در نظام اسالمی اگر چه وظایف بانک

دهناده   ها به عناوان نظام   ولی به هر حال باید احکام شرعی را رعایت کنند. بدین معنی که بانک
 کنند. های مالی عمل می ها و نیز واسطه نظام پرداخت

 ارزیابی بقث  -1-2
طور کلی تلقی اقتصاددانان مسلمان از ماهیت باناک متعاارف همچاون تلقای بعضای از       به

غربی، کامل نیست. اقتصاددانان مسلمان بانک متعارف را به عنوان یک نهاد واساطه  اقتصاددانان 
-گیرند که در چارچوب رویکرد ضریب فزاینده پولی اقدام به خلق پول میمالی صرف در نظر می

-های اسالم در تعارض قرار مای بر اساس این تبیین از ماهیت بانک متعارف، آنچه با آموزه 1کند.

رارداد( قرض مبتنی بر ربا است. بر اساس این تبیین از ماهیت بانک است که بخش گیرد، عقد )ق
اعظم مطالعات بانکداری اسالمی معطوف به حذف ربا از ترتیبات بانکی شده است. بر این اسااس  

گذار و بانک و در سوی دیگار تساهیالت گیرناده باا     در صورت تغییر ماهیت قرارداد میان سپرده
گذار است ربا یا اسالمی خواهیم داشت. بانک بدون ربا یا اسالمی وکیل سپردهبانک، بانک بدون 
باشد. این رویکارد مبناای تادوین قاانون عملیاات      گذار )در عقود مشارکتی( میو شریک سرمآیه

                                                 
هایی که تحت عنوان قرض و در مقابل پرداخت بهره به دسات  در رویکرد ضریب فزاینده بانک بخشی از سپرده 1

دارد و بقیه را نیز تحت قارارداد قارض و در قباال دریافات بهاره در      میآورده است را به عنوان ذخیره قانونی نگه 
 دهد.اختیار متقاضیان قرار می
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 1بانکداری بدون ربا قرار گرفته است.

 بانکداري اسالمی و بانکداري بدون ربا -3

 طرح مطلب
با توجه به اینکه قانون جدید بیشتر ناظر بر حذف رباا از   1362از سال ظام بانکداری ایران ن

گذاری شد اما در بانکداری اسالمی عالوه بر حاذف   نام« بانکداری بدون ربا» سیستم بانکی است
ها بر اساس عقود اسالمی روی موازین دیگر اسالم هم تأکید ادربا از سیستم بانکی و انجام قرارد

 . شود می

  توزیع عادالنه تسهیالت بانکیبا  اد مساوات در دسترسی افرادایج -3 -1
ها و اقشار مختلف جامعه دومین ویژگی بانکداری  توزیع عادالنه تسهیالت بانکی بین بخش

شود و  آوری می های بانکی جمع ملی است که از طریق سپرده یها منابع منابع بانکاست. اسالمی 
های مختلف اقتصادی و جغرافیایی توزیاع   تلف جامعه و بخشباید به شکل عادالنه بین اقشار مخ

شود و اینگونه نباشد که بخش مهمی از منابع در یک استان و بخش خاصی متمرکز شده و بقیاه  
  .ها و مناطق از تسهیالت بانکی محروم بمانند بخش

هاي سود بر حسب كاربرد تسهیالت در تولید و ایجاد اشتغال  تعیین نرخ  -2-3

 ف اجراي عدالت اجتماعی با هد
در بانکداری اسالمی باید  های سود به صورت عادالنه است، یعنی موضوع دیگر، تعیین نرخ

هاای   گاذاران، باناک و گیرناده    وجود آید و عادالنه بین سپرده  صورت تعادلی به  های سود به نرخ
هاای   گاذاران، گیرناده   در بانکداری اسالمی باا ساه گاروه ساپرده    در واقع  د.تسهیالت توزیع شو

های اقتصاادی روبارو هساتیم باه هماین       ها به عنوان بنگاه )فعاالن اقتصادی( و بانک تسهیالت
ای باید تعیین شود که هر سه گروه متناسب باا   های سود در بانکداری اسالمی به گونه جهت نرخ

. لی داشاته باشاند  ارزش سرمآیه و ارزش فعالیّت اقتصادی، سهمی از ارزش افزوده یا رشد تولید م
گرچه در این موضوع اختالف نظر جدی وجود دارد و عده ای بر این عقیده هستند که در تعیاین  
نرخ بهره نباید به صورت دستوری و حاکمیتی دخالت شود بلکه تعیین نرخ بهره را بازار باید تعیین 

ثانیاا اینکاه باازار بایاد      اوال که این واقعاً سود نیسات و کند و بر عقیده خود استدالل میکنند که: 
درصد سود را تعیین کند . در زمان پیامبر که ایشان با حضرت خدیجاه کاار مای کارد، در واقاع      

                                                 
سلسله جلساات  های بانکداری و مالی اسالمی ) آبادی، سید مهدی، هجدهمین نشست نقد پژوهش  حسینی دولت 1

های آن برای مطالعاات بانکاداری    ماهیت بانک و داللت»، )داری و مالی اسالمی های بانک نقد و بررسی پژوهش
 موجود در: 1395، «اسالمی

http://new.mbri.ac.ir/default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=218&langu

age=1 

http://new.mbri.ac.ir/default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=218&language=1
http://new.mbri.ac.ir/default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=218&language=1
http://new.mbri.ac.ir/default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=218&language=1
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ایشان و یا هر عامل دیگر در بازار کار بر اساس شرایط بازار درصد خود از سود ناشی از مضاربه را 
و شرایط بازار بود. حال با کدام  کرد و این تابع قدرت چانه زنی% درصد از سود تعیین می50مثالً 

های را بر طرفین تحمیل کرد؟ اینجا که بازار بهره اسات، حتای در باازار    مجوز شرعی باید درصد
ه اصل بحث شما هام  سود اگر وجود داشته نیز شرایط بازار تعیین کننده است. البته این موضوع ب

 ارتباطی ندارد.

 رعایت اخالق اسالمی -3-3
یکی دیگار   ،« یا به عبارتی اشاعه کسب حالل در کسب و کار در  سالمیرعایت اخالق ا»
در متون اسالمی بخش مهمی به نام اخالق بازار و کساب   است.های بانکداری اسالمی  از ویژگی
های زیادی به بازاریان مسلمان شده است کاه در معامالتشاان    که در آن توصیه وجود داردو کار 

نظام بانکداری ایران بدون ربا اسات و هناوز ادعاای بانکاداری     . نندچه نکات اخالقی را رعایت ک
والن هم ؤاسالمی نشده است و قانون هم در حد قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح شده و مس

 .شود که به سمت بانکداری اسالمی ارتقا بدهند در همین حد ادعا دارند البته تالش می

 حفاظت از مقیط زیست  -4-3
بانکداری اخالق محور برای حفاظت از محیط زیست به عنوان اساسی ترین نیاز زندگی در 

اجتماعی بشر اهمیت ویژه قائل است و از این رهگذر بانکداری سبز و اسامی شبیه اینها در حاال  
 گسترش میباشد.

رعایت حقوق اجتماعی عموم جامعه اعم از مشتریان و سهامداران و کارکنان بانکهاا   5-3

 ار گرفتن اموال در موضع قوام و کارایی با رعایت اصل ) االهم فاالهم( وقر

امانتداری ، وفای به عهد ،صداقت و راساتگوئی بارای حفاظ و ارتقاای خوشانامی و       6-3

 .اعتبار نظام بانکی اخالق محور

 نقد و ارزیابی 
عتقاد  خواهد براساس روندهای کلی به صورت اسالمی عمل کناد و م  بانکداری اسالمی می

است باید در همه موازین بانکی، ربا، قمار، غَرَر، ظلم و... نباشد و همچنین عدالت و کارایی وجاود  
ای از نظام بانکی را اصالح کند. همچنین برای  خواهد گوشه داشته باشد اما بانکداری بدون ربا می

 تر یعنی اقتصاد   تحلیل جامع بانکداری اسالمی باید به سطح کالن
آیاد و   جه داشته باشیم  چراکه بانکداری اسالمی از دل اقتصاد اسالمی بیرون میاسالمی تو

توانیم در دل بانکاداری متعاارف، بانکاداری اساالمی داشاته       این اشتباه است که گمان کنیم می
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 1باشیم.
یکی از اشتباهات رایم در بین کارشناسان بانکی کشور و عامه مردم آن اسات کاه   در واقع 
که بانکاداری بادون رباا تنهاا      پندارند  حال آن ربا را معادل بانکداری اسالمی می بانکداری بدون

توان چناین نتیجاه گرفات کاه      بنابراین میبخشی مهم از بانکداری اسالمی است و نه همه آن. 
های تحقق بانکاداری اساالمی اسات و     اجرای کامل عملیات بانکداری بدون ربا تنها یکی از گام

هاای بانکاداری اساالمی فعاالیّتی      کشور بایستی جهت برآورده شدن سایر بخاش نظام بانکداری 
 مجدانه از خود نشان دهد.

 چگونگی تأثیر زمان بر مقصوالت بانکی -4
احکام شرعی به دو دستة متغیر و ثابت یا به عبارت مانوس تر احکام اولیه و ثانویه  تقسایم  

کنناد و مصالحت    مقتضیات زمان و مکان تغییار مای  شوند که احکام متغیر یا ثانویه بر حسب  می
ساازند. اماا احکاام     موجود بر حسب زمان و مکان حرمت یا وجوب اعمال و رفتار را مشخص می

پذیرند. البته این بدان معنی نیست که این احکام از زماان و   ثابت به این شکل از زمان تأثیر نمی
د انتظار داشت تأثیرپاذیری احکاام ثابات مانناد     مکان متأثر نیستند بلکه بدین معنی است که نبای

 تأثیرپذیری احکام متغیر باشد.
در احکام ثابت ولی امر حق ندارد به حرمت آنچه در شریعت حکم اصلی آن وجوب است یا 
به وجوب آنچه در شریعت حکم اصلی آن حرمت است حکم کند. در واقع زمان و مکان به شکل 

ذارند. یعنی هرچند زمان و مکان در تعیین نوع آن دخالت نادارد،  گ دیگری در این احکام تأثیر می
ولی در تطبیق آنها بر مصادیق و تشخیص موضوعاتشان مؤثر است. به عبارت دیگر احکام ثابات  

 2از جهت نظری ثابت هستند ولی به هنگام تطبیق و تعیین مصداق ممکن است تغییر یابند.
شود. حرمت ربا که از احکام ثابت شارعی   مل میحال در موضوع ربا نیز به همین ترتیب ع

کند. در ایاام قادیم موضاوع     کند، اما تطبیق آن با موضوع تغییر می  است در طول زمان تغییر نمی
افتاد، ولی اکنون موضاوع گارفتن زیااده در     گرفتن زیاده در قرض بود که مابین دو فرد اتفاق می
 ی در جریان است.عقود باالخص عقود بانکی است که به شکل دیگر

در واقع باید گفت پول دارای یک ارزش زمانی است که در نظام بانکداری کناونی اهمیّات   
توان چنین مفهومی را نادیده گرفت. در واقع زمان دارای ارزشی اسات کاه در    بسیاری دارد و نمی

اعتباار  شود و بهترین نمود آن در عقودی است که بارای اعطاای    نظام بانکی با پول سنجیده می
                                                 

، دانشکده مدیریت دانشگاه «ما و بانکداری اسالمی»نشست تخصصی محمداسماعیل،  ،عیوضلو، حسین  توسلی 1
 96ماه  دی 5تهران، 

 23، ص.5زمانی، محمود، نقش زمان و مکان در اجتهاد از دید شهید صدر، نقد و نظر، سال دوم، ش. 2
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شود از جملاه   شود و یا در ابزارهایی است که برای جلوگیری از نقض عهد استفاده می استفاده می
 وجه التزام.

 تأثیر زمان بر شکست بازاري -5
عنصر زمان در بسیاری از معامالت، به عنوان یکی از ارکان عقد و یکی از عوامال کاارایی   

م شفافیت عنصر زمان، موجب بطالن عقد خواهاد  آید تا جایی که عد بازار مسلمین به حساب می
 شد. در برخی موارد نیز ابهام و نامشخص بودن عنصر 

گاردد. در واقاع    زمان در عقود و معامالت موجب نقص کارایی بازار و شکست باازاری مای  
معامالت بانکی باید در چارچوب اصول اساسی صحت معاامالت صاورت پاذیرد از جملاه اینکاه      

 ه هیچ شکلی ربوی و غرری باشد، معامله نباید ب
ویژه  ای در جهل منجر به خطر و غرر واقع شود و به لذا در اقتصاد اسالمی، هرجا که معامله

شوند و در نظام بانکی به وفاور از آنهاا    داری که اکثر عقود اسالمی را شامل می در معامالت مدت
شود تا جایی که اگار   دی محسوب میشود، عنصر زمان به عنوان یکی از ارکان قراردا استفاده می

تواند به صحت عقد خلال ایجااد کناد و     مقطع زمانی عقد نامشخص باشد یا حتی مبهم باشد، می
 این امر در سطح وسیع شکست بازاری را در پی خواهد داشت.

 ارزش زمانی پول در نظام مالی اسالمی -6

 عوضین مالیت باید می ای معاوضه هر در که است عظام فقهای همه مقبول اسالمی فقه در
 کااال  و کاه جانس   است واضح پر دیگر سوی از. کند نمی کفایت بودن مال صرف و باشند داشته
 محتارم  فقهاای  کتب فقهای،  در که همانطور کاالست، اوصاف از زمان و است آن اوصاف از غیر
 بنظار  لاذا . اناد  شاده  قائال  آن، تفااوت  زمانی وصف حسب تابستان، در یخ و زمستان در یخ بین
 نااظر  اصایل،  است امری مال. فرق بگذاریم مالیت و مال بین تا شود می منجر امر همین رسد می
 و بشاری  و اعتباری های دستگاه از برخاسته است تبعی امری مالیت اما وجودی  و مادی علت بر
 شارایط  حسب اقتصادی مالیت و است شرعی مالیت از عرفی غیر مالیت که است مقوله همین از

 و زیاادت  موجب ولی نیست مال چند هر زمان گوییم می رو این از. گردد متفاوت می مکان و زمان
 .شود می محسوب عرف نزد در مال مهم اوصاف از که چرا شود، می در مالیت نقصان

 حساب . و مقبول اسات  طرح قابل اسالمی اندیشه در آن ارزش و زمان مالیت اینکه نتیجه
 باال  باه نظار   «الاثمن  من قسط لألجل» قاعده باب در عظام جمیع فقهای اجماع و فقه عمومات
و بیشترین سوال این مقاله هم ناشی از این مسلمات اسات باه عناوان     1.رسد می مقبول و اشکال

مثال میگوئیم در معامالت سلف و نسیه اجماع علمائ میپذیرند که زمان در قیمت تااثیر بگاذارد   
                                                 

، مطالعات اقتصاد اساالمی،  اسالمی اقتصاد توزیع نظریه در زمان و زاهدی وفا، محمد هادی، پیغامی، عادل، پول 1
 26، ص.38-5، صص.1388، 1سال دوم، ش.
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برای زمان بازپرداخت ارزش قائل نمیشوند و هر اضافه دریافتی را مصاداق  چرا در وامهای بانکی 
ربا و حرام اعالم میکنند ؟ در حالیکه اگر برای زمان ارزش قائل شوند میشود هزیناه تماام شاده    

 پول.

 اسالمیبانکداري قواعد زمان در  -7
ذیرفته شاده و  نقش زمان در بازار پول، نقشی محوری است که در نظام بانکداری متعارف پ

پذیرد اما نقش  شود، ولی در نظام بانکداری بدون ربای کشور، هر چند از زمان تأثیر می پنهان نمی
محوری آن پذیرفته نشده است و همین موضوع مشکالتی ایجاد کرده و باعث شاده کاه قواعاد    

و زیاان و   بانکداری اسالمی به درستی پیاده نشوند. در این خصوص ابتدا نظریة مشارکت در سود
 دهیم. سپس برخی از مهمترین عقود بانکی و سایر ابزارهای مالی را مورد بررسی قرار می

 نظریه مشاركت در سود و زیان و ربا -1-7
نظریاة   براسااس  اساالمی  اعتبااری  ماالی  های مؤسسه و ها بانک پیش، دهه چهار حدود از

 افازایش  باعث ناظر و ایاده ساحت در گرچه ناظریه مشارکت در سود و زیان تأسیس شدند. این
  در اما شد، مای بانکی تسهیالت و توزیع گذاری سرماایه

 هاای  بانک سود های خ نر اشتقاق جدی چون هایی مشکل و ها چالش با عمل و اجرا ساحت
 متقاضایان  اخالقی خطر برای سرمایه، معین سود نرخ تعیین المللی، بین بهره های نرخ از اسالمی
 فقادان  و دولات  ماالی  جهات تاأمین   مناسب راهکار فقدان ها، بدهی بازپرداخت تأخیر تسهیالت،
 1شد. رو روبه نهادی های زیرساخت
 بانکاداری بادون   نظام در واقعی مشار  تحقق هایروش کاراترین از یکی مشارکتی عقود

. آورد مای  ارمغان را به کشور اقتصادی پیشرفت و شکوفایی و رشد آن، گسترش و شده قلمداد ربا
 باه  توجاه  با مشارکتی عقود دارند که اعتقاد اسالمی اقتصاد حوزه متفکران از برخی اساس این بر

. شاود  مای  محسوب اسالمی بانکداری معامالت در نوع ترین پیشرفته از جمله خاص، های ویژگی
 شناساایی  زمینه در ویژه به آن شرعی مشکالت و نظام بانکی در مشارکتی عقود عملکرد نحوه اما
 عادم  اساالمی،  بانکاداری  عرصاه  اندیشامندان  از دیگری گروه است که تا حدی سود، تقسیم و

سمت بهره به حرکت و توصیه ربوی و شرعی شبهات از پرهیز برای را عقود مشارکتی از استفاده
 باه  مشارکتی از عقود گرفتن فاصله و تجویز بانکی منابع تخصیص در را ایمبادله عقود از گیری
 2کنند. می پیشنهاد را بانکی کارکردهای با ناهمخوانی علت

                                                 
، 29ها و راهکارها، اقتصاد اساالمی، ساال هشاتم، ش.    آقا نظری، حسن، نظریه مشارکت در سود و زیان، چالش 1

 1، ص.79-63، صص.1387
بارای تحقاق    نظرپور، محمدنقی، کشاورزیان پیوستی، اکبر، الزاماات احیاای عقاد مشاارکت حقاوقی راهباردی       2

 .2، ص.79-39، صص.1392، 7در نظام بانکدار یبدون ربا، راهبرد اقتصادی، سال دوم، ش. PLSبانکداری 
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یکی از مصادیق فقدان تطابق ماهوی عقد مشارکت با بانک تفاوت آنهاا در درجاه ریساک    
است. عقد مشارکت در ذات خود، در بردارنده درجه ریساک بااالیی اسات. پاذیرش ایان میازان       

تواناد ایان میازان از     بانک در عمال نمای   پذیر نیست. از آنجا که ریسک برای بانک اساساً امکان
دهاد تاا در حاد امکاان، هماه       ریسک را بپذیرد، بندهای موجود در قرارداد را طاوری تغییار مای   

کند. این در  های موجود در طرح را به مشتری منتقل کند و به دریافت سود ثابت اکتفا می ریسک
 1.بانکداری استواقع، ریشه اصلی تغییر شکل قراردادهای مشارکتی در نظام 

اگر در عقود مشارکتی مدت مبنا اما جدای از ریسک موضوع مدت و زمان نیز مطرح است. 
. باه عناوان   در عقود مشارکتی مدت دخیل نیسات خواهد بود. در واقع آن معامله ربوی  گیردقرار 
هیالت . به طور مثال اگر تسا کردتوان بانک را الزام به تخفیف در عقد مشارکت مدنی نمی مثال،

تاوان از  ماه زودتر مبلغ را به صورت یکجا پرداخت کناد نمای   3ماهه است و شخص  6داده شده 
بانک انتظار داشت که سودی دریافت نکند چرا که در این صورت ماهیات ایان عقاود بانکاداری     

 ساه گاذار در  ماه پرداخت شود و سپرده ششاگر تسهیالت باید در . شود غربی یا همان ربوی می
 کند تابعی از زمان باشد.  ای که دریافت می قدام به تصفیه حساب کند باید سود و بهرهماه ا

 وجه التزام تعویق در پرداخت اقساب -2-7
ویژه کشورهای توسعه یافته، قوانین و مقررات محکمی برای جلاوگیری   در تمام کشورها به

طاور کلای    را شده اسات کاه باه   و نیز مقابله با تعویق در پرداخت دیون و آثار سوء آن وضع و اج
 توان این مقررات را به دو دسته تقسیم کرد.  می

ابتدا کسانی که به علل مختلفی دچار ورشکستگی و اعسار شده و قادر باه پرداخات دیاون    
خود نخواهند بود  و دوم کسانی که با وجود تمکن مالی از پرداخت دیاون خاود در نظاام باانکی     

 کنند.   خودداری می
گروه اول مقررات ورشکستگی و اعسار وجود دارد و وضعیت و تکلیف مدیونین در خصوص 

آنها را مشخص نموده است. در خصوص گروه دوم نیز از برخی ابزارهای حقاوقی همچاون وجاه    
التزام برای مقابله با آنها استفاده شده و البته قوانینی همچون قانون چک و یا قانون نحوة وصول 

 کند.  بر اعمال آنها حکومت می ها  نیز مطالبات بانک
در واقع یکی از مسایل مهمی که نظام بانکی کشور با آن روبرو بوده بحث امتناع بدهکار از 

هایی که آثار مخرب زیادی باه هماراه دارد و    پرداخت به موقع بدهی است. در واقع از جمله پدیده
 تأخیر در پرداخت دیون است.شود،  منجر به سلب اعتماد عمومی و کاهش معامالت مدت دار می

                                                 
 -داری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تاأمین ماالی    های بانک حدودیتکار گروه دیدگاه فارس نیوز، م 1

 قابل دسترس در:، اقتصاد و حقوق، سازی برخی از عقود مالی صوری: بخش اول
https://www.farsnews.com/news/13940810001668 
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مراجع عظام تقلید در خصوص معوقات بانکی و امتناع بدهکاران از پرداخت به موقع بدهی، 
کنند که عدم اهتمام به پرداخت به موقع بدهی، شرعاً حرام اسات باه خصاوص اینکاه      تأکید می

ها باید به عنوان  شود و از نظر شرعی بانک های مردم پرداخت می تسهیالت بانکی از محل سپرده
 گذاران باشند. وکیل حافظ منابع و منافع سرمایه

با این حال در مورد دریافت وجه التزام اختالف نظر وجود دارد. در اینجا دیون مشاتری کاه   
ها ایان ارزش را   در مواعد مقرر باید پرداخت شود مصداق ارزش پولی است که زمان دارد و بانک

کنند. هر چند وجه التزام باه عناوان   زمانی آن را از مشتری اخذ می دهند و هزینة مد نظر قرار می
شاود ایان    شود ولی سؤالی که مطرح مای  ابزاری برای مقابله با تأخیر در پرداخت دین استفاده می

است که آیا از نظر فقهی وجاهت دارد یا خیر؟ آیا هزینة زمانی در نظر گرفته شده با مبانی فقهای  
صالً وجه التزام قیمتی است که مشتری بابت مادت زماانی کاه پاول را در     سازگار هست؟ و آیا ا

پردازد؟ از همه مهمتر پولی که بانک به مشتری داده از محل سپرده های دریاافتی   اختیار دارد می
از مردم بوده و تا زمانیکه مشتری ان را پس ندهد بانک بهره ان را به سپرده گذاران داده ، حاال  

به بانک بگوئیم هزینه این پول را داده ای ولی حق دریافتش را نداری؟ حتی  چه منطقی دارد که
 از باب تسبیب هم که شده مسئول این تاخیر مشتری بوده نه بانک.

بر اساس انواع ربا که در فصول قبلی توضیح داده شد، برخی از مراجع تقلید وجاه التازام را   
دانند. اما برخی دیگر همانناد آنچاه توساط     می مصداق بارز ربای جاهلی معرفی کرده و آنرا حرام

اند از جمله اینکاه   شورای نگهبان تصویب شده است، اخذ وجه التزام را با شرایطی صحیح دانسته
در متن قرارداد بانکی، اخذ وجه التزام به عنوان شرط ضمن عقد قید شده باشد، یا اینکاه منظاور   

د نه برای سود بردن  یعنی اخذ وجه التزام باه معناای   بانک از وجه التزام جنبة بازدارندگی آن باش
رضایت بانک به تأخیر مشتری در پردخت اقساط خود نباشد یا اینکه حق تأخیر در پرداخت دیان  
برای مشتری قائل نباشد بلکه همچون جرایم رانندگی، صرفاً برای ملتزم کاردن مشاتری بارای    

ا باید میان دو نوع وجاه التازام در عقاود باانکی     پرداخت به موقع بدهی باشد. به هر حال در اینج
تمایز قائل شویم: اول وجه التزام تخلف از مفاد قراردادی و دوم، وجاه التازام تاأخیر در پرداخات     

 کنیم. دیون که به صورت جداگانه بررسی می

 تخلف از مفاد قراردادي -3-7
هاا بار    ستند کاه باناک  همچون سایر عقود، قراردادهای بانکی نیز دارای شروط و مفادی ه

ها نیز برای اینکه مشتری را از تخلاف از   نمایند. لذا بانک مبنای آن اقدام به اعطای تسهیالت می
شروط مزبور منع کرده و وی را ملزم به مفاد قراردادی گردانند مبلغای را باا عناوان وجاه التازام      

 کنند که  تخلف از شروط قراردادی به صورت شرط ضمن عقد تعیین می
شود در صورت تخلف از مفاد و شارایط قارارداد،    به موجب آن، گیرندة تسهیالت ملتزم می

خااطر تخلاف از مفااد     عالوه بر پرداخت اصل مبلغ تسهیالت، مبلغی نیز با عنوان وجه التازام باه  
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 قرارداد بپردازد.
 6شود، نارخ ساود تساهیالت باه عاالوة       در اینجا مبلغی که از مشتری معموالً دریافت می

شود این است که با توجه باه اینکاه قارارداد منقضای      باشد. اما موضوعی که مطرح می درصد می
شده است، و مشتری مبلغ وام را پرداخت نکرده، سودی که باید پرداخت کند بابت کدام توافق یاا  
 هزینة زمانی است؟ لذا در اینجا دیگر میباید سود تسهیالت از مشتری به عنوان هزینه زمان باشد

قاانون مادنی    230بلکه وچون در متن قرارداد دیده شده ، الزام وی به ایفای تعهدات که در ماده 
تصریح گردیده ممکن است : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلاف متخلاف   
ه مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شد

 است محکوم کند.

 تأخیر در پرداخت دیون -4-7
به طور کلی برای پرداخت دیون ناشی از قارارداد اعطاای تساهیالت، موعاد یاا مواعادی       

شود که مشتری باید مطابق آن بدهی خود را تسویه نماید. بارای اینکاه مشاتری از     مشخص می
ت شرط ضمن عقاد مبلغای را   پرداخت به موقع بدهی تخلف ننماید، بانک در متن قرارداد به صور

نماید کاه باه موجاب آن مشاتری ملتازم       به عنوان وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون تعیین می
شود در صورت تأخیر در پرداخت دیون، این مبلغ را به بانک بپردازد. میزان این وجه التازام در   می

گردد که میازان   ر  میهای بانک مرکزی مشخص شده است و در متن عقود بانکی نیز د ابالغیه
 درصد به تناسب دوره و مدت زمان تأخیر تعیین شده است.  14الی  6آن بین 

هاا ساود اداماه قاراردادی کاه       مبلغی که مشتری در فرض اخیر باید بپردازد را برخی بانک
اند. این بدان معنی است که باناک چناین مبلغای را در قباال زماان دریافات        منقضی شده نامیده

شود که دریافت این مبلغ را با مشکل شرعی  در اینجا و در این صورت شبهاتی مطرح میکند.  می
ها از استعمال چنین اصاطالحی خاودداری مای کنناد. در واقاع مطاابق        سازد. لذا بانک همراه می

ضوابط بانک مرکزی، در متن قراردادهای اعطای تسهیالت قید وجه التزام به عنوان شرط ضمن 
این امر به خاطر دوری از شبهه ربا و نگاه درآمدی به وجاه التازام اسات. باه     عقد ضروری است. 
ها در صورتی که مشتری مبلغ وام خود را زودتر از موعد پرداخت نماید مبلغای   همین دلیل، بانک

گیرند. یعنی اینکه برای زماان ارزش پاولی در نظار     را به عنوان پاداش خوش حسابی در نظر می
 گیرند. می

 هاي فقهی شچال -5-7
 نقاد  ماورد  و چالشی های بحث جمله از بانکی تسهیالت بازپرداخت دیرکرد جریمه دریافت

 شرط مبنای بر دیرکرد جریمه دریافت راهکار کارگیری به .ایران است در ربا بانکداری بدون نظام
 از پاس  دوران در جنجاالی  هاای  بحاث  جمله از معوق های معضل مطالبه حل درباره عقد ضمن
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 از جریماه  ایان  گرفتن. است شده انتقاد دیگر زمان هر از بیش که امروزه شود می شمرده انقالب
 کااهش  بارای  مطلاوبی  روش اقتصاادی  و کارامادی  لحااظ  از و است مورد مناقشه فقهی لحاظ

 نیست.  کشور در معوّق های معضالت مطالبه
 شارعی  ماوازین  با مخالففقها،  از برخی نظر به دیرکرد، جریمه دریافت کلی نگاه یک در

 حال  بارای  مشاروع  و صاحیح  راهکاری شرایطی، نظر گرفتن در با دیگر گروهی نظر از و است

 عقاود  در دیرکارد  دریافات جریماه   مشروعیت، دیدگاه آید. طرفداران می شمار به معضل مذکور

  شرط اول مبنای  .دانند می و مشروع صحیح مبنا دو اساس بر را بانکی
-قارار مای   شاروطهم  عند المؤمنون قاعده عنوان تحت فقهی از نظر که است مالی کیفری

 تکلیف ایفای در مالی تمکن وجود که با است متخلفی مشتری مالی تعزیر نیز دوم مبنای و گیرد

 ایان  بار  نیاز  دیرکارد  جریماه  است. مخالفان دریافت نموده دین کوتاهی ادای یعنی خود شرعی

ماالی   تعزیر و مالی کیفری شرط مبنای دو اساس بر بانکی عقوددر  جریمه این دریافت که باورند
 مشاتریان  از جریماه  دریافات  شارط  کاه  قائلند این فقها بر از دسته این .است مخدوش متخلف

 بر زیاده دریافت شود، زیرامی محسوب باطل بودن، ربوی جهت به اول مبنای بر اساس بدحساب

 باشاد،  عقود سایر در اگر و آیدمی شمار به سود شرط باشد، قرض قرارداد در اگر دین اصلی مبلغ

 قضاایی  اماور  زمره گرفتن در قرار جهت به نیز دوم مبنای همچنین است.  جاهلی مصداق ربای

.ندارد کاربردی است، خصوصی و دولتی و موسسات ها بانک از متشکل که بانکی نظام برای
1 

ارزش  کاهش ضمان مبنای تأدیه برتوان گفت که دریافت خسارت تأخیر  از سوی دیگر می
الزم ادای  ماالی  تمکن از داین و برخورداری مطالبه وجود با اگر مدیون واقع در .است استوار پول
سررسید تا تاریخ تسویه کامل مالیات و قادرت خریاد پاول باا       زمان از تعویق اندازد و به دین را

بایست آن را  قانون ایین دادرسی مدنی می 522کاهش مواجه شود، به طور قطع و مستندا به ماده 
جبران کند، زیرا با فعل خود یعنی تأخیر در پرداخت بدهی به نحوی در ورود ضارر ناشای از ایان    
کاهش به صاحب پول دخیل بوده و بر ذمه اوست که نرخ تورم را بر مبلغ اصلی دین بیفزایاد تاا   

د و بری الذمه شاود. در واقاع اگار تنازل     معادل ارزش واقعی دین را به طلبکار پرداخت کرده باش
الذماه   ارزش پول بین زمان تحقق دین و ادای آن به نحو فاحش باشد، عرف وقتی مدیون را بری

شمارد که معادل ارزش واقعی پول را به داین بپردازد. بنابراین اگر مادیون تنهاا باه پرداخات      می
 279ضمن اینکه در آیه شاریفه    2داند. یارزش اسمی پول اکتفا کند عرف عام او را بری الذمه نم

دارد که وام دهنده نیز نباید مورد ظلم قارار  با بیان التظلمون و ال تظلمون تصریح می سوره بقره
                                                 

 10، ص.1393ایران،  صبح iها، روزنام بانک عملکرد تا مراجع شروط از دیرکرد  رحیم پور، حامد، جرایم 1
نامه مالکریمی خوزانی، فرشته، بررسی مبانی دریافت جریمه دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکی، ویژه  2

 2، ص.1390بانکداری اسالمی، 
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شاود  گیرد بدیهی است می باید ارزش واقعی پول خود را دوباره دریافت کند وگرنه به او ظلم می
 مشاروعیت ضامان   عادم  باه  فقیهاان  از هیگرو. است بحث محل فقهی جهت از راهکار اما این
 باا  چه و موقع باشد به بدهی پرداخت چه یعنی اند. داده حکم مطلق صورت به پول ارزش کاهش
 بادهی  اسامی  پرداخت مبلاغ  به مدیون افتد، اتفاق پول ارزش کاهش پدیده اگر شود انجام تأخیر
 دالیلی به جواز عدم به حکمدر  آنان. نیست الزم وی بر پول ارزش کاهش جبران و است مؤظف
 دارناد  بااور  فقیهان از برخی اول، گروه برابر در .اند کرده استناد ربا شبهه و پول بودن مثلی مانند
 آناان . اسات  مادیون  عهده بر آن جبران شود، رو روبه با کاهش پول ارزش تورمی شرایط در اگر
 آنچاه  بناابراین  است، آن خرید قدرت و ارزش مالیت، دارد، امروزی اعتبار پول در آنچه دارند باور
 .است خرید قدرت میزان همان به پول پرداخت مراعات شود، باید دین ادای در

شاورای   موافقات  باه  اساتناد  باا  بانکی نظام ربا، بدون بانکی عملیات قانون تصویب از بعد
ماتن   در عقاد،  ضامن  شارط  صاورت  باه  را ای مااده  بانکی قراردادهای انواع با متناسب نگهبان،

 شاود  متعهد مای  عقد ضمن شرط مقتضای به مشتری آن نتیجه در که گنجاند بانکی قراردادهای
 باه  تاأخیر  عنوان جریماه  به بدهی درصد دوازده معادل مبلغی بدهی پرداخت در تأخیر صورت در

 . بپردازد بانک

 آن عمال  اساتناد  باه  ایران بانکی نظام و بوده نگهبان شورای تأیید مورد گرچه راهکار این
 را وارد هاایی  شابهه  آن جاواز  باه  نسابت  فقیهاان  و است بحث محل فقهی جهت از اما کند، می

 نشاان  شاود،  مای  قاعده مطرح تحت فقهی های بحث در که موضوع این فقهی تحلیل. اند دانسته
 سنت و کتاب مخالف ثانیاً نباشد  عقد مقتضای مخالف اوالً که عقدی ضمن شرط هر که دهد می

 باه  وارده هاای  است. شابهه  الوفا الزم عقد مانند و صحیح باشد، طرفین توافق ثالثاً مورد نباشد و
  جااهلی  ربای یا قرضی وقوع ربای احتمال که چرا شود، می دوم شرط به مربوط اغلب راهکار این

 جملاه  از رباا  دریافات  بارای  کاارگیری حیلاه   باه  احتمال نیز و مدت تمدید برابر در دین افزایش
 است. ساخته پدیدار را هایی شبهه چنین که است مواردی
اصال   کاه  دهناد  مای  را عمال  اختیار این بدهکار به اینکه در ها بانک عملکرد امر ظاهر به
 باه معناای   بپردازناد  را آن بار  ایاضافه و بدهی اصل تأخیر با یا تأدیه کنند سررسید در را بدهی

 کاه موضاوع   آنجا از. گیرد می قرار ربای جاهلی دایره در و است اضافه پرداخت ازای در استمهال
 گارفتن  حکام شارط   و ماهیت شود می تبدیل دین به سررسید در یا است دین بانکی قراردادهای
 1.ماندمی باقی تغییر بدون بانکی گوناگون قراردادهای در جریمه

  

                                                 
های جریمه تأخیر تأدیه در بانکاداری بادون رباا و ارائاه راهکاار       قلیچ، وهاب، مالکریمی، فرشته، تحلیل چالش 1

 10-7، صص.155-129، صص.1394، 59جایگزین، اقتصاد اسالمی، سال پانزدهم، ش.
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 گیرينتیجه
بحث ما میباشد میبایست در بانکداری اخالق محور بخصوص اخالق اسالمی که مورد  -1

اصول اخالقی حاکم بر بانکداری اسالمی در تمام بخش های بانکداری حاکم باشد تا بانک بتواند 
عالوه بر اهداف متعارف نظام بانکی،با احترام به حقوق احاد جامعه به حفظ ثبات نظاام اقتصاادی   

فیت زندگی بشار کماک   اجتماعی ،صیانت از محیط زیست و اجرای عدالت اقتصادی به بهبود کی
 برساند.
ای عوضین باید مالیت داشته باشند و در فقه اسالم همه فقها قبول دارند در هر معاوضه -2

کند چرا که مال امری است اصیل و ناظر بر علت ماادی و وجاودی   صرف مال بودن کفایت نمی
ین دلیل خوشبختانه های اعتباری و بشری و به هماما مالیت امری است تبعی برخاسته از دستگاه

شود فقهاء عظام بین یخ در زمستان با یخ در تابساتان حساب وصاف    در کتب فقهی مالحظه می
اند در حالیکه از نظر مال باودن تفااوتی نادارد ایان کااال)یخ(  هماان       زمانی آن تفاوت قائل شده

ان باه قاعاده   و در ایان راساتا میتاو   پذیرند کاالست علیهذا با تفصیل و قیودی ارزش زمان را می
بخصوص در معامالت سالف کاه ثمان حاال و     معروف )و لالجل قسط من الثمن( نیز اشاره کرد 

مثمن موجل است این تأخیر در تحویل مثمن را مجوزی برای پرداخت ثمن کمتر از قیمت حاال  
پذیرند و عکس آن نیز در معامله نسیه یا اقساطی که مثمن حال است و ثمن موجل این تأخیر می
 دانند.دریافت ثمن را مجوز اخذ قیمت بیشتر نسبت به قیمت حال می در

بنابراین نتیجه به رسمیت شناختن ارزش برای زمان به این معنی اسات کاه در تساهیالتی    
ها با هدف اجرای طرحهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی )بجز قرض الحسنه کاه احکاام   که بانک

ند هم، زمان دارای ارزش است و اگر برای زماان ارزش قائال   پردازخود را دارد( به کارآفرینان می
شویم که قطعاً دارای ارزش است در اینصورت ارزش زمان در بازپرداخات تساهیالت باه عناوان     

 گردد نه زیادتی مصداق ربا.هزینه تمام شده پول لحاظ می
قارض در   اولین ویژگی بانکداری متعارف این است که در این سیستم،شود لذا مشاهده می

گیرد و دومین ویژگی بانکاداری متعاارف، خلاق     مقابل بهره و با تضمین اصل سرمایه صورت می
ها است و اثر این دو شاخصه در اقتصاد کالن منجر به توزیع ناعادالناه   پول اعتباری توسط بانک

هم در مسیر بانکداری ذخیره جزئی و هم قراردادهای رباوی ممکان اسات تولیاد      شود. ثروت می
عدالتی پدید خواهد آمد و به همین دلیل رباخواری در نزد  ثروت کنند اما در زمان توزیع ثروت، بی

اسالم مذموم و به شدت منع شده است چرا که دین اسالم معتقد است ثروت باید در میاان هماه   
 مردم به صورت عادالنه تداول داشته باشد.

اناد کاه خلاق پاول، حاق معسَالَم        گرفتاه در قانون عملیات بانکی بدون ربا فرض را بر این 
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ای و مشاارکتی   هاست اما باید سعی کنیم در تخصیص منابع از عقودی شامل عقاود مبادلاه   بانک
باشد این به عنوان قدم اول خوب اسات اماا کاافی     استفاده کنیم که مبتنی بر بانکداری اسالمی 

ل ربا با زیاادتی دریافات نماودن باه     نیست لذا الزم است اوالً: فرق زیادتی دریافت نمودن به دلی
دلیل هزینه تمام شده پول مثل ارزش زمانی پول و نیز دریافت نمودن زیادتی باه دلیال کااهش    
ارزش پول ناشی از تورم فرق قائل شویم والبته به وسیله خبرگان این مرزبندی مشخص شود بعد 

 و ممنوع است.بگویند حاال اضافه دریافتی از این مبالغ مصداق رباست و حرام 
ثانیاً: فرق اضافه دریافتی در پول قرض داده شده برای رفاع حاوائم شخصای کاه طارفین      

گاذاری و کساب منفعات    دیدگاه تجاری و درامدی به ان ندارند با پول تجاری که بارای سارمایه  
تعریف و تعیین شود،در اولی قرض دهنده به عنوان امر عبادی با خدا معامله میکند ولی در دومی 

 یک امر تجاری و با هدف سود اوری اقدام میشود که مصداق تجارتا عن تراض میباشد.
تنها در این صورت و پس از این شفاف سازی مردم دیگر تصور نخواهند کرد که عقودشان 
صوری است و با رعایت مرزبندی توسط خبرگان مردم کسب حالل را انتخاب کرده و باه سامت   

 ربا نخواهند رفت.
 

 ام.فراوان از تمامی اساتیدی که از محضرشان فیض بردهبا سپاس 
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 نوع مقاله: پژوهشی
 211 -222صفحات 

  ساالرییستهشا ینظام حقوق یقبا
 یاخالق یبه عنوان مفهوم یبر قامت کرامت انسان

 1 یدیانقب یدسع
 2 یانیازندر یاکبر گرج یعل

 3 یعباس یژنب
 چکیده

ایان موضاوع از ایان جهات     یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. 
شاود و  دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته مای 

شاود، بلکاه مبناای    امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شاناخته مای  
هاا، حقاوق و   شحقوق بشر است. از آنجایی که اداره امور عمومی با تکیه بار نظاام حقاوقی، نقا    

دهد، بر سرنوشت جامعاه  میکند، و به نیازهای جامعه پاسخ تکالیف را در یک جامعه مشخص می
ساالری به عنوان مفهومی شاخص در مدیریت، به دلیال  و کرامت انسانی تاثیرگذار است. شایسته

و تکاالیفی بارای   ها ها، حقها و تبدیل آن به توانایی توجه کرده و نقشاینکه به توانمندی انسان
کناد، نقاش بسازایی در بهباود نظاام      بینی میها در اجتماع، پیشهای انسانمندی از تواناییبهره

ساالری در نظام حقوقی منتهی به حقوقی دارد. پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا شایسته
ر ایجااد نظاام   ساالری به دلیل تاثیری کاه د رسد که شایستهگردد؟ به نظر میکرامت انسانی می

حقوقی کارآمد از طریق پاسخگویی به نیازهای انسان و ایجااد اداره مطلاوب اماور عماومی دارد،     
روی، با روش توصایفی و  شود. پژوهش پیشمنتهی به بهبود اخالق عمومی و کرامت انسانی می

باید که  توصیف و تفسیر آنچه ابررسی و نقداطالعات، بهب ای ،تحلیلی و روش گردآوری کتابخانه
 .پردازدباشد، می
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 .ساالری، کرامت انسانی، نظام حقوقیاداره امور عمومی، اخالق، شایسته

                                                 
. یشکا  المللای  ینبا  یسدانشگاه تهران، واحد پارد  ی،حقوق عموم یشرشته حقوق، گرا یدوره دکترا یدانشجو .1

  Email: Ghabidian.s3@gmail.com                                                      )نویسنده مسئول( 
      :Gorji110@yahoo.frEmail .  تهران بهشتی یدحقوق، دانشگاه شه ی دانشکده یاردانش .2
 Email: babbasi@ut.ac.ir . حقوق، دانشگاه تهران ی دانشکده یاردانش .3

 25/12/1398پذیرش نهایی:               8/10/1398تاریخ دریافت: 



 1399   زمستان   – دوشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 

212 

  

 طرح مسأله

ها به جهت داشتن توانایی فکر کاردن،  کرامت انسان، اخالق و حیثیتی است که همه انسان
از آن برخوردارناد. در صاورت   قدرت انتخاب، آزادی اراده و وجهه الهی، به طور فطری و یکساان  

، آزادی، برابری و صلح معنا و مفهوم خود 2هایی مانند عدالت، ارزش1توجهی به کرامت انسانیبی
 عدالتی و خشونت خواهیم بود.دهند و ما بیننده جهانی پر از ستم، بیرا از دست می

هستند که تحقق آن ها برای زیستن اجتماعی، نیازمند رعایت کرامت انسانی بنابراین انسان
تا حدود زیادی نیازمند اداره مطلوب امور عمومی است. اداره امور عمومی، با نگرش باه اقتاداری   

و  3هاا، حقاوق  گذاری، تصویب و اجرای قوانین و تعیین ضامانت اجارا، نقاش   که دارد، با سیاست
بدین ترتیاب بار    دهد، ومیکند، و به نیازهای جامعه پاسخ را در یک جامعه مشخص می 4تکالیف

 ها و کرامت انسانی تاثیر اساسی می گذارد. کیفیت و کمیت زندگی انسان
اداره امور عمومی برای تحقق نیازمند نظام حقوقی است،و بنابراین نوع نظام حقوقی بارای  

باه عناوان یاک نظاام     5سااالری شایساته دستیابی به اداره مطلوب امور عمومی مورد توجه است. 
مارتبط باا   در جایگااه  سو با نیازهای درون جامعاه پارورش داده و   را هم انسانی منابعحقوقی که 
آورد، را بوجاود مای  7به نیازها، نظام حقاوقی کارآمادی   6دهد، و با پاسخگوییمیخود قرار توانایی 

 نقش بسزایی در اداره مطلوب امور عمومی و توجه به کرامت انسانی دارد.
ساالری اشاره شده جمهوری اسالمی ایران، به موضوع شایسته 8اساسیخوشبختانه در قانون

اساسی حرکت به سوی خداوند بیان گردیده است که حرکات باه   و در بخش مقدمه، آرمان قانون
و تبدیل آن به توانایی 10هاکه همان توجه به توانمندی 9سوی این آرمان، از طریق خودسازماندهی

 د، مشخص شده است.باشمندی از آن در جامعه میو بهره
ساالری بار کرامات   شود که برای مشخص شدن تاثیر شایستهدر این چهارچوب، تالش می

سااالری باا کرامات انساانی     انسانی، ضمن بیان مفاهیم مرتبط، به ارتباط نظام حقاوقی شایساته  
اساسی جمهوری اسالمی به عنوان نظامی کاه خاود را مقیاد باه اخاالق و      پرداخته و توجه قانون

 شود.ساالری، بررسی ذهب می داند، به مفهوم شایستهم

 مفاهیم

 اداره مطلوب امور عمومی 
(و مفهاوم اداره عبارتناد از   1باشاد، ) اداره از نظر لغوی به معنی گردانادن، نظاام دادن مای   
( اداره امور عمومی نیاز باه معناای    2).سازماندهی امور مردم و توجه کردن به کارهای آنان است

 باشد. اداره امور دولت میچگونگی 
هاای اجتمااعی   اداره مطلوب امور عمومی اصطالحی است که بر الگوی سالم اداره سازمان
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کند، و اداره فاسد نیاز  داللت دارد. این نوع اداره به تحقق جامعه سالم و رو به پیشرفت کمک می
 کشاند.به سرعت جامعه را به فساد می

 كرامت انسانی
دارای معانی گوناگونی است که مهمترین آن عبارت است از: ارزش، حرمت، کرامت در لغت 

حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شان، مقام، موقعیات، درجاه، رتباه، جایگااه، منزلات،      
 (3) نزاهت از آلودگی و پا  بودن از آلودگی.

دو ناوع کرامات   در اسالم »کند که:عالمه محمدتقی جعفری درباره کرامت انسانی بیان می
ها ماادامی کاه باا    کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسان-1ها ثابت شده است :برای انسان

را از خود سلب نکنناد، از  اختیار خود به جهت ارتکاب به خیات و جنایت بر خویشتن و دیگران آن
یروهاای مثبات   کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و ن-2این صفت شریف برخوردارند.

شاود. ایان کرامات، اکتساابی و     در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می
 (4«.)اختیاری است و ارزش نهایی و غایی انسان به همین کرامت است

 ساالريشایسته
ان االرض »داناد:   می 11خداوند حکومت و سروری بر زمین را برای بندگان صالح و شایسته

کاس   سوره انبیاء(، و سنت الهی چنین است که خداوند به هیچ 105آیه «) یرثها عبادی الصالحون
-دهد. بنابراین در اسالم موضوع شایسته های الزم مسئولیتی نمی جز براساس شایستگی و اهلیت

 ساالری اهمیت فراوانی دارد.

 و واژه )1.)ار، الیاق و محتارم آماده اسات    شایسته در فرهنگ لغت به معنای درخور، سازاو 
بوجود آمده و مفهوم جدیدی را ایجاد نموده شایسته و ساالری واژه مستقل ساالری از دو شایسته
ساالری در لغات باه معناای پیشارو     پیشرو است. بنابراین شایسته و. ساالر به معنای سردار است

 .است بودن در شایستگی
ش براساس معیارهای همگانی مانند تخصص،تجربه،کارایی، گزین به مفهومساالری  شایسته

توانایی و اجتناب از گزینش براساس معیارهای اختصاصی مانند وابساتگی، دلبساتگی باه     ،عالقه
 فرقاه،  نژاد، زبان، قومیت، منزلت اجتماعی و طبقاتی، ها، توصیه خانوادگی،مرام خاصی مانند روابط

 (5)باشد.می رابطه و باندبازی
سااالری  ساالری را به معنای اداره امور بر مبنای شایستگی بدانیم، شایساته نچه شایستهچنا

باشد، و بلکه باید هماه زوایاای اداره   افراد شایسته کارگیری نباید همواره متمرکز بر شناسایی و به
سااالر دسات   ساالری بازتعریف نماییم تا به جامعاه شایساته  امور عمومی را در چهارچوب شایسته

ترتیاب کاه   ایان آفرینی کنناد  باه  معنا که همه افراد جامعه در اداره امور عمومی نقشیابیم. بدین
توانمندی آنان شناسایی و زمینه تبدیل شدن توانمندی آنان به توانایی فراهم گاردد تاا نیازهاای    
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بیشاترین  کاه  تک افراد جامعه، پاسخ داده گاردد و کساانی  های تکمندی از تواناییجامعه با بهره
های باالتری از اداره اماور جامعاه نقاش    دهند، در جایگاهشایستگی را در جامعه از خود نشان می

 آفرینی کنند.  

 نظام حقوقی

نظام حقوقی، فرآورده دانش حقوق است که بنا به دیدگاه حقوقی راسکو پاوند، به مهندسای  
ها بار پایاه نظمای اسات کاه بار       ارک(. از دیدگاه حقوق، در جهان هستی راه6پردازد )اجتماع می

 (7باشد و آن را باید بر هر قاعده دیگر برتر دانست. )مجموعه قواعد حقوقی حاکم می
ای از هنجارهای حقوقی است و این مجموعه هنگامی یک نظاام را  نظام حقوقی  مجموعه

ع هنجار اصلی، آورد که سرچشمه اعتبار هنجارها، به یک هنجار اصلی بازگردد. و در واقبوجود می
 (8)شود.سبب یگانگی همه هنجارهای تشکیل دهنده یک نظام می

ها، به رفتاار بالفعال افاراد جامعاه وابساته اسات و       حقوقی حاکم بر رفتار انسان اعتبار نظام
تاوان  شود که هنجار اصلی یک نظام حقوقی توجیه گاردد. بناابراین مای   رفتارهای آنان سبب می
وقی به کارآمدی آن وابسته است که برابر آن نظام حقوقی توانایی ایجااد  گفت که اعتبار نظام حق

 (8)رفتارهایی در جامعه دارد که با هنجار اصلی مطابقت دارد.
تواناد باا ارایاه    ایان نظاام مای   نظام حقوقی ابزار ضروری برای اداره امور عمومی اسات و  

سودمندی همه برای هم را طراحی طلبی حقوق جلوگیری و اصل راهکارهای استاندارد، از انحصار
و توانایی گسترش اخاالق   (9)است 12و عملیاتی نماید. بنابراین وظیفه اصلی حقوق، اجرای اخالق

 شود را دارد. که منتهی به جامعه مطلوب می مطلوب

 قواعد و مقررات
مات  قواعد و مقررات به عنوان ابزار نظام حقوقی و موثر در اداره مطلوب امور عمومی و کرا

ساز و توانمندساز در عرصه اجتماع باشند، تا بتواناد باا   ساز، روابطانسانی، باید دارای ویژگی منظم
جذب رفتارهای جامعه به سوی خود، کارآمدی نظام حقوقی را شکل دهد. بنابراین برای مشخص 

 پردازیم.ها میها برای قواعد و مقررات، به بررسی هریک از آنشدن ضرورت این ویژگی

13سازي اجتماعیمنظم
 

ها و حل مسایل و رعایات کرامات انساانی، نیازمناد حقیقات      برای زندگی در جهان انسان
شود. اصل هر پدیده، هستیم. حقیقت مفهومی است که برای اشاره به اصل هر پدیده استفاده می
گردد. نظم سبب بودن چیزی است که وجودش سبب بودنش و عدم وجودش سبب نبودن آن می

گیرد و چنانچه نظم معنا که براساس نظم یک پدیده شکل مینظمی سبب نبودن است، بدینبیو 
هاا  رود. برای زندگی در جهان انسانشود و سرانجام از میان میخود را از دست بدهد، ضعیف می
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برناامگی و رواباط ساودجویانه،    نظمی، بیو دستیابی به اخالق، نیازمند نظم هستیم، چراکه در بی
 کند. ظهور می

باشاد و ابازار شاناخت نظام،     بنابراین از دیدگاه نویسنده، اصل و حقیقت هر چیزی نظم می
علم است. نظم در ایجاد نظام حقوقی مطلوب که به کرامت انسانی پایند باشد، موضاوعی حیااتی   

 دهی در امور، نخستین هدف قانونگذار باشد.است و  باید در هنگام تصویب قوانین، نظم

14سازي اجتماعیوابطر
 

موجودات برای زیستن وابسته به محیط هستند و راز بقا، ارتباط ماوثر باا محایط اسات. از     
هاای  دهای باه نیازهایشاان، وارد کاانون    ها و پاساخ ها به دلیل محدودیتدیدگاه تاریخی، انسان

کادیگر و رعایات   (و بدین ترتیب به برقراری ارتبااط باا ی  10اند، )خانواده، قوم، شهر و کشور شده
 اند.اخالق در جامعه پرداخته

کنند، از پذیر هستند و نخستین تاثیری که از محیط دریافت میها دارای سرشت تاثیرانسان
های ساالم و یاا ناساالمی    یابند و ویژگیخانواده و جامعه است. افراد درون یک جامعه پرورش می

ند. بنابراین سالمت یک جامعه وابسته به نظام گردانآورند، به جامعه خویش بازمیکه به دست می
مطلوب مبتنای بار    که در خانوادهگونهروابطی حاکم در آن است و روابط در جامعه مطلوب، همان

 حس احترام و دوستانه است، باید اخالقی باشد.
( نیازمند 11،)اش برخواسته از پاسخگویی به نیازهای مردم استفلسفه وجودی که حاکمیت

پاذیری  رابطه با جامعه خویش و کنترل روابط درون آن است و این موضوع از طریق روند جامعاه 
هاا و تکاالیف   هاا، حاق  از نقاش  نظام حقوقی، دارای محتوایی منظمیابد. در این روند، تحقق می
توانناد برعهاده بگیرناد، باه اداره     هایی که می، تا مردم بانگرش به حقوق و تکالیف و نقشاست
ب امور عمومی کمک نمایند. در این روند حکومت، باا در نظرگارفتن ساودهمگانی کاه در     مطلو
کند، وماردم در مواجاه باا    ( روابط درون یک جامعه را تنظیم می12گیرد)گذاری قرار میمشیخط

شوند که در نتیجه های برقراری ارتباط اخالقی خود با حکومت میاین نظام حقوقی، متوجه زمینه
 شود.جه به مسائل اخالقی و کرامت انسانی در جامعه بیشتر میآن، حس تو

 15توانمندسازي اجتماعی
خداوند، در درون هر شخصی توانمندی قرار داده تا خاود اولیاه را تغییار و رشاد دهاد و در      
جامعه خویش تاثیرگذار باشد. بنابراین هر انسانی دارای توانمنادی اسات و تبادیل توانمنادی باه      

گاردد،  اش که منتهی به رشد و قدرتمندی او میگیری او در کاری متناسب با تواناییتوانایی و جا
آفریناد. در جاوامعی کاه باه ایان      بهترین هدیه اخالقی به اوست که کرامت فرد در جامعه را می

درونای  یابد و افراد دارای قدرتها به دلیل خودسازی، رشد میکنند، توانایی انسانمسئله توجه می
شاوند. درایان راساتا،    گونه جوامع نسبت به دیگر جوامع ممتاز مای دند  و به مرور زمان اینگرمی
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اند که بدون توجه به سرشت انساان و نیازهاای او   فیلسوفان سیاست در دوران جدید بازگو داشته
 (13پردازی نمود. )توان پیرامون قدرت و دولت نظریهنمی

انسانی بیانگر بخش مهمی از ذات اوست و انساان  توان گفت که توانمندی هر بنابراین می
-آورد و بادین های خویش، حس رضایت به دست مای مندی از تواناییبا فراهم شدن امکان بهره

دهد که میان ذات انسان و رضایت او و نیازهای اجتماع، ای هنگامی رخ میترتیب نظم هر جامعه
از طریق مفهومی به نام توانمندسازی اجتماعی رسد که سازی شود و این ارتباط به نظر میارتباط

 رنگی در توجه به کرامت انسانی دارد.گیرد  که نقش پرشکل می

 ساالر نظام حقوقی شایسته
ای شاوند. داناش، مقولاه   ها و جوامع دگرگون مای به تناسب افزایش تجربه و دانش، انسان
اداره مطلوب که منتهای باه اخاالق     (دستیابی به14انسانی است و افراد قلب مدیریت دانش اند.)

هایی است که با ساختن و پرداختن خود به توانایی و دانایی مطلوب در جامعه گردد، نیازمند انسان
باره افالطاون بااور دارد کاه بیشاتر     در ایناند، و ذهنیت پرداختن به مسائل جامعه را دارند. رسیده
توانناد باه   حقیقت هساتند و شامار انادکی مای     طلب و ناتوان در کشفبین، راحتها، سادهانسان

 (13) هدایت جامعه بپردازند.
ساالری است و غایت آن به نتیجه رساندن دانش و عقال  ساالری نماد خرد و مردمشایسته

سن، استاد برجسته اقتصاد و فلسفه دانشگاه هاروارد و برنده آمارتیا( 13)های انسانی است. در قوم
تارویم خاوبی یاا تسالیم در برابار      » نماید کاه:  ، در این باره بازگو می1998جایزه نوبل در سال 

درستی دو مقوله قابل ستایش هستند. بنابراین حمایت از فارد شایساته، دارای منطقای عقالنای     
 (15).«است

ها و هنجارهای دور و نزدیاک ناشای از آن،   ساالری و ایجاد نظمدامنه تاثیرگذاری شایسته
سااالری مبتنای بار    گذارد. نظاام حقاوقی شایساته   نظام حقوقی به نمایش میرا در قامت یک آن

یاافتن  هاای پیشارفت و پایاان   گرایی است و به دلیل اینکه بساتر پلاه  شناخت، اثرگذاری و نتیجه
( این نظاام حقاوقی، در   13ها است. )تر و مولدتر از دیگر نظامکند، عادالنهها را فراهم میتبعیض
های مدیریتی موثر کوش در رسیدن به جایگاهپیشرفت افراد زیر  و سخت هایرفت چالشبرون
ای ساختار عادالناه سازی جامعه، زیرسازی فرایندها و توانمند(این نظام حقوقی، با شفاف13است. )

 کنند.آفرینی میدهد که طی آن همه شهروندان در تعیین سرنوشت خود نقشرا شکل می

 كرامت انسانیساالري با رابطه شایسته
اداره مطلوب امور عمومی، مبتنی بر شناخت از حقوق و تکالیفی است که به همه نیازهاای  

توان از گردد حکومت در خدمت مردم قرار گیرد. دراین صورت میکند و سبب میجامعه توجه می
پاساخ  (17)حکومت انتظار داشت که بتواند به رسالت خود که رسیدگی به مشکالت ماردم اسات،  
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 (18).های اداره نوین استهد. این پاسخگویی از نشانهد
اداره امور عمومی از طریق نظام حقوقی، بر سرنوشات جامعاه و کیفیات و کمیات زنادگی      

کناد، ولایکن نظاام    ها تاثیر اساسی دارد، و اگرچه اخالق از سوی افراد جامعه بروز پیدا مای انسان
دهاد و  نیازهای جامعه که متمایل است، پاسخ میحقوقی حاکم، با تصویب قوانین، به آن دسته از 

 کند.رفتارهای افراد جامعه را با تعیین حقوق و تکالیف، هدایت می
شاود و  ها و تبدیل آن به توانایی توجه میساالر  به توانمندی انساندر نظام حقوقی شایسته

هاای آناان   ازی برای تواناییسبا ایجاد زمینه رشد توانمندی افراد و تبدیل آن به توانایی و جایگاه
-هایی که در یک جامعه باید ایفا نمایند، به ایجاد نظم و مطلوبیت اداره امور کماک مای  در نقش

های خود را های گوناگون توانمندیاگر به شیوه»هی، بازگو داشته است که: کند. در این باره لوئیز
( بنابراین باا تحقاق اداره مطلاوب    19« )شکوفا کنیم، بدترین زندگی به بهترین تبدیل خواهد شد

 شود. امور عمومی، به عنوان یک حق عمومی، زمینه توجه به کرامت انسانی در جامعه فراهم می
های کیفی را بر قانون اداره امور جامعه حااکم  ساالری مفهوم کیفی است که ویژگیشایسته

شاود، زمیناه ورود ناشایساتگان در     توجهیساالری بینماید و در اداره امور چنانچه به شایستهمی
گرایای  بازی، قومراستا، مال  انتخاب اغلب افراد، بر مبنای فامیلشود. درایناداره امور فراهم می

-عادالتی و بای  نظمای، بای  کاری، عدم پاسخگویی، ناکارآمدی، بیگردد، و پنهانبازی میو پارتی

سااالری،  اداره امور عمومی بر مبناای شایساته  شود. ولیکن در توجهی به قانون،عادت مدیران می
شود و در این سااختار،  گویی، اثربخشی، نظم، برابری و حاکمیت قانون تضمین میشفافیت، پاسخ

معیارهایی به مانند تعهد، تخصص، توانایی، تجربه و دلسوزی مال  انتخاب افاراد شایساته قارار    
 (5گیرد. )می

هاا و  هاا، حاق  حی قرارداد اجتماعی و حقوقی که نقاش ساالری، با طرانظام حقوقی شایسته
های اجتمااعی باه شاهروندان    گردد. در این طراحی، نقشتکالیف در آن مشخص است، آغاز می

معرفی و با به دست آمدن مهارت در نقش اجتماعی، حق جایگاه آن نقش اجتماعی به فرد تعلاق  
عه شده و  اعتبار ملی برای کشور را در تحقق این روند سبب کرامت انسانی در یک جامگیرد. می

 آورد.المللی بوجود میصحنه بین

 اساسی جمهوري اسالمی ایرانساالري در قانونشایسته

اساسی که بیانگر آرماان یاک ملات، شاکل و سااختار حاکمیات، تکاالیف و حقاوق         قانون
اسات،  باا آن  حکومت، حقوق و تکالیف ملت، چگونگی روابط میان قوای حکومت و رواباط ماردم  

نقش مهمی در سرنوشت یک ملت و کرامت انسانی دارد. خوشبختانه در قانون جمهوری اسالمی 
اساسی و در ایران، آرمان نظام، حرکت به سوی خداوند مطرح شده و این موضوع در مقدمه قانون

 مبحث شیوه حکومت در اسالم بیان گردیده است.
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کناد.  اماندهی، به ساوی خداوناد حرکات مای    در این بخش آمده است که جامعه با خودس 
هاایی  اساسی ایجااد زمیناه  بنابراین شیوه حاکمیت در اسالم، خودساماندهی است، و رسالت قانون

های واال و جهان شمول اساالمی، پارورش یاباد و ماانع هرگوناه      است که در آن انسان با ارزش
 کم بر سرنوشت خود شوند.استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی گردد و مردم حا

های سیاسی با صالحان است و به روشنی اساسی، مدیریت نهادها و بنیانبرابر مقدمه قانون
بیان شده که هدف از حکومت، رشد دادن انسان به منظور تجلی ابعاد خدا گوناه انساان اسات، و    

روناد تحاول جامعاه،    قانونگذار این را جز در گرو مشارکت موثر و گسترده همه عناصر اجتماع در 
اساسی مکلف شده است زمینه چنین مشاارکتی را در هماه مراحال    داند. در این راستا، قانوننمی

ساز برای همه افراد اجتماع، فراهم سازد تا در مسایر تکامال انساان، هار     گیری سرنوشتتصمیم
 فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد.

اساسی حرکت به سوی حق اسات و از ساوی دیگار، برابار     آرمان قانوندر این چهارچوب  
اساسی، خداوند انسان را برسرنوشت خود حاکم کرده و حاق حاکمیات انساان بار     قانون 56اصل 

این قانون، اداره امور با تکیه بار آرای   6سرنوشت خود را غیرقابل سلب دانسته است و برابر اصل 
آید این است که منظور از خودسااماندهی در  اساسی که پیش میباشد. بنابراین پرسش مردم می 
 قانون اساسی است؟ 56و  6اساسی چیست؟ و چه ارتباطی میان این مفهوم با اصول قانون

ساماندهی، باشند، بنابراین منظور از خودها دارای توانمندی میبانگرش به اینکه همه انسان
آن به توانایی است که شایستگی افراد جامعه و باه پیارو   های افراد جامعه و تبدیل رشد توانمندی
ساالری در قانون از این آورد. بنابراین مفهوم شایستهساالری را در یک جامعه پدید میآن شایسته

مفهوم قابل کشف است. و همچنین از آنجاا کاه حاکمیات ملای، امانات الهای اسات کاه از راه         
( بنابراین حاکمیت ملی هنگاامی معناادار اسات کاه     20) کند،پرسی بروز پیدا میانتخابات و همه
معناا کاه در روناد    سو با شیوه حکمرانی که خودسازماندهی است، تحقق یابد، بادین انتخابات هم

ها، افرادی اداره اماور عماومی را از طریاق    رقابت سالم و طبیعی افراد جامعه برای رشد توانمندی
اناد. در ایان چهاارچوب  مفهاوم     یشتری به دست آوردهانتخابات به دست بگیرند، که شایستگی ب

اساسای  همه اصول قاانون  کند کهایجاب میخودسازماندهی برای حرکت به سوی حق و اخالق، 
 ریزی و معنا یابد.در راستای شیوه حکمرانی پی

 برآمد پژوهش
یات آن،  کرامت انسانی پایه و اساس حقوق و امتیازات و تکالیف انسانی است و بنابراین رعا

ها در فرآیند قانونگذاری، محدود و پایبند به یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری است و حکومت
ها با تاثیرگذاری بر سرنوشت افراد از طریق اداره امور عمومی، بر ضوابط اخالقی هستند. حکومت

روری بارای  اخالق عمومی و کرامت انسانی موثر هستند و در این راستا، نظام حقاوقی، ابازار ضا   
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اداره امور عمومی است. بنابراین نوع نظام حقوقی حاکم بر ساختار حاکمیات، رابطاه نزدیکای باا     
 رعایت کرامت انسانی دارد. 
هاا و تکاالیف در   هاا، حاق  انادازی از نقاش  ساالر  به دلیل ایجاد چشمنظام حقوقی شایسته
اداره مطلاوب دارد و باه تباع آن،    ای بر رشد فردی و جمعی و ایجااد  قوانین، تاثیرگذاری گسترده

 آورد.کرامت انسانی را نیز به ارمغان می
اساسی نیامده، ولایکن منظاور قانونگاذار از خاود     ساالری، اگرچه به ظاهر در قانونشایسته

اساسی باه اهادافی مانناد براباری،     ساالری است و از آنجاییکه در قانونساماندهی همان شایسته
توان باه ایان نتیجاه رساید کاه میاان اهاداف قاانون و         شده است، میعدل و رشد انسان توجه 

تواند در تحقق و تاأمین   سازی حقوقی، میساالری، اشتراکات روشنی وجود دارد که شفافشایسته
 ها  نقشی اساسی داشته باشد.آن

تواناد در دوران زنادگی   توان گفت که بزرگترین انقالبی کاه مای  در پایان این پژوهش، می
تواند در دوران زندگی یک جامعاه اتفااق   اتفاق افتد، خودسازی، و بزرگترین انقالبی که می انسان

ساالری صدای خودسازی اجتماعی است که اخالق جامعاه را  ساالری است. شایستهافتد، شایسته
سپارد و دستاورد این انتخاب خاود را باا کرامات انساانی درو     هنرمندانه به دستان عالم عاقل می

 د.   کن می

 هاي اخالقیمالحظه
داری علمی توجه گردیده و در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده اصل اخالقی امانت

 است.حق مالکیت فکری نویسندگان آثار، محترم شمرده شده

  



 1399   زمستان   – دوشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 

220 

 واژه نامه 
1. Human dignity کرامت انسانی                                   
2. Justice                                                       عدالت 
3. Rights                                                        حقوق 
4. Task                                                          تکلیف 
5. Meritocracy    شایسته ساالری                                    

(merit+cracy)                  )شایستگی+ اداره امور یا حاکمیت( 

6. Responsiveness                               پاسخگویی  
7. Effective legal system نظام حقوقی کارآمد              
8. Constitution قانون اساسی                                       

9. Self-organization                        خودساماندهی  

10. Ability                                            توانمندی 
11. Worthy                                              شایسته  

12. Ethics implementation                اجرای اخالق   
13. Social ordering منظم سازی اجتماعی                      

14. Social Relationships روابط سازی اجتماعی             

15. Social Empowerment توانمندسازی اجتماعی          
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 نوع مقاله: پژوهشی

 223 - 238صفحات 

 یفریک هاییدر دادرس یینظارت قضا یاخالق یمبان یلتحل
 

 

 1 عبدالرضا منصوری دهبید
 2 احمد رمضانی
 3 منصور عطاشنه

 چکیده

و  از شاناخت  ناشی همگی متعدد منطبق با موازین اخالقی و مقررات قوانین و تدوین وضع
 فرآیند در که نمایدمی ایجاب انسان ذاتی کرامت .باشدافراد می برای ذاتی وجود کرامت به احترام
 حقاوق  از حمایات  جهات  شاخصاه  ایان  رعایت و حفظ راستای در الزاماتی کیفری هایرسیدگی

قاانون،   برائت، اصل حاکمیات  اصل یا گناهیبی گردد. فرض بینی پیش طرفین خصوصاً متهمین
ترین توان در زمره مهماز انحراف دادرسی و اشتباهات قضایی را می و جلوگیری پاسخگویی اصل

 و شهروندی، در بعد داخلای  حقوق راستا رعایت نمود. در اینمبانی اخالقی نظارت قضایی قلمداد 
گردیده، منجر شاده،   متجلی 1392کیفری مصوب  دادرسی آئین در قانون نمود آن که المللیبین

 باا حقاوق   لحااظ کاه   بادین  و تحقیق برعملکرد مقامات قضایی در فرآیند تعقیب قضایی نظارت
-اص مقنن قرارگیرد.ب اشناسایی قاانون در دادرسای  باشد موردتوجه خافراد در ارتباط می اساسی

های کیفری و به تبع آن مسولیت و پاسخگو بودن مقامات قضایی مرتبط از تعدی و نقض حقوق 
آید  با این اوصاف نگارندگان در این مقالاه باا روش   افراد خصوصاً متهمین جلوگیری به عمل می

 نظاارت  حقاوقی  تأسایس  وجاودی  اخالقای  مبانی و فلسفه توصیفی به واکاوی تعیین –تحلیلی 
 .باشندمی نوین کیفری دادرسی هاینظام در قضایی

 واژگان كلیدي

 .گناهی، اشتباهات قضایینظارت اخالقی، موازین اخالقی، کرامت ذاتی انسانی، فرض بی

 
  

                                                 
  .ارا قشْاِاِ اَاتدِقشْاِِاَّشگدِِآزاِِاسداَِ اَِجرمِشندسُِاریتُاقِکِیِکیرِیِاَّشجاِ.1

                 Email: mansouriabdoreza@yahoo.com  

  .َْئال(ِاْندِ)َّاِارا گرَِِتُاقاِِاَّشگدِِِلَِِْیرهنگاَِّتارا اِاِادراسیدِِ.2
                 Email: ramezani@USC.ac.ir   

  .ارا چمرا اِاهاازاِاُِدگرَِِتُاقاِِاَّشگدِِشاِادراسیدِِ.3
                 Email: matash1338@yahoo.com   

 19/1/99پذیرش نهایی:               29/10/1398تاریخ دریافت: 
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 طرح مسأله

 اشخاص عملکرد تطابق میزان آن از لحاظ اصطالحی نظارت به مجموعه عملیاتی که طی 
 هاای هادف  باا  عملکارد  نتاایم  مطابقات  به طریق این از تا شودمی سنجیده مقررات و قوانین با

در مفهوم نظاارت  (  31 :1392اخوان کاظمی، است ) گردیده بیان آید، دست به اطمینان مطلوب،
 است کسی بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان و ناظر » :استحقوقی نیز بیان گردیده 

)عمیادزنجانی و موسای زاده،   « شاود مای  تعیین سنجشی و ارزیابی و بازرسی چنین منظور به که
1396 :15.) 

باه   اسات.  ردیاده گ تعریاف  نیاز  اسات  وقوع حال در آنچه از اطالع و آگاهی نظارت نوعی
عبارتی نظارت مقایسه  ضمنی بین آنچه هست و آنچاه بایاد باشاد و انجاام اماوری در راساتای       

های مختلاف اعام از     تواند در موضوعات مختلف و به شیوه وب است که میرسیدن به هدف مطل
 بسایاری  و آشاکار  یاا  غیرمستقیم، نهاان  یا مستقیم استطالعی، یا پسینی، استصوابی یا پیشینی 

 (.6: 1390)ایزددهی، انواع دیگر اعمال گردد
داشات:   شاید جامع ترین و کامل ترین تعریفی که بتوان در خصوص نظارت قضاایی بیاان  

شود که از طریق آن قوه قضائیه، قانونی بودن هرگوناه اقادام شاخص یاا     به روندی اطالق می»
مرجع عمومی یا خصوصی را مطابق با قانون اساسی یاا هار قاانون دیگار یاک کشاور بررسای        

های دستگاه قضاایی اطاالق   ها و مکانیسمنماید. بنابراین نظارت قضایی بر بروکراسی به رویه می
که با استفاده از آن کارکردهای دیوان ساالری بر اسااس شاواهد باه داللیال اعتباار یاا        شودمی

 (.Mollah,2018,12) «شوندمشروعیت آن بررسی و آزمایش می

باشد مجموعه اعمال و اقدامات و تصمیماتی  نظارت قضایی که در این تحقیق مورد نظر می
اعم از تعقیب و تحقیاق تاا    کیفری هاییند رسیدگیآاست که توسط مقام قضایی بی طرف بر فر
باشد پذیرد، می ح جهت صدور حکم صورت میالصذیمهیا شدن پرونده جهت ارسال به مقامات 

باه  تا از این طریق شاهد دادرسی منصفانه و نیز رعایت حقوق دفاعی متهم به نحو احسن باشیم. 
هاای کیفاری   یناد رسایدگی  آطارف قضاایی در فر   نظارتی که از سوی یک مقام بیعبارتی دیگر 

هاا  پیرامون دستورات و قرارهای صادره که موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا سلب آزادی آن
تواناد  در مرحلاه تعقیاب و تحقیاق کاه مای      خصوصااً  ،آوردفراهم می راها و یا محدود کردن آن

مادنظر   ردرا فاراهم آو افاراد  ن و کرامات  أموجبات حاکمیت قانون، دادرسی عادالنه و حفاظ شا  
   باشد. می

احتارام باه حقاوق طارفین دعاوی       راستای رعایت و مقامات قضایی در عملکرد نظارت بر
خصوصاً متهمان در فرآیندرسیدگی های کیفری به لحاظ آن که با حقوق اساسی افراد من جملاه  
حق آزادی، ارتباط تنگاتنگی دارد را منجر خواهد شد  در واقع مکانیسام نظاارت قضاایی ماانع از     
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ضمن آن که ساازوکارهای   های احتمالی و مانع از بروز اشتباهات قضایی خواهد شد سوء استفاده
پیدایش و شاکل گیاری   دهد. نظارت، رعایت استانداردهای اخالقی، قانونی و نظارتی را ارتقاء می

ها احترام به گوهر وجودی انسان باشد که وجه مشتر  آنهایی استوار میتئوری نظارت بر مولفه
گان در ایان مقالاه در پای    باشد که نگارندو ارزش قائل گردیدن برای افراد در زندگی خویش می
تارین مباانی اخالقای نظاارت قضاایی در      پاسخ گویی به ایان ساوال اصالی هساتند کاه مهام      

 های کیفری چیست؟ دادرسی

 انسانی احترام به كرامت. 1
بر اسااس آیاات    1احترام به کرامت انسانی در اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

دارد. طبق اصل دوم قانون اساسی، بقاای نظاام بار پایاه      قرآن و شریعت اسالمی، جایگاه واالیی
های واالی انسان و آزادی تو م با مسئولیت او در برابر خادا مقارر شاده    ایمان به کرامت و ارزش

که مشروعیت یک نظام دینی از منظر ادیان الهی و استمرار یک نظام سیاسای   ییجا است. از آن
یاباد،  ترام به وی و احترام به کرامت انسانی تبلاور مای  کراسی بر محوریت انسان، احواز منظر دم

تردید ارکان آن نظام نیز باید این وجه ممیزه یعنی احترام به کرامت انسانی را در قاوانین خاود   بی
تمام ادیان الهی باالخص دین مباین اساالم، اغلاب     گنجانده باشد تا مشروعیت و اقتدار پیدا کند.

و اندیشمندان، کرامت انسانی را گرامی داشته و رعایت این حاق   های جهانی و فیلسوفانسازمان
اند. امروزه، کرامت انسانی یکی از بنیادهای شکل گیری نظم سیاسای و حقاوقی در   کید کردهأرا ت

 المللی است و این مفهوم در عرصه حقوق کیفاری اهمیات دوچنادانی دارد. از   قلمرو داخلی و بین
قوق کیفری را استوار بر پاسداشت کرامت انسانی شناسایی کارد  توان فلسفه وجودی حرو می این

گیارد و  از  توان گفت سیاست جنایی در جواماع اماروزی در پرتاو آن شاکل مای     ت می و به جر
احمادی   و اعتمادی، شاملو، علیمرادی) رودشمار میه ملزومات و مقتضیات اصلی اقتدار قضایی ب
                                                 

 در کاه  نحاوی  باه  داشاته  انساان  کرامات  وجود بحث به ای ویژه توجه ایران اسالمی جمهوری اساسی . قانون 1
 واالی ارزش و کرامات  در دوم اصال  از ششام  بند در. است گردیده آن متذکر متعددی در اصول و مختلف فصول
 بارده  نام اسالمی جمهوری نظام اصلی های پایه از یکی عنوان به خدا برابر دراو  مسئولیت با توام آزادی و انسانی
 و ممناوع  را اشاخاص  کرامت و حیثیت به تعرض هرگونه اساسی قانون دوم و بیست اصل در همچنین. است شده
 ماواردی  در مگر است مصون  تعرض از اشخاص شغل و حقوق، مسکن مال، حقوق، جان، حیثیت،:» دارد می بیان
 آماده  مجارم  و متهم شخص کرامت و حیثیت حفظ پیرامون نیز اساسی قانون 39 اصل در«. کند تجویز قانون که
 هرصاورت  باه  شاده،  تبعیاد  یاا  دستگیر، بازداشت، زندانی قانون حکم به  که کسی حیثیت و حرمت هتک» :است
 اشاخاص  عمال  اختیار و آزادی پیرامون نیز اساسی قانون 33 اصل در آنکه ضمن. «است مجازات موجب و ممنوع
 در اقامات  از یا کرد تبعید خود اقامت محل از تواننمی را هیچ کس:» داردمی بیان خویش اقامت محل انتخاب در

 .«داردمی مقرر قانون که مواردی در مگر ساخت، مجبور محلی در اقامت به یا ممنوع اش عالقه مورد محل
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 (.159: 1398 موسوی،
 باه  بایساتی  کیفاری  هایرسیدگی1392 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 2ماده  مطابق

 و قاانون  موجب به بایستی رفتاری انگاری جرم طور که دیگر همان عبارت باشد به قانون موجب
 موجاب  و باه  قاانونی  نیز بایساتی  کیفری هایدادرسی قوق کیفری ماهوی(،حباشد ) آن براساس
 بار اصال   امار مبتنای   ایان  (، کاه 26: 1394شکلی( )خالقی، قوق کیفری حپذیرد ) صورت قانون

 .دارد انسان در کرامت ریشه نیز مزبور اصل که بوده قانون حاکمیت
و  آزادی حاق  جملاه  افراد مان  اساسی حقوق نماید کهمی ایجاب انسان وجود کرامت پس 
 قاانون  موجاب  باه  کاه  شود و در مواردی شمرده محترم در پرتو قانون خصوصیشان حریم حفظ
 مورد شناسایی از قبل باشد که و اصولی با موازین منطبق بایستینماید، میمی ها ایجابآن نقض
 و افاراد  کرامات  رعایات  ضامن  1392 مصوب کیفری دادرسی آیین لذا قانون .باشد گردیده واقع
 .است نموه و تأکید ها اشارهآن به مختلف مواد امور در این قراردادن مدنظر
و  کامال  استقالل و طرفی بی با متهمین، بایستی انتسابی اتهامات به رسیدگی آن چنان که 

 هاای در فرآیناد رسایدگی   برائات  اصال  نمودن جاری1پذیرد، صورت ممکن مهلت در کوتاه ترین
 خصوصای  حاریم  باه  ،ورود آزادی ساالب  محدودکنناده،  اقدامات در راستای کیفری، وجود قانون

 دفااعی  حقاوق  ساایر  و وکیل به دسترسی انتسابی، حق اتهام ادله و موضوع از اطالع 2اشخاص،
 5ماتهم،  شاخص  جناون  به ابتال لحاظ به کیفری تعقیب توقف 4شهروندی، حقوق رعایت 3متهم،

                                                 
 اساتقالل  و طرفای  بای  باا  باید قضایی مراجع»دارد: مقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  3 . ماده 1

 هار  از و نمایناد  اتخااذ  مقتضی تصمیم و رسیدگی ممکن، مهلت ترین کوتاه در اشخاص به انتسابی اتهام به کامل
 کنند. جلوگیری شود، می کیفری دادرسی فرآیند شدن طوالنی یا اختالل ایجاد باعث که اقدامی

 حاریم  به ورود و آزادی سالب محدودکننده، اقدام هرگونه. است برائت اصل،»دارد: قانون فوق مقرر می 4 . ماده 2
 صورت هر در و نیست مجاز قضایی مقام نظارت تحت و مقررات رعایت با و قانون حکم به جز اشخاص خصوصی

 .«کند وارد آسیب اشخاص حیثیت و کرامت به که شود اعمال ای گونه به نباید اقدامات این

متهم باید در اسرع وقت، از موضاوع و ادلاه اتهاام انتساابی آگااه و از حاق       »دارد: قانون فوق مقرر می 5ماده  . 3
 «.مند شود دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره

قاانون  »ادرسی کیفری، رعایت حقوق شاهروندی مقارر در   در تمام مراحل د»دارد: قانون فوق مقرر می 7ماده  . 4
از ساوی تماام مقاماات قضاایی،     « 1383/ 2/ 15های مشروع و حفظ حقوق شاهروندی مصاوب    احترام به آزادی

ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان عالوه بار جباران   
 2های بازدارنده( مصوب  ( قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات570ات مقرر در ماده )خسارات وارده، به مجاز

 «.شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد محکوم می 1375/ 3/
 هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مباتال باه جناون   »دارد: قانون فوق مقرر می 13ماده -2تبصره  . 5

شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی 
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 در راساتای  اختیاار قاانونی   عادم  1دادگساتری،  ضاابطان  توسط متهمین از تأمین اختیار خذ عدم
 جارم  ارتکااب  بار  قاوی  اماارات  و قارائن  مگر با وجود دادگستری ضابطان توسط متهم بازداشت
 هار  یاا  تلفان   باه  دسترسی3گرفتن، قرار نظر تحت شروع با وکیل داشتن حق2وی، توسط مشهود
 باودن  نظار  تحات  از خاود  آشانایان  یا خانواده افراد نمودن آگاه متهم، جهت توسط ممکن وسیله
 هویات  باه  مربوط مشخصات سایر و تصویر انتشار ممنوعیت منازل، به ورود اجازه عدم ،4خویش
 ماوارد  در مگر قضائی و انتظامی مراجع و ها رسانه توسط مقدماتی تحقیقات مراحل کلیه در متهم
 عفات  منافی جرائم سایر و لواط و زنا جرم در تحقیق و تعقیب هرگونه انجام بودن ممنوع5خاص،

                                                                                                                   
باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم 

روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم  یا سرپرست قانونی وی ابالغ می شود که ظرف مهلت پنم
معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود 

 «.و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد
را ندارند و مقامات قضایی نیز ابطان دادگستری اختیار  خذ تأمین از متهم ض»دارد: قانون فوق مقرر می 41ماده  . 1
توانند  خذ تأمین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه  خذ تأمین از متهم ضارورت داشاته باشاد، تنهاا      نمی

 .«شود توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می

 منظاور  به را الزم اقدامات تمام مشهود، جرایم درباره دادگستری ضابطان »...دارد: قانون فوق مقرر می 44. ماده 2
 عمال  باه  تباانی،  یاا  و ماتهم  شادن  مخفای  یا فرار از جلوگیری و جرم وقوع ادله و عالئم آثار، ادوات، آالت، حفظ
 دادساتان  اطاالع  باه  را آماده  دسات  باه  مادار   و نتاایم  بالفاصاله  و دهناد  می انجام را الزم تحقیقات آورند، می
 «.رسانند می

 و رعایات  باا  بایاد  وکیل. نماید وکیل حضور تقاضای تواند می متهم گرفتن، قرار نظر تحت شروع با -48 . ماده 3
 مالقات پایان در تواند می وکیل و نماید مالقات نظر تحت شخص با مذاکرات، و تحقیقات بودن محرمانه به توجه
 .دهد ارائه پرونده در در  برای را خود کتبی مالحظات باشد ساعت یک از بیش نباید که متهم با

وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده   تواند به نظر می  شخص تحت»دارد: قانون فوق مقرر می 50ماده  . 4
عمال   نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مسااعدت الزم را در ایان خصاوص باه      یا آشنایان خود را از تحت

  نظر نبایاد از چناین حقای اساتفاده کناد. در ایان        دهند که شخص تحت آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص
 .«صورت باید مراتب را برای  خذ دستور مقتضی به اطالع مقام قضایی برسانند

انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویات ماتهم در کلیاه مراحال     »دارد: قانون فوق مقرر می 96ماده  . 5
ا و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر کاه تنهاا باه    ه تحقیقات مقدماتی توسط رسانه

درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویات آناان مجااز    
 است:
ن کاه متاواری   ( این قانو302متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) .الف

بوده و دالیل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آناان موجاود   
نگاری آناان   نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره

 شود. منتشر می
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 و لاواط  و زنا جرم در اقرار عدم و جرم پوشاندن به و توصیه متهم ترغیب 1قضاییّ مقامات توسط
 داشاته  اقارار  قصاد  بادواً  متهم که درحالی و وجود شاکی عدم درصورت عفت منافی جرائم سایر
 در مگر ، افراد مخابراتی ارتباطات کنترل بودن ممنوع 2پرونده، کننده رسیدگی قاضی توسط باشد،
 3.باشد مربوط کشور خارجی و داخلی امنیت به که مواردی

 مراجاع  عملکارد  چگاونگی  و کیفاری  دادرسای  آیین مقررات که آن جائی با این اوصاف از
 اسات،  جامعه در شهروندان هایآزادی حقوق قلمرو و حدود بیانگر دادگستری، ضابطان و قضایی
 کیفاری  هایرسیدگی بستر در آنان هایآزادی و حقوق رعایت و 4هاانسان ذاتی کرامت به احترام
گاردد  مای  تضامین  و تاأمین  خاود  خاص اجراهای ضمانت با و است برخوردار بیشتری اهمیت از

 .(47: 1398)رجبی تا  میر، 
این دستگاه موظف است عادل و    باشددستگاه قضایی بازوی توانمند یک نظام و کشور می

بخشد انصاف را گسترش دهد و از حقوق آحاد ملت دفاع نماید. آنچه دستگاه قضایی را قدرت می
رای بهینه ی آن می باشد بنحوی که اعتماد و رضایت مردم را باه هماراه   وجود قانون خوب و اج

داشته باشد و مردم در سایه این اقتدار در آرامش و امنیت زنادگی نمایناد. یکای از مولفاه هاای      
شاخص که معرف اقتدار قضایی ملی است احترام به کرامت انسانی است و چون ایان احتارام در   

که گذشت پیش بینی شده است به جرات مای تاوان گفات ایان      جای جای قوانین ایران بنحوی
                                                                                                                   

متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعادد و ناامعلومی نازد باازپرس اقارار       .ب
دیدگان و طرح شکایت و یا اقاماه دعاوای خصوصای توساط آناان، منتشار        اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه کرده
 .«شود می

تحقیاق در جارائم مناافی عفات ممناوع اسات و        انجام هرگونه تعقیب و»دارد: قانون فوق مقرر می 102ماده  . 1
پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شاده و یاا   
دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقاط در محادوده شاکایت و یاا     

 .«شودام قضائی انجام میاوضاع و احوال مشهود توسط مق
 ماتهم  و باشاد  نداشاته  وجود شاکی هرگاه عفت منافی جرائم در»دارد: قانون فوق مقرر می 102. ماده1 تبصره . 2
 «.کندمی اقرار عدم و جرم پوشاندن به توصیه را وی قاضی باشد، داشته اقرار قصد بدواً
ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت کنترل »دارد: قانون فوق مقرر می 150ماده  . 3

( ایان  302داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )
صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و باا تعیاین مادت و دفعاات      قانون الزم تشخیص داده شود. در این

( ایان قاانون مناوط باه تأییاد      307شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ) ترل، اقدام میکن
  .«باشد رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی

ی تعقل و ها به جهت استقالل ذاتی، توانایشود که تمام انسانکرامت ذاتی به آن نوع شرافت و حیثیتی گفته می. 4
 . (30: 1387نژاد، رحیمیتفکر و وجهه و نفخه الهی که دارند، به طور فطری و یکسان از آن برخوردار هستند )
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قوانین دارای اقتدار است. تنها نکته ای که باید به ان اشاره کرد اجرای این قوانین مای باشاد در   
ر عمل اجرا شاود، اعتمااد   د 1392عرصه ی حقوق کیفری اگر مقررات قانون آیین دادرسی سال 

ی بنحو احسن پاسداری خواهد شد و این نقطاه عطفای   مردم حاصل خواهد آمد و از کرامت انسان
قاانون آیاین    30در تاریخ کیفری ایران محسوب خواهد شد. به عنوان نمونه اگار منطاوق مااده    

  ضابط دادگستری عاالوه بار وثاقات و ماورد اعتمااد باودن،      «  دادرسی کیفری که اشعار می دارد
...« نظار مرجاع قضاایی ساپری نمایناد       مهارت های الزم را با گذراندن دوره های آموزشی زیر

کرامت انسانی افرادی که به کالنتری ها مراجعه می نمایند حفظ می شود و تکریم اربااب   مسلماً
 و اعتمادی، شاملو، علیمارادی ) یابدرجوع که از مصادیق احترام به کرامت انسانی است تحقق می

ین مبانی اخالقی نظارت قضاایی در  تر(  با این اوصاف یکی از مهم181: 1398 احمدی موسوی،
 ترام به کرامت انسانی است.حهای کیفری  موضوع ادادرسی

 گناهی(بی برائت )فرض اصل. 2
 راستای در الزاماتی کیفری های رسیدگی فرآیند در که نمایدمی ایجاب انسان ذاتی کرامت

الزاماات،   ایان  از یکای  گردد بینی پیش متهم حقوق از حمایت جهت شاخصه این رعایت و حفظ
 را آن متارادف  اصطالح توانمی که گناهیبی در فرض .باشدمی برائت اصل یا 1گناهیبی فرض
: 1391 اسات )شااملو،   جزا حقوق بر حاکم و راهبردی اصول از یکی نامید «کیفری برائت اصل»

« کارد  تعبیار  کیفری دادرسی در «االصول ام» عنوان به برائت اصل» از توانمی (  همچنین298
 از یکای  «گنااهی  بای  فارض » یاا  «برائت اصل»دیگر  عبارت به ( و290: 1391 ناتری، )شمس
آقایی جنت است ) 2جهان مترقی ملل مشتر  مدرن و میراث کیفری هایدادرسی بنیادین اصول
 (.56: 1396 مکان، 

 تبادیل  حاضار،  حال در و رودمی شمار به منصفانه و عادالنه دادرسی بنا سنگ برائت اصل
 اثباات  به فرد مجرمیت تا که معناست بدین اصل این. است شده المللیهنجار ملی و بین یک به

 حقاوقی  معناای  از چه آن .شود مند بهره برائت اصل حاکمیت از چنان هم باید وی باشد نرسیده
 از گناه بی از است عبارت گناهی،بی که است این شود می استنباط برائت اصل در گناهی بی فرد

                                                 
1 .Innoccence 

 بشار  حقوق و جهانی اعالمیه 12 ماده  :یافت زیر شرح به ایمنطقه و المللیبین اسناد در توان می را این اصل.  2
 آزادی و بشار  حقوق از حمایت کنوانسیون اروپایی 6 ماده 2 بند  (1966) المللی بین میثاق 14 ماده 2 بند  (1948)

 آفریقایی منشور 7 ماده 1 بند ب شق  (1969) بشر حقوق آمریکایی کنوانسیون 8 ماده 2 بند  (1953) بنیادین های
 باین  کیفاری  دیاوان  اساسانامه  66 ماده  (1989) کود  حقوق کنوانسیون 40 ماده  (1981) هاملت و بشر حقوق
 اساسانامه ( 3) 20 مااده  ساابق   یوگساالوی  برای المللی بین کیفری دیوان اساسنامه( 3) 21 ماده  (1998) المللی
 .رواندا برای المللی بین کیفری دیوان
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 ماتهم  ایرویه هر چارچوب در و شکلی هر به آن، به نسبت فرد و دانسته جرم گذار قانون چه آن
 در گنااهی بای  فارض  یاا  برائات  اصل مبانی حقوقی، (. نویسندگان203: 1392مدی، است ) شده
 تضامین » ،«دعاوی  طارفین  بین توازن ایجاد ضرورت» ،«انسان ذاتی کرامت» را کیفری حقوق
 ،«اباحاه  اصال » ،«عادم  اصال » ،«مجازاتهاا  و هاا جرم بودن قانونی اصل»، «جامعه افراد امنیت
اند )قربانی دانسته «کیفر در اشتباه بر عفو در اشتباه ترجیح قاعده» و «غلبه قاعده» ،«در  قاعده»

 (.126: 1390حدی، و مو
متهماین نشاأت   این اصل به طور مستقیم از اصل حاکمیت قانون و لزوم حمایت از حقوق 

شاود کاه بخشای از اصاول     های کیفری محسوب میگیرد که یکی از حقوق متهم در دارسیمی
 (Bubalo Pajic ,2019:84) گردددادرسی عادالنه محسوب می

 فلسافه  کاه  چارا  جستجونمود  متهم دفاعی حقوق در بایستی را برائت اصل آثار های جلوه
 رعایت و متهم یا مظنون شخص به مجرمانه برچسب از زدن کیفری، جلوگیری برائت اصل وضع
 اصال  پاذیرش . باشاد مای  وی هاای آزادی و حقوق به غیرمجاز تعرض از جلوگیری و وی حقوق
 اصال  آثاار  در. باشاد مای  عادالنه رسیدگی تشریفات و متهم حقوق تضمین جهت موجباتی مزبور
 دادیااران،  دادگساتری،  ضاابطان  از اعام  قاانون  مجریاان  کیفاری  های رسیدگی فرآیند در برائت

 مای  کیفاری  هاای  رسایدگی  فرآیند در سمت وذی  ربط ذی مراجع سایر نیز و بازپرسان، قضات
 بایساتی  برائات  اصل پرتو در  .قراردهند خویش عملکرد مبنای را آن و توجه اصل این به بایست

 تحقیاق  که مواردی در و شود شمرده محترم افراد خصوصی حریم و حیثیت و جان، آزادی، اموال
 و قانون چوب چهار در و قانون موجب به بایستی نمایدمی ایجاب قانون را آنها از یکی نقض یا و

 پذیرد. صورت طرفبی مرجعی توسط  حق این اعطای

 هاي كیفري. پیشگیري از انقراف در دادرسی3
 خود حقوقی دانش و باافزوده  آن مراحل کیفیت بر نظارت قضایی در روند دادرسی کیفری

 و لغزش احتمال دادرسی،  یک  ناجری در ند ک می جلوگیری دادرسی جریان در دعوی انحراف از
 روناد  در قانونمناد  نظاارت قضاایی   لاذا   دارد وجود غیره و دعوی اصحاب قضات، طرف از خطا،

 ابازار  باه مانناد   و گاردد  تلقی دادرسی انحراف از جلوگیری در مناسبی تضمین تواند می دادرسی

و  ماتهم  حقاوق  تضاییع  از قضاایی  عدالت تحقق با و کرده عمل قضا دستگاه بر نظارت و کنترل
 .کند می جلوگیری قضایی انحراف

 را کیفری آرای صدور در اشتباه و خطا از ضریبی گرفته که بیانگر صورت بسیاری تحقیقات
 باا  «عماومی  نظام » حفاظ  تقابال  در و است عمومی نظم حافظ که دولت حال. است داده نشان
 واسطه به چه چنان باشد،می دو آن میان توازن و تساوی رعایت به موظف افراد، «فردی حقوق»

 و ضارر  اسات  آن از بخشای  کیفاری  عدالت دستگاه و دادرسان قضاوت خود که حاکمیتی اعمال
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 از خساارت  جبران به موظف و ناگزیر نماید، وارد افراد مشروع هایآزادی و فردی حقوق به زیانی
 (.253 :1392آستانه،  رسولی و شوردلی باشد )یوسفیانمی آنان

 اجارای  های کیفری وکاهش انحرافات در دادرسی هایراه از یکی که پذیرفت باید بنابراین
 آن درست تفسیرهای از نیز کیفری عدالت نظام اندرکاران دست موارد برخی در که دقیق مقررات

 .است دادرسی کیفری فرآیند درنظارت قضایی  هستند، عاجز

 اشتااهات قضایی  از . جلوگیري4
 اسات   برقارار  مطلق و خصوص عموم یرابطه گناهانبی محکومیت با قضایی خطای بین

 کاه  آن جاا  از احتماالً. نیست صادق آن عکس اما است، قضایی خطای گناهی،بی محکومیت هر
 و پژوهشاگران  از برخای  اسات،  قضایی خطای نوع ترین مهم و ترینشایع گناهانبی محکومیت
 گناهاان،  محکومیت از منظور معمول، طور به. انددانسته قضایی خطای معادل را آن دانان، حقوق

 فاردی  نموناه،  بارای . شاوند مای  صاادر  نادرست اثبات یادله مبنای بر که است هاییمحکومیت
 جارم  باه  آن مانناد  و ادلاه  جعال  نادرسات،  کارشناسای  نادرست، اقرار نادرست، شهادت براساس
 (.70: 1393 غالملو و فرجیها،شود )می محکوم نشده مرتکب
 نادرسات  یتبرئاه  یاا  محکومیت از اعم حکم، صدور موارد به محدود را قضایی خطای اگر
 دادرسی با مواردی در باشیم آن از تری وسیع مفهوم به قائل اگر اما است، مشخص تکلیف بدانیم
 مصاادیق  از یکای  تواناد مای  نادرست بازداشت نمونه، برای. کندمی پیدا مفهومی تداخل منصفانه
 موجاه  کاامالً  و داشاته  استثنایی یجنبه باید متهمان بازداشت زیرا باشد، منصفانه دادرسی نقض
. کیفرماانی  بای  و عادالناه  دادرسای  نقاض : است نوع دو قضایی خطای دارد اعتقاد فرست. باشد
 کیفار  و نادرسات  محکومیات  نادرست، بازداشت نادرست، انگاری اتهام شامل نخست نوع خطای
اسات   واقعای  مجرماان  نشدن مجازات و رهایی دوم، نوع خطای از منظور. شودمی نادرست دهی
(Forst,  2004, 23.) منجار باه کااهش     تواند می که دالیلی ترین عمده از با این اوصاف یکی

 است. قضایی نظارتقضایی شود  تدابیر  تصمیمات اشتباه

 گویی مقامات قضایی . اصل پاسخ5
 کاه  نهادهاایی  و افاراد  مقابال  در رفتاار  و اعماال  قبال در جواب گویی یعنی  پاسخ گویی 
 و آوردن دلیال  را گویی پاسخ. باشندمی قضاوت و ارزیابی و بررسی حق دارای و امر این متصدی
 (.53:1384اند )علیخانی،کرده تعریف شده انجام کارهای برای خواستن دلیل

 عمل قانون، حاکمیت اصل اقتضای یکی از چند مولفه حکمرانی خوب پاسخ گو بودن است.
 باشد ومی قضایی و از اداری اعم حکومتی صالح ذی مراجع و مقامات توسط قانون چهارچوب در
 باشد داده ها رخآن قانونی اختیارات و وظایف ازحیطه خار  و قانون با مغایر اقدامی که صورتی در

 پاساخگویی  قلمارو . باشاند مای  مسئول خصوص این در و بوده ارتکابی عمل گویی پاسخ بایستی
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 در گاویی  پاساخ  و فارد  مقابال  در پاسخگویی تا خدا مقابل در گویی پاسخ از و بوده وسیعی قلمرو
 منصاب  و موقعیات  باه  توجاه  باا  گاویی  پاسخ همچنین. گیردمی بر در را جامعه و دیگران مقابل
 (.108:1378باشد )منصورنژاد، می حدت و شدت  دارای درجه ازلحاظ اشخاص
 نظاامی  برسااند  انجام به را خویش محوله امور بتواند خوبی به کارآمد که سیاسی نظام یک
نظاامی،   چناین  هاای شارط  پیش از و باشند هماهنگ و ارتباط در هم با آن اجزای تمام که است

 و راستا، افزایش این در. باشدمی خویش به محوله اقدامات و اعمال قبال در هاآن بودن پاسخ گو
 ماورد  فسااد  با مقابله های استراتژی در عملی راهکار عنوان به گویی پاسخ هایمکانیسم تقویت
 (. 22:1388است )ابراهیم آبادی، گرفته قرار ها حکومت توجه

 شاخص  یک اعمال و تصمیمات دادن پاسخ و توضیح برای ابزاری توان می را گویی پاسخ
 باشاد مای  و اداری سیاسای  و حقاوقی  آثار دارای که نمود تعبیر دیگر نهادهای یا مقام به مقام یا

 وی باه  کاه  کارهاایی  پیراماون  قصوری یا تفصیر گونه هیچ مرتکب مسئول شخص است ممکن
 قرار سوال مورد باشد می نیز صحیح و داده انجام که کارهایی بابت ولی باشد نشده گردیده محول
 مای  فاراهم  را گاویی  پاسخ موجبات حق وهمین است برحق مبتنی پرسش و سوال این که گیرد
 در یعنای  سااالر  ماردم  جواماع  بنیاادین  و اساسی ارزشهای در بایستی را گویی پاسخ مفهوم.آورد
نماود   جساتجو  مطلاوب  دولات  اثربخشای  قاوا و  تفکیاک  و قاانون  حاکمیات  دموکراسی، اصول

 (.18: 1392)قهقهایی، 
 اطاعات  از را دیگار  طبقاات  یاا  دولتی مقامات که استثنایی هرگونه قانون حاکمیت به نظر 
 دادگاههاای  صاالحیت  حادود  از را آناان  آنکاه  یا سازد، پیروآنندمعاف دیگر شهروندان که قانونی
ایبناد  کشاوری کاه پ   (29:1384باشد)بوشهری، می قانون حاکمیت اصل نمایدخالف خار  عمومی

ها از جمله دولت در سیطره قانون قارار  کند که کلیه اشخاص و سازمانقانون باشد،ت ضمین می
هاا در دادگااه   شوند، تازمانی کاه جارم آن  گناه محسوب میدارند و پاسخگو هستند. همه افراد بی

ی صالح اثبات شود. هیچ کس به طورخودسرانه نبایستی دستگیر و بازداشت شود. مجاازات بایسات  
توسط دادگاه صالح و متناسب با جرم تعیین گردد. حاکمیت قانون شامل مفااهیم دیگاری مانناد    
استقالل قوه  قضائیه ، اصل برائت، دسترسی به دادگاه صالح  و حق داشتن یک دادرسی عادالنه 

 باشد.می
حقاوق    یا منصفانه فرآیندی است، مبتنی بار برخاورداری ماتهم از کلیاه     1دادرسی عادالنه

دفاعی، امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدار  دفاع، که نقض معیارهای آن موجب 
سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نوید بخش تحقق یاک دادرسای منصافانه    

                                                 
1 .FAIR TRIAL 
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امروزه دادرسی عادالنه به ویژه در پرتو تحاوالت حقاوق   (. 133:1391خواهد بود )فتحی و دادیار،
و سامانه های حقوق ملی پیادا کارده اسات.     بشر اهمیت چشمگیری در سامانه حقوق بین الملل

هرچند برخی از مولفه های دادرسی عادالنه در میثاق بین المللی حقاوق مادنی و سیاسای پایش     
وانسایون و دیاوان اروپاایی حقاوق بشار ماورد       بینی شده اند لکن این مفهوم به ویژه در بستر کن

واکاوی و بررسی دقیق و جدی تری قرار گرفته است و تحوالت خود را بیشاتر در آن بساتر مای    
به شکل نظام مند و انسجام یافته ماورد   1392گذارند. آن مفهوم در سامانه حقوقی ایران تا سال 

طاور رپراکناده در برخای از قاوانین و     توجه قرارنگرفته، لکن فقط شماری از مولفه هاای آن باه   
برخی از اصول دادرسی عادالناه را   1392کیفری دادرسیمقررات بازتاب یافته بود. اما قانون آیین

جزء در برخی ماوارد مثال عادم اساتقالل دادیاار و تبعیات وی از دادساتان و انتخااب وکاالی          
مند ان به طور منسجم و نظاماختصاصی در دادگاهای ویژه و وحدت تعقیب و تحقیق توسط دادست

وارد حقوق کیفری نموده است. البته صرف پیش بینی اصول پیشرفته، تصاویب، تادوین قاوانین    
مترقی و منطبق با حقوق بشر و ایجاد سیستم کارآمد وافی مقصود نمی باشد، بلکه باید به نقاش  

ش تعیین کننده دارناد،  مجریان عدالت نیز توجه نمود چرا که در تحقق دادرسی عادالنه قضات نق
گرچه اشخاص متعدد حقیقی و حقوقی در فرایند دادرسی دخالت دارند، لکان مساوولیت اصالی و    
اساسی با قاضی است. اگر قضات تخصص و تعهد الزم را نداشته باشند، انتظاار تحقاق دادرسای    

ونگر بایساتی  عادالنه سرابی بیش نخواهد بود، فلذا پس از تهیه و تدوین قوانین مترقی و همه سا 
قرشی به پروراندن نیروی دانشور، عدالت محور و دلبسته به کار قضایی توجه کافی و وافی نمود )

 .(305: 1398زاده، جمشیدی و رحمدل، 
 و خودکاامگی  اساتبداد و  نیز محو هرگونه ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون سوم اصل
 مقاام  باالترین برابری به نیز107 اصل.  است دانسته دولت اصلی وظایف از را یکی انحصارطلبی

 مقامات اختیارات و وظایف حدود. نماید می اشاره قانون برابر در جامعه افراد دیگر با کشور اجرایی
 و  قضااییه  قاوه  اساالمی،  شورای ، مجلس دولت هیأت و جمهور رئیس از رهبری، اعم کشوری
 بار  نیز بایساتی  نامردگان که است مطلب این بیانگر و موید همگی اساسی قانون در نهادها سایر
 تصمیمات و اقدامات و اعمال به نسبت بایستیمی صورت این غیر در و نمایند اقدام قانون اساس
 اساسای  گردید از ارکان بیان که همان گونه بودن پاسخگو یا پاسخگویی. باشند پاسخ گو خویش
 پاساخ گاویی   باا  مدیران و مقامات شناسی جامعه نظر از. گرددمی محسوب ساالر مردم های نظام

 حقاوقی،  یاا  قانونی شهروندی، پاسخ گویی و عمومی پاسخ گویی منجمله هستند مواجه چندگانه
 (.18:1392)قهقهایی، ایحرفه و سیاسی پاسخ گویی و مدیریتی و سازمانی پاسخ گویی
 اشااره  قاانون  مقابال  در افراد تساوی به کلی و عام  صورت به اساسی قانونبیستم   اصل
پاساخ   باه  مکلاف  نیز نامبردگان لذا .گردد می نیز کشوری مقامات و مسئولین تمام شامل دارد که
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 میاان  در .باشاند می و قانونی قضایی صالح ذی مراجع در اقداماتشان و تصمیمات برابر در گویی
 بیشاتری  بسایار  اساتقالل  از است دارا که ایویژه موقعیت به توجه با قضاییه قوه گانه  سه قوای
باشاد،  مای  خاصای  اهمیات  دارای قاوه  این در پاسخگ ویی لذا بوده، سایرقوا برخوردار به نسبت
 آحااد  تسااوی  و جامعاه  افاراد  عموم برای عادالنه قضایی امنیت ایجاد مانند مهمی اصول چراکه
برائت،  اصل صالح، رعایت هایدادگاه وسیله به دادخواهی و دسترسی قانون، حق مقابل در جامعه

 باودن  مستند و سوگند، مستدل یا شهادت به اجبارشخص یا اقرار گرفتن برای شکنجه ممنوعیت
 دقیاق  اعماال  پیراماون  بایستی لذا است، شده داده قرار قوه این عهده بر که ...و  هادادگاه احکام
 تارین اساسی و ترینبنیادی به همگی امور این که چرا باشند، پاسخ گو هاآن رعایت و حقوق این
 تضاعیف  موجبات هاآن و رعایت اعمال در انگاری و سهل اغفال و خورده گره جامعه افراد حقوق
 آورد.می فراهم خویش اساسی حقوق از را افراد محرومیت و
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 نتیجه گیري
باشد مجموعه اعمال و اقدامات و تصمیماتی  نظارت قضایی که در این تحقیق مورد نظر می

اعم از تعقیب و تحقیاق تاا    کیفری هاییند رسیدگیآمقام قضایی بی طرف بر فراست که توسط 
باشد پذیرد، می ح جهت صدور حکم صورت میالصذیمهیا شدن پرونده جهت ارسال به مقامات 

از  تا از این طریق شاهد دادرسی منصفانه و نیز رعایت حقوق دفاعی متهم به نحو احسن باشایم. 
برائات     اصال احترام به کرامت انسانیاخالقی نظارت قضایی عبارتند از: ترین مبانی این رو مهم
 از هاای کیفاری و جلاوگیری   گناهی(  پیشاگیری و جلاوگیری از انحاراف در دادرسای    بی )فرض

 اشتباهات قضایی است.
 .باشاد مای  انساانی  بر کرامات  مبتنی افراد همه حقوق رعایت به بشر و الزام حقوق اهمیت

گاردد. بناابراین   مای  بشار تلقای   و اساس موازین اخالقی و حقوق پایه انسانی معنا، کرامت بدین
هاای کیفاری   نماید، حقوق بشر به بهترین نحو در فرآیند رسیدگیکرامت انسانی افراد ایجاب می

در واقع دادرسی منصفانه و عادالنه ریشه در اصل حاکمیت قانون دارد که از نتاایم   رعایت گردد.
باشد. لذا در این راستا پاسخ گویی قوه قضائیه واجد اهمیات  خاص و دولت میآن  پاسخ گویی اش

باشد  چرا که اصول مهمی مانند: ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای عماوم افرادجامعاه،   خاص می
رعایت اصل برائت، ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار، مستدل و مستند بودن احکاام دادگااه و   

 باه  کیفری، تفسیرشاک  هایرسیدگی بودن قانونی و نیز اصل و مجازات جرم بودن قانونی اصل
باشاد.  همگی برعهاده ایان قاوه مای     وکیل داشتن کیفری، حق قوانین و تفسیرمضیق متهم نفع

 را ماتهم  دفااعی  ملازم گردناد، حقاوق    کیفاری  گردد، سیستمبنابراین نظارت قضایی موجب می
 را الزم قضاایی  نطاارت  کیفری هایدر فرآیند دادرسیو  قرار داده مورد توجه ممکن وجه بهترین
 .نحو اجرا گردد بهترین به اساسی حقوق این تا بینی پیش
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 یابیبازار یها یاستراتژ ینگرش اخالق یرتاث یبررس
 یبر عملکرد صنعت هتلدار یجیتالید

 

 1 علی نخچیان
 2 علی حسین زاده
 3 حسین مؤمنی مهمویی

 4 قاسمی نامقیمحمد 
 چکیده

 سارعتی  باا  معاصار  جهاان  .باشاد  اخالق کاری مهمترین عامل در موفقیت صنعت هتلاداری مای  
 اماروزی  جواماع  های مشخصه بارزترین از یکی عنوان به ها، سازمان. است تحول حال در انگیز شگفت
 هار  عماده  اهاداف  از عملکارد یکای   ارتقاء کنونی نظام در و هستند تحول و تغییر حال در سرعت به نیز

 چاه  تاا  آن بر اثرگذار های متغیر بررسی که است واضح بنابراین. گردد می محسوب فعال و زنده سازمان
 تااثیر  باشد. در این راستا در این تحقیق بدنبال بررسای  شرکت بهبود در مدیران راهنمای تواند می اندازه

 ماهیات،  و نوع حیث از تحقیق هتلداری هستیم. اینصنعت  عملکرد بر دیجیتال بازاریابی های استراتژی
 اطالعات آوریجمع روش و باشدمی کاربردی تحقیقات نوع از هدف، نظر از و تحلیلی -توصیفی تحقیقی
 معرفی مدل تحقیق، این در. است آزمایی فرضیه نوع از و( پرسشنامه از استفاده با) پیمایشی و میدانی نیز
 قرار آزمون مورد( PLS) جزئی مربعات حداقل با استفاده از روش و تایی 125 ای نمونه از استفاده با شده
بازاریابی شبکه ای ، بازاریابی محتوا بر  ها بیانگر تاثیر مثبت و معنادار بازاریابی ایمیلی و یافته .است گرفته

( است. اما تاثیر بازاریاابی  اخالقیمنظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و  4ابعاد عملکرد هتل ها )از هر 
سازد کاه  این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن میویروسی بر عملکرد مورد تایید قرار نگرفت. 

کنند بلکه به یک مزیات  نه تنها ضرر نمی دیجیتال بازاریابی های گذاری بر روی استراتژیآنها با سرمایه
 .ندیابرقابتی از طریق بهبود عملکرد نیز دست می

 واژگان كلیدي
 .دیجیتال، صنعت هتلداری، بازاریابی شبکه ای بازاریابی های نگرش اخالقی، استراتژی
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 طرح مسأله

. دهاد  های اخالقی توجه نشان می نظام دهد که صنعت هتلداری، باه ها نشان می بررسی
باه دلیل داشتن این صنعت باه ساه دلیل اساسی ملزم به اعمال اخالق در این حرفه اسات: اول، 

کنند و ضرورت نیااز بااه    العاده بر روی محیط و جامعه بومی کاه در آن فعالیت می تاثیرات فوق
دلیال دوم اینکاه، ایاان صانعت پاذیرای    . جلاب حمایات جامعاه میزبان برای دوام این صانعت

هتلااداری  باشاد و باا توجه به ویژگیهاای ذاتای صاانعت     میهمانانی با فرهنگهای گوناگون می
ناپاذیری، ناملموس بودن، تنوع و ...(، مسایل اخالقی باه نگرانای عمادة ایان صانعت       )تفکیاک

اگر رفتارهای یک کارمند هتال از دیدگاه میهمانان، غیراخالقای جلاوه نمایاد،    . تبدیل شده است
یت یرا رضاا ز دهناد بدون شک، میهماناان نمرة ارزیابی خود از خدمات آن هتال را کااهش مای

میهمانان، تنهاا باا عوامال ملماوس تجاارب هتال امکانپذیر نیست، بلکه تا حاد بسایار زیاادی    
. تحت تأثیر این اسات کاه رفتاار کارمنادان هتال باا خاود را چگوناه در  و دریافاات نمایناد  
دلیل سوم اینکه توجه به مسایل اخالقی، بار افازایش کیفیات و ارزش افازوده خادمات صانعت       

 .(1384، شریفی، احمد حسین)اری تأثیرگذار خواهاد بودهتلد
منظور، شاناخت   شدت نیازمند برقراری ارتباط با مشتریان به های امروزی به شرکتاز جهتی 

هاا، تحقاق نیازهایشاان، ارائاه بهتارین       ها، یاادگیری از آن  های آن گیری از ایده ها، بهره بهتر آن
های برقراری ارتباط که امروزه  نتیجه بهبود عملکرد خود هستند. یکی از راه ها و در خدمات به آن

هاای   ، پویایی. شبکه های اینترنتیاست اینترنتاند، استفاده از  توجه زیادی را به خود جلب نموده
قابلیتهاای  . عاالوه باراین،   (2015)برساون و همکااران،    میدهناد  کار را تغییر و کالسیک کسب

ندگان اجازه میدهند تاا تواباع ایجااد ارزش درونای را هماهناگ کننااد و ارزش       به فروش اینترنت
در سالهای اخیر، رشد  (.2016)سگارا و همکاران،زیاادی را در روابط باا مشاتریان، کساب کنناد 

و افزایش استفاده از آنهاا توساط مشاتریان، باعاث شده تاا  استفاده از اینترنت در کسب و کار ها 
انجاام بازاریاابی   یک ابازار اساتثنایی بارای ارتبااط شارکت باا مصارف کننادگان و به اینترنت

ورود پیاادا ماای کنااد )فریااا و   . ایاان نقطااه ای اساات کااه بازاریااابی دیجیتااالی  تباادیل شااوند
روی دیاده شادن بااا   ، شرکت تمرکز اصلی خود را بیشتردیجیتالیدر بازاریابی  (.2014همکاران،

دهد  زیرا در بازاریاابی باه شایوه سانتی، پیااام بازاریااابی   های متفاوت قرار میاستفاده از تکنیک
)چاناگ و   توسط بسایاری از دریافات کننادگان باه علال مختلاف، نادیاده گرفتاه ماای شااود  

 بازاریاابی  اساتراتژی  اجارای  و طراحای  دیجیتاال،  بازاریاابی  در موفقیت (. برای2015همکاران، 
بازاریاابی   سازمان ها با بهاره منادی از اساتراتژی   باشد، چرا که  می حیاتی و مهم بسیار اینترنتی

را تسهیل کنناد، خادمات فرعای و اصالی خاود را       در سازمان دیجیتال، می توانند فرآیند نوآوری
بصورت دیجیتالی ارائه نمایند، در مقابل تغییرات سریع محیط دیجیتالی انعطاف پذیر و پویا عمال  
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این محیط با حداقل ریسک مواجه شوند، کنترل شرکت را بهبود دهند و به کمک آن  نمایند و در
. سازمان با اتخااذ اساتراتژی   (2012)کیم و کو، تجربیات و دانش مشتریان را بهتر مدیریت نمایند

    .دیجیتال انتظار بهبود عملکرد در حوزه های مختلف خود را دارد
در چند سال اخیر تاثیر قابل توجهی بر ایان صانعت    هتلداری صنعت در بازاریابی دیجیتالی

گذاشته چرا که در میان مردم و به ویژه گردشگران  محبوبیت خاصی پیدا کرده اند. به طوری که 
در فرآیند برنامه ریزی سفر و انتخاب مقاصد گردشگری سهم و ارزش بااالیی در ذهان مصارف    

تل ها، رقابت با رقبا، ارتباط نزدیاک و ماوثر باا    با توجه به این که برای ه .کننده پیدا کرده است
بازاریاابی  گردشگران و لزوم حضور در دنیای دیجیتال از اهمیت و خاصی برخوردار است، داشاتن  

قدرتمند، امروزه به انتخابی اجباری تبدیل شاده اسات کاه در صاورت توجاه باه آن و        دیجیتالی
ی مناسبی جهت رقابت در بازار دست یافات و  استفاده اثر بخش از آن ها می توان به مزیت رقابت

از  .داد کااهش  را هتلاداری  هاای  هزینه و نشاند ثمر به را بازاریابی اهداف  به صورت اثر بخشی
سوی دیگر با انجام فعالیت های مناسب و اثر بخش در رسانه های اجتماعی، موتورهای جست و 

دهد و در سئوی وب سایت نقش ماوثر   جو شما را بیشتر از پیش جلوی دیدگان گردشگر قرار می
مطالعاات   .و حائز اهمیتی دارد به همین دلیل باعاث بهباود ارزش و رتباه وب ساایت مای شاود      

از رساانه هاای    در این رابطه نشان می دهد، گردشگرانی که در جست وجوی هتل هساتند  اخیر
 .اجتماعی برای رصد فعالیت ها و کشف جاذبه های یک منطقه استفاده می کنند

ای در مقایساه باا صانایع     تر به منابع سرمایه ی به دلیل نیاز کمگردشگریصنعت از آنجا که 
دیگر برای کشورهای در حال توساعه و خصوصاًا کشاور ایاران کاه باا مشاکل تاأمین سارمایه          

 یابیا بازارهمچنین با توجه به اینکه در عصر حاضار   ای برخوردار است.  روبروست از اهمیت ویژه
عملکرد یک کسب و کار باالخص هتال هاا مای باشاد     ی یکی از مهمترین عناصر بهبود تالیجید

صنعت هتلاداری   عملکرد بر دیجیتالی بازاریابی های توجه به تاثیر نگرش های اخالقی استراتژی
می تواند نقش بسزایی در بهبود عملکرد یک سازمان داشته باشد که در پژوهش حاضر به صورت 

 تجربی بدان پرداخته خواهد شد.
در هتلداری به عنوان یک کانال توزیع در صنعت گردشگری مای تواناد    بازاریابی دیجیتالی

 نقاش  ایفای گردشگران به مناسب خدمات ارائه  به بهبود و اثر بخشی استراتژی های بازاریابی و
 باه  گردشاگر  دفاع  یاا  جذب عامل توانند می هتلداری در بازاریابی دیجیتالی خاطر همین به. کند
چرا که در جذب ترافیک برای وب سایت، جاذب و آشانایی گردشاگر باالقوه باا وب       .باشند هتل

 عنوان به اجتماعی سایت و خدمات هتل، ارائه و انتقال ارزش و کیفیت خدمات هتل  رسانه های 
اما نکته حائز اهمیت در استفاده از رسانه های اجتماعی در هتلداری  .کند عمل ورودی درگاه یک

سانه ای با چه نوع محتوایی انتخاب شود که متناسب با اهاداف کساب و کاار    این است که چه ر

https://www.webcoursesbangkok.com/blog/social-media-for-hotels/
https://www.webcoursesbangkok.com/blog/social-media-for-hotels/
https://www.webcoursesbangkok.com/blog/social-media-for-hotels/
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مناسب در بازاریابی دیجیتالی برای بهباود عملکارد   دیگر استراتژی های  یا به عبارت دیگر باشد 
سازمانی آنها چگونه باید باشند. در این راستا هدف پژوهش حاضر پاساخ گاوئی باه ایان سائوال      

 عملکرد صنعت هتلداری دارند؟ چه تاثیری بر دیجیتالی بازاریابی اصلی است که استراتژی

 ادبیات تققیق

 اصول اخالقی در بازاریابی دیجیتالی 
آن اسات کاه شارکتها،     دیجیتاالی  یکی از شایع ترین و گزنده ترین انتقاادات از بازاریاابی  

مصرف کنندگان را متقاعد می کنند که آنها به چیزهای مادی زیادی نیاز دارند و اگر این ضرورت 
واکنشی که بازاریابان به ایان ادعاا   اما آدمهای بدبخت و فرودستی خواهند بود  ها را نداشته باشد،

استه راهی است که جامعاه  نشان دادند این است که نیاز یک انگیزه زیستی است در حالی که خو
برای تامین آن توصیه می کند بنابراین نیاز از قبل هسات و بازاریاباان فقاط روشاهایی را بارای      
برطرف کردن آن توصیه می کند یک هدف اساسی بازاریابی ایجاد آگاهی است به عباارتی نیااز   

یان اسات کاه    انتقاد دیگر که توسط ونس پاکارد مطارح شاده ا   .فطری است و قابل خلق نیست
ماا و   ماا، تصامیمات خریاد    الشهای بزرگ با موفقیت زیاد انجام می شود تا عادات بدون فکار چ

فرآیندهای فکری ما تغییر مسیر داده می شود. بسیاری از افراد احساس می کنناد کاه بازاریاباان    
ایجاد ت را عمال با صفات اجتماعی مطلوب پیوند می دهند و یک جامعه مادی گرایانه را المحصو

می کنند که در آن ما براساس آنچه در تملک خود داریم، اندازه گیری می شویم .واکنش به ایان  
ادعاها به این شکل مطرح شده است که محصوالت برای بر طرف کردن نیازهای موجود طراحای  
می شوند و تبلیغات فقط به اطالع رسانی در مورد موجود بودن آن کمک می کناد. طباق دیادگاه    

اد اطالعات تبلیغات خدمتی است که مصرف کنندگان حاضارند بارای آن پاول بدهناد زیارا      اقتص
 .(1384، شریفی، احمد حسین)اطالعاتی که عرضه می کند زمان جستجو را کاهش می دهد

 بازاریابی دیجیتال
فاروش شخصای و بازاریاابی مساتقیم عوامال       رواباط عماومی،   تبلیغات، پیشبرد فاروش، 

متقاعاد  ی مهام  هاا  کیا تاکتترویم و گسترش از عناصر آمیزه بازاریابی و یکای از   دهنده لیتشک
یی کاه  هاا  شارکت . امروز بسایاری از  باشد یم مشتریان آگاه که دارای حق انتخاب هستند، کردن
مبتنای   روش بازاریابی مستقیم که بازاریابی از روند ابندی یدرم کنند یممستقیم بازاریابی  صورت به

ایفا  تر گستردهنقشی  مشتری است در مقایسه با روش مبتنی بر فقط فروش محصول، بر روابط با
یکای از ابزارهاای اثاربخش در ایجااد      عنوان به که این روش، ندینما یممشاهده  ها آن. دینما یم

بازاریاابی مساتقیم را تکامال     . ظهور اینترنت،باشد یمبلندمدت  طور بهرابطه دوطرفه با مشتریان 
فاراهم نماوده    امکانات مناسبی را برای ایجاد رابطه تولیدکننده با مشاتری و باالعکس  بخشیده و 
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تعامل  ها آنبا  ی تولیدکنندگان را دریافت نموده و در صورت تمایل،ها امیپی راحت بهمشتری  است.
در  وفاور  باه هایی مانند بازاریابی اینترنتی، بازاریابی وبی و بازاریابی الکترونیکی واژه .کند یمبرقرار 

طالقاانی و  روناد ) مای  باه کاار  و اغلب معادل یکدیگر  شود یمادبیات تجارت الکترونیک مشاهده 
 (.1395، زاده یمهد

 خاو هساتند.   وکاار  کساب ها در حاال تغییار تجاارت و    با ظهور تجارت الکترونیک، سازمان
اند توانسته ها کتشرهای تجارت الکترونیک است. برخی بازاریابی الکترونیک یکی از زیرمجموعه

درآمد هنگفتی باه دسات آورناد، بلکاه عرصاه       تنها نهی نوین بازاریابی  وهیشگیری از این با بهره
دعاائی و  کنناد ) تر رقابت را چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی بر رقیبان خود تنگ

 (.1394غم، بی
یا بازاریابی اینترنتی هم شاناخته مای   بازاریابی دیجیتال که با نام های دیجیتال مارکتینگ 

شود، به تمامی فعالیت های بازاریابی گفته می شود که با استفاده از ابزار دیجیتاال یاا در فضاای    
های تجاری مختلف، برای ارتباط باا مشاتریان    های اخیر حوزه در سال .اینترنت صورت می گیرد

هاای اجتمااعی،    د موتورهای جستجوگر، شبکههای دیجیتالی مانن فعلی و آینده خود از انواع کانال
ها با سرعتی بسایار بااالتر از    اند. گفتنی است این روش ها بهره گرفته سایت ها و آدرس ایمیل وب

دیجیتاال   .وکارها در صنایع مختلاف شاده اسات    بازاریابی سنتی و آفالین منجر به توسعه کسب
ارتباط دیجیتالی بارای برقاراری ارتبااط باا      مارکتینگ در واقع استفاده از چندین تاکتیک و کانال

کنناد. در   مشتریان در فضایی است که بیشترین وقت خود را در آن به صورت آنالین سپری مای 
 نوعی به همه …سایت تجاری گرفته تا انواع تبلیغات دیجیتالی، بروشورهای آنالین و  واقع از وب

 .(2019، 1و تاکر بآیند)گولدفار می حساب به دیجیتال بازاریابی مجموعه زیر

استراتژی های بازاریابی دیجیتال، مانند نظارت دقیق و تحلیل بازخورد مشاتری، پاساخ باه    
بازخورد مشتری، ایجاد یک برنامه مادیریت شاهرت دیجیتاال، نظاارت و مطالعاه رساانه هاای        

افزایش عملکرد اجتماعی، و یکپارچه سازی سایتهای بررسی شخص ثالث در وب سایتهای هتل، 
هتلها شده اند. از سوی دیگر برخی محققین استدالل می کنند کاه تحقیقاات بیشاتری در ماورد     
-چگونگی تاثیر استراتژی های بازاریابی دیجیتاال بار بهباود عملکارد ساازمانها نیااز اسات)دی       

 (.2018و همکاران،  2پالسماکر

  

                                                 
1 Goldfarb.Avi, Tucker.Catherine 

2 De Pelsmacker 
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 بازاریابی شاکه هاي اجتماعی
است که با بهره گیری از تکنیک های بازاریابی تجاری در محیط  بازاریابی اجتماعی تالشی

شبکه های اجتماعی انجام شده و هدف آن تاثیر گذاشتن بر مخاطبان کلیدیه کاه هماون دایاره    
 و  رفتاار  تغییار  بارای  شارایط  ایجااد   توسعه یافته دوستان فرد می باشند . این فعالیت درجهات 

 هادف  البته و شه می شرایط این پایداری باعث که خودشونه توسط و ارادی بصورت افراد عالیق
کاال یا ارائاه دهناده یاک     یک فروشنده چه و نهایی خریدار چه اعضایه تمام به سودرسانی اصلی
 . (2012، 1)اردگموسا و سیسکخدمات

های اجتماعی درواقع، خدمات مبتنی بر وب است کاه باه افاراد اجاازة سااخت یاک        شبکه
عمومی درون یک سیستم محدود، برقاراری ارتبااط باا کااربران دیگار و      ا نیمهپروفایل عمومی ی

دهاد )بااران و    اند، مای مشاهدة صفحات و جزئیاتی که کاربران دیگر در درون سیستم ایجاد کرده
هاا یاا ساایر نهادهاای     ای از افاراد )یاا ساازمان    های اجتماعی مجموعاه  شبکه(. 2015، 2استو 

هاا یاا تباادل    ها، همکاری ای از روابط اجتماعی مانند دوستی مجموعهاجتماعی( است که ازطریق 
3کنند )پار  اطالعات با یکدیگر ارتباط برقرار می

های  (  به عبارت دیگر، شبکه2014و همکاران،  
اجتماعی یک فناوری است که به ترویم آگاهی جمعی با اساتفاده از ماذاکرة اجتمااعی در میاان     

، 4و موسالی  یهدف یا یک عمل مشتر  مشغولند، توجه دارد )الهیار  گروهی از افراد که به یک
2015.) 

 بازاریابی ویروسی
هااای  که برای اولین باار از واژة بازاریااابی ویروساای در یکاای از مجلااه      1989از سال 

تا کنون، تحقیقات زیاادی در خصاوص ایان    (. 2006، 5کاامپیوتری استفاده شد )کربی و مارسدن
در برخی از مطالعات، بازاریاابی ویروسای باا عنااوان تبلیغااات نیاز    . شده استموضاوع انجاام 
اصلی بازاریابی ویروسی بر مبناای ارتباطاات دهاان باه دهاان اسات.        هشاکل. شناخته شده است

-شود و تاأثیر مهمی در شاکل ارتباطاات دهان به دهان منبع مهمی برای مشتریان محسوب می

بادین ترتیاب، بازاریابی ویروسی به روندی اطالق میشود . نده داردکندهی رفتار و نگرش مصرف
که طی آن پیام تبلیغاتی شارکت از طریاق مشاتری برای همکاران، آشانایان، اقاوام و دوساتان    
ارسال میشود و این روند تا جایی ادامه مییابد که پیاام مانند ویاروس باین گروههاای زیاادی از     

نیز بازاریاابی  (، 2004تراوو ). کندبهسرعت مو  عظیمای ایجااد میشده و  مشتریان بالقوه پخش
                                                 

1 Erdogmusa & Cicek  

2 Baran. K. S., & Stock. W. G. 

3 Park, M. S., 

4 Lahiri, M., & Moseley, J. L. 

5 Kirby, J. & Marsden, P. 
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هرگونه اظهارنظری کاه درباارة محصاوالت یاا خادمات      »ویروسی را اینگونه تعریف کرده است: 
، 1)چان و نگای« گیردشود و از طریق اینترنات در دساترس افراد زیادی قرار میشرکتی گفته می

ارتبااط غیررسمی بین مشتریان و انجام آن در بستر  د ساریع،توان رشادر هر صورت می(. 2011
هادف اصالی بازاریاابی ویروسای،     . را از جمله موارد مشتر  در تعاریف موجود برشامرد  اینترنت

استفاده از ارتباطات شخص به شخص ا در مقابال ارتباطاات مشتری به شرکت ا برای گسترش   
در نتیجاه به پذیرش سریع، گسترده و ماؤثرتر   اطالعات در خصوص محصول یا کاالیی است که

عناوان   مندی از بازاریابی ویروسی بهکاربران با بهره ). 2010، 2در بازار منجر شود )هو و دمپسی
توانند محتوای الکترونیکای را از طریاق پسات    یکی از جذابترین اهرمهاا بارای ارتقاای برند، می

ی گفتوگو، بالگهای شخصی، پیامک، انجمنها، پیامهای های اجتماعی، تاالرهااالکترونیک، شبکه
در حالیکه کاربران ممکن است فردی را کاه بارای   . ای و بولتن، به دیگران ارسال کنندچندرسانه
زمیناه و قصاادی باارای دیاادن آن نداشاته     بار مطلب را نگاشته، نشناسند، یا انگیزه، پیشاولین

کنناادگان مطلااب پیوسااته و در    باه خیال عظایم ارسااال    باشند، اما پس از مشاهدة پیام، خود 
 ). 2005و همکاران،  3گسترش تعداد بازدیدکنندگان آن مشارکت کنند )دابل

 بازاریابی مقتوا
عنوان مقاله ای است که بنیانگذار مایکروسافت بیل گیتس نخساتین   "محتوا پادشاه است"

ارائه کرد. در این مقاله بیل گیتس در مورد آینده اینترنت صحبت می کند و در  1996بار در سال 
محتوا آن جایی است که من انتظار دارم پول زیادی در اینترنات حاصال   "بیان خود می گوید که 

های بازاریابی است که در میان مادت و بلندمادت منجار باه      زاریابی محتوا یکی از روشبا "شود
دهاد کاه    هاا نشاان مای    شود. بررسی ایجاد ارزش برای یک کسی و کار یا فروشگاه اینترنتی می
کنند  زیرا یان ناوع از بازاریاابی در     درصد قابل توجهی از بازاریابان از بازاریابی محتوا استفاده می

یک استراتژی بلندمدت است که بر ایجاد یک رابطه قوی با مخاطب هدف متمرکز است  حقیقت
هاا ارتبااط برقارار ساازد. بازاریاابی       کند با دادن محتوای با کیفیت به مخاطبان با آن و تالش می

هاای بازرگ جهاان     محتوا طی چند قرن گذشته راه زیادی را طی کرده است. بسیاری از شارکت 
کنناد. البتاه بازاریاابی     وسافت و سیسکو از این روش بازاریابی استفاده مای همچون شرکت مایکر

های بزرگ اختصاص ندارد  بلکه کسب و کارهای کوچاک   محتوا تنها به کسب و کارها و شرکت
های یک نفره ای هم در سراسر جهان وجود دارند که از طریق بازاریاابی محتاوا    و حتی فروشگاه

اند. رویکرد این شاخه از بازاریابی استراتژیک اسات و بار ایجااد و     هکسب و کارشان را توسعه داد
                                                 

1 Chan, Y. & Ngai, E. 

2 Ho, J. Y. & Dempsey, M. 

3 Dobele, A., 
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توزیع محتوای با ارزش تمرکز دارد.محتوایی که بتواند به جذب مخاطب بینجامد و در نهایات باا   
گیرناد،   مشتری به سوی یک کسب و کار، سودآور باشد. زمانی که مشتریان تصمیم به خرید مای 

هاا نیاز    تارین آن  کنند و یکی از این عوامل که شاید مهام  جه میبه هرحال به عوامل مختلفی تو
. (2019، 1)مولر و کریساتاندل محسوب شود، احساسی است که مشتریان نسبت به یک برند دارند

ای شکل دهد  گونه بازاریابی محتوا سعی دارد در طول یک فرآیند مشخص احساس مشتریان را به
ها تعهد و وفاداری بیشتری داشاته باشاند.    به یکی از آنها در بین برندهای مختلف نسبت  که آن

شوند، اما این شاخه  های اجتماعی بستر اصلی بازاریابی محتوا محسوب می اگرچه اینترنت و رسانه
هاا هساتند کاه از     شود  هنوز هم برخی از شرکت نمی  از بازاریابی صرفاً به حوزه دیجیتال محدود

برناد. بازاریاابی محتاوا در     های بازاریابی محتوا را پایش مای   تطریق تولید محتوای آفالین فعالی
مفهوم کلی به معنای به اشترا  گذاری دانش، مشاوره و سرگرمی در یک قالاب قابال اساتفاده    
است که این قالب ممکن اسات شاامل مقااالت وباالگ، فایلم، پادکسات، بازاریاابی از طریاق         

هاا،   فوگرافیک، کاریکااتور، مساابقه و آزماون، ارزیاابی    ها، وبینارها، این های اجتماعی، ایمیل رسانه
 .(2015، 2)کی و ریشادها و غیره باشند برنامه

 بازاریابی ایمیلی
هاا  ایمیل یک رسانه ارتباطی اینترنتی سریع، ارزان و با کاربرد آساان اسات و ایان ویژگای    

ان از ایمیل استفاده باعث شده است تا بسیاری از سازمانهای تجاری برای ارتباط با مصرف کنندگ
کنند. با این حال مصرف کنندگان غالبا در مقابل تماس غیر مستقیم از طریق ایمیل مقاومت می 
کنند و ممکن است آنها حتی بدون تماس با مخاطبین واکانش نشاان دهناد. محققاین باه ایان       

ننادگان در  مشاهدات با استفاده از یک جریان درحال رشد ادبیات که رفتار و واکنشهای مصرف ک
برابر استفاده از ایمیل های تجاری پاسخ داده اند، به عنوان مثال نرخ تبادیل کاه در آن مصارف    
کننده روی پیوندهای ارتباط در تبلیغات ایمیل کلیک می کند، شناسایی توالی و تنواوب ارتبااط از  

با پیام ایمیل  طریق تماس با ایمیل بهینه و مطالعه فراندی که مصرف کنندگان تصمیم می گیرند
 (.2015و همکاران،  3مرتبط شوند را مورد بررسی قرار داده اند)ویلسون

بازاریابی ایمیلی یک روش اصولی برای ایجاد وفاداری مشتریان به یک کسب و کار بوده و 
آیاد. شاما از طریاق بازاریاابی ایمیلای       حساب مای  عاملی مهم در فروش محصوالت و خدمات به

و یا کاربران سایت خود را همیشه درکنار خود داشاته باشاید. در ایان مادل از      توانید مشتریان می
بازاریابی دیجیتال شما ابتدا باید ایمیل کاربران ساایت خاود را دریافات کنیاد، ساپس از طریاق       

                                                 
1 Müller & Christandl 

2 Kee, Angel, & Yazdanifard, Rashad 

3 Wilson 
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1های ارسال ایمیل انبوه مانند میرالیت سرویس
2و میل چیمپ  

هاای هدفمناد    برای آنهاا ایمیال   
بی ایمیلی به اصضالح همانند شمشیر دو لبه است. اگر آن را درست و اصاولی  ارسال کنید. بازاریا

انجام دهید، مشتریان شما بیشتر و وفادارتر خواهند شد و فروش شما طبیعتا افزایش پیادا خواهاد   
توانید مشاتریان   ارزش می های متوالی و بی کرد و همچنین از طرف دیگر در صورت ارسال ایمیل

، 3چادویاک و دوهرتای  -)الیسهمچنین به اعتباار برناد خاود لطماه وارد کنیاد     را از دست داده و 
2015.) 

 عملکرد هتل
سازه  یک سازمانی، عملکرد بنابراین است، کارکرد کیفیت یا حالت معنی به لغت در عملکرد

توسط  عملکرد تعریف ترین معروف .دارد اشاره سازمانی عملیات انجام چگونگی به که است کلی
اقدامات  کارایی و اثربخشی کیفیت تبیین است. فرآیند شده ارایه  2002 سال در همکاران و نیلی

 از پایادار  مزیات رقاابتی   ایجاد با تا اند تالش در کسب وکارها رقابتی، فضای در گذشته. امروزه

 بیشاتر مطالعاات   .دهناد  انطبااق  تغییرات با را خود و یابند رونق سازمانی عملکرد ارتقای طریق

 چندان های مالیشاخص اگرچه اند،بوده مالی عملکرد مبنای بر سازمانی عملکرد زمینه در گذشته

 رقاابتی، مزیات   حاد شرایط در توانند نمی و ندارند همبستگی وکار کسب یک بلندمدت اهداف با

 (.  1395کنند. )رهنورد و همکاران،  ایجاد هاسازمان برای
 رسااند. در  مای  انجام به را خود موردنظر اهداف سازمان که است میزانی سازمانی، عملکرد

. یدهاد  م قارار  مادنظر  مختلف ابعاد از سازمان را کلی عملکرد که است کلی مفهوم عملکرد واقع
 اساتفاده  مسلماً اما کند،می دفاع عینی و ابزارهای ذهنی با عملکرد ه گیری انداز از گذشته ادبیات
 (. 2014، 4دارد )کامیسون و لوپز بیشتری اعتبار عینی ابزارهای از

(، پیشنهاد می کند برای اندازه گیری عملکرد هتلهاا از ساه بعاد اساسای     2010)5سایناگهی

( استفاده شود که عبارتند از: بعد مالی)مانند درآمد هر اتاق موجود
6

(RevPAR  (، عملیاتی)مانند

پالساماکر و همکااران،   دی از اشغال یا بازدید مکرر( و ساازمانی)مانند رضاایت مشاتری()به نقال    
2018.) 

شاود. باه   های درگیر در جریان تولید کاال انباشته میای از داشتهدر اقتصاد سنتی، مجموعه
بیان دیگر در اقتصاد سنتی، مفهوم دارایی ثابت، به ساختمان، تجهیزات تولیدی، مصالح و وسایل 

                                                 
1 MailerLite 

2 MailChimp 

3 Ellis-Chadwick, F., & Doherty, N. F. 

4 Camisón & Villar-López 

5 Sainaghi, R., 

6 Revenue per available room (RevPAR)  
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روناد و جاز در اثار    ند تولید، به کار میحمل و نقل و ماشین آالت به عنوان کاالهایی که در فرای
های جاری نیز به عناصار جااری، مانناد    یابند، اطالق می گردد. داراییاستهال  تغییر شکل نمی

مواد اولیه و بطور کلی سرمایه در گردش، به عنوان کاالهایی که در فرایناد تولیاد  بطاور کامال     
هاا عبارتناد   شود. بر پایه این طرز تلقی، داراییروند، گفته می یابند و یا از بین میتغییر شکل می

تواناد سانجیده   از: منابع اقتصادی، که در قالب موجودی هزینه و بهای آن در زمان اکتسااب مای  
هاا و  های ماورد انتظاار هزیناه   ها اغلب بر مبنای مقایسه جریانشده و کنترل شود. ارزش دارایی

تعدادی از شاخصهای عملکاردی ماالی کاه توساط      گیرد.درآمدهای بالقوه مورد محاسبه قرار می
ها، فروش باه سارمایه، نسابت جااری،     محققین ارائه شده اند عبارتند از:  گردش مجموع داراریی

 (.2018پالسماکر و همکاران، دیها، بازده سرمایه)گردش موجودی، بازده مجموع داراریی

 مدل و فرضیه ها
H1a : منظر مالی تاثیر مثبت معناداری داردبازاریابی ایمیلی بر عملکرد از 
H1b :بازاریابی ایمیلی بر عملکرد از منظر اخالقی تاثیر مثبت معناداری دارد 
H1c :بازاریابی ایمیلی بر عملکرد از منظر مشتری تاثیر مثبت معناداری دارد 
H1d :ردبازاریابی ایمیلی بر عملکرد از منظر فرایندهای داخلی تاثیر مثبت معناداری دا 
H2a :بازاریابی محتوا بر عملکرد از منظر مالی تاثیر مثبت معناداری دارد 
H2b :بازاریابی محتوا بر عملکرد از منظر اخالقی تاثیر مثبت معناداری دارد 
H2c :بازاریابی محتوا بر عملکرد از منظر مشتری تاثیر مثبت معناداری دارد 
H2d :ندهای داخلی تاثیر مثبت معناداری داردبازاریابی محتوا بر عملکرد از منظر فرای 
H3a :بازاریابی ویروسی بر عملکرد از منظر مالی تاثیر مثبت معناداری دارد 
H3b :بازاریابی ویروسی بر عملکرد از منظر اخالقی تاثیر مثبت معناداری دارد 
H3c :بازاریابی ویروسی بر عملکرد از منظر مشتری تاثیر مثبت معناداری دارد 
H3d :ازاریابی ویروسی بر عملکرد از منظر فرایندهای داخلی تاثیر مثبت معناداری داردب 
H4a :بازاریابی شبکه های اجتماعی بر عملکرد از منظر مالی تاثیر مثبت معناداری دارد 
H4b :بازاریابی شبکه های اجتماعی بر عملکرد از منظر اخالقی تاثیر مثبت معناداری دارد 
H4c :های اجتماعی بر عملکرد از منظر مشتری تاثیر مثبت معناداری دارد بازاریابی شبکه 
H4d :      بازاریابی شبکه های اجتماعی بر عملکرد از منظار فراینادهای داخلای تااثیر مثبات
 معناداری دارد
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 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 روش تققیق
و از نظار ماهیات جازو پژوهشاای توصایفی از ناوع        این پژوهش از نظر هادف کااربردی  

پیمایشای و باا اساتفاده از     -صورت میدانیها بهروش گردآوری اطالعات و دادههمبستگی است. 
 اند. آوری شدهپرسشنامه جمع

 گیريجامعه، نمونه و روش نمونه
ه ساتار  5و  4تمام مدیران و کارکناان اداری هتال هاای    جامعه آماری این پژوهش شامل 

گیاری دردساترس   گیاری از روش نموناه  برای نموناه  است،نفر  190 شامل کهاست شهر مشهد 
استفاده شده است. برای تعیین حداقل حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. باا توجاه   

باشاد، کاه بارای اطمیناان از     نمونه مای  123این پژوهش نیازمند حداقل به حجم جامعه آماری، 
پرسشنامه توزیع شد. این تعداد بین اعضای نمونه باه روش حضاوری،    150د الزم، گردآوری تعدا
در این میان تعاداد  . به محققین بازگردانده شد 127تعداد در نهایت ارسال گردید. ایمیل و فاکس 

 125در نهایات   ند.های ناهمگون و غیرقابل اعتماد بودند که حذف گردیدپرسشنامه دارای داده 2
  .، که طبق قواعد ذکر شده بیش از حداقل  مورد نیاز استپرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت

 ابزارهاي پژوهش
 5و  4هتل هاای   عملکرد برای سنجش و اندازگیری تاثیر استراتژیهای بازاریابی دیجتال بر

ده اسات  گانه لیکرت استفاده ش 5سوال بسته با طیف  32ای متشکل از از پرسشنامه ستاره مشهد
سوال مرباوط باه عملکارد     17که طیف آن از بسیار موافقم تا بسیار مخالفم گسترده است. تعداد 

ساوال مرباوط باه     15هتل ها )در چهار بخش مالی، مشتری، فراینادهای داخلای و اخالقای( و    
پالساماکر  و  باشاد. ایان پرسشانامه قابال در دی    ابعادش استراتژی های بازاریاابی دیجتاال مای   

بکار گرفته شده است. با این حاال   2014و عبدالعلیم محمد و همکاران،  2018ان در سال همکار
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ها به صورت جداگانه ماورد  ها و معرفروایی و پایایی با استفاده از آزمون های مختلف برای سازه
 اند.ها به طور کامل توضیح داده شدهبرررسی قرار گرفته است که در بخش یافته

 هایل دادهروش تجزیه و تقل
هاا  ( بارای تجزیاه و تحلیال داده   PLSدر این پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی )    

هاای  هاای همچاون توزیاع نرماال معارف     استفاده شده است. زیرا اوالً این روش به پیش فرض
مشاهده شده و حجم باالیی نمونه ها متکی نیست. ثانیاً از این روش برای مقاصد پایش بینای و   

های مبتنی بار کواریاانس   به عبارت دیگر برخالف روش .شودوابط محتمل استفاده میاکتشاف ر
ی ها با الگوی نظری پژوهش دارند، این روش به دنبال کشاف نظریاه  که سعی در سازگاری داده

 (.  1393ها نهفته است )فضلی و هوشنگی، است که در داده

 هاي پژوهشیافته

در این بخش ابتدا به بررسی پایایی، روایی و برازش مادل پرداختاه مای شاود و ساپس         
( 1از ساه ماال :   پایایی تحقیق از برای بررسی فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. 

ت )هوشانگی و  اساتفاده شاده اسا    بار عااملی معارف هاا   ( 3و  ضریب ترکیبی( 2 آلفای کرونباخ
یم بررسی ضریب ترکیبی و آلفای کرونبااخ در جادول یاک قابال مشااهده      (. نتا2016همکاران، 
 716/0 و 836/0هاا باه ترتیاب بیشاتر از     و آلفای کرونباخ برای همه سازه ترکیبیضریب است. 

نتایم بررسی بارهای عاملی نیز در جدول دو قابل الزم بیشتر است.  7/0است که از حداقل مقدار 
هاا، باار   در روش حداقل مربعات جزئی برای پایاایی معارف  ده(. مشاهده است )اعداد هایالیت ش

(. اکثریات بارهاای   2017)هوشانگی و همکااران،    باشد 6/0عاملی برای هر معرف باید بیشتر از 
 6/0عاملی )به جزء یکی از بارهای عاملی عملکرد از منظر مالی ( دارای بارهای عاملی بااالتر از  

 5/0 از بااالتر  کاه ) آن ساازه  شده استخرا  واریانس متوسط و 1وباید قاعده به توجه با کههستند 
 نمود.  حفظ نیز را معرف این توانمی( است

 : نتایم بررسی اعتبار متغییرها1جدول 

 ضریب ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر
متوسط واریانس استخرا  

 شده

 0.671129 0.859552 0.756436 بازاریابی محتوا

 0.563231 0.836692 0.742636 مشتریعملکرد از منظر 

                                                 
1
باشد ولی متوسط واریانس استخراج  6/0: بایدو بیان می کند که اگر سازه ای دارای معرف با بار عاملی کمتر از  

کتاب دکتر عادل آذر و همکاران،  باشد می توان آن معرف را حفظ نمود. برای اطالع بیشتر به 5/0شده آن باالتر از 

 مراجعه نمایید. 1391
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 0.610958 0.886672 0.839864 بازاریابی ایمیلی

 0.591618 0.874016 0.811865 عملکرد از منظر مالی

عملکرد از منظر فرایندهای 
 داخلی

0.819530 0.880309 0.647864 

 0.595212 0.853995 0.775659 عملکرد از منظر اخالقی

 0.639144 0.841379 0.716785 بازاریابی شبکه ای

 0.702068 0.904045 0.862635 بازاریابی ویروسی
  

برای بررسی روایی نیز از سه آزماون متوساط واریاانس اساتخرا  شاده، آزماون مااتریس        
(. مقادار  2013الکلر و بارهای عرضی باید بهره گرفت )فضالی و همکااران،    –همبستگی فرنل 

است. نتاایم   5/0حداقلی برای تایید روایی متغیرها در آزمون متوسط واریانس استخرا  شده برابر 
مقدار متوسط واریانس استخرا  شده بارای  بررسی این آزمون در جدول یک قابل مشاهده است. 

 الزم بیشتر است.  5/0است که از حداقل مقدار 563/0 ها بیشتر ازهمه سازه
گردد کاه در آن بایاد باار    ها از آزمون بارهای عرضی استفاده میبرای بررسی روایی معرف

هاا  ها برای سازه خودش بیشتر از بار عاملی آن معرف بارای ساایر ساازه   عاملی هر یک از معرف
آزمون در جدول دو نشان داده شده است. نتایم (. نتایم بررسی این 2013باشد )قانی و همکاران، 

ها دارای بار عاملی باالتری برای ها است، چرا که تمامی معرفبررسی بیانگر روایی مناسب معرف
 CMها برای سازه ها هستند. به عنوان مثال بار عاملی معارف  سازه خود در مقابل بار عاملی آن

 0.046، 0.461، 0.357، 0.313، 0.554، 0.529 ،0.505اساات کااه از مقااادیر  0.831براباار بااا  1
 بیشتر است.  

 های پژوهش( بارهای عاملی و بارهای عرضی معرف2جدول )

 معرف ها
 بازاریابی

 مقتوا

 از عملکرد

 مشتري منظر

 بازاریابی

 ایمیلی

 از عملکرد

 مالی منظر

 منظر از عملکرد

 فرایندهاي

 داخلی

 منظر از عملکرد

 اخالقی

 بازاریابی

 اي شاکه

 بازاریابی

 ویروسی

CM 1 0.831 0.505 0.529 0.554 0.313 0.357 0.461 0.046 
CM 2 0.829 0.543 0.492 0.473 0.243 0.431 0.396 0.212 

CM 3 0.798 0.366 0.453 0.432 0.261 0.339 0.355 0.183 

CP 1 0.493 0.801 0.573 0.574 0.353 0.387 0.563 0.199 
CP 2 0.521 0.806 0.539 0.600 0.262 0.410 0.521 0.192 
CP 3 0.341 0.655 0.303 0.450 0.187 0.205 0.355 0.160 
CP 4 0.360 0.730 0.330 0.467 0.286 0.389 0.474 0.078 
EM 1 0.555 0.555 0.805 0.550 0.410 0.443 0.497 0.144 
EM 2 0.481 0.498 0.850 0.643 0.374 0.495 0.572 0.177 
EM 3 0.461 0.518 0.759 0.557 0.416 0.421 0.473 0.269 
EM 4 0.403 0.305 0.709 0.461 0.314 0.468 0.373 0.258 
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EM 5 0.443 0.455 0.778 0.517 0.393 0.458 0.426 0.160 
FP 1 0.296 0.300 0.384 0.438 0.285 0.207 0.356 0.169 
FP 2 0.532 0.607 0.561 0.812 0.318 0.450 0.559 0.261 
FP 3 0.439 0.604 0.558 0.857 0.338 0.446 0.510 0.118 
FP 4 0.483 0.498 0.561 0.832 0.385 0.546 0.560 0.124 
FP 5 0.506 0.571 0.602 0.824 0.453 0.540 0.550 0.154 
IP 1 0.221 0.261 0.340 0.401 0.773 0.251 0.385 0.105 
IP 2 0.212 0.293 0.282 0.333 0.806 0.289 0.389 0.057 
IP 3 0.258 0.286 0.415 0.336 0.814 0.300 0.371 0.167 
IP 4 0.358 0.341 0.505 0.423 0.826 0.336 0.372 0.171 
LP 1 0.513 0.457 0.495 0.578 0.354 0.796 0.486 0.148 
LP 2 0.363 0.339 0.478 0.449 0.254 0.728 0.391 0.201 
LP 3 0.151 0.256 0.283 0.298 0.160 0.703 0.303 0.089 
LP 4 0.305 0.366 0.484 0.424 0.318 0.850 0.406 0.225 
NM 1 0.437 0.583 0.468 0.581 0.365 0.407 0.846 0.212 
NM 2 0.339 0.493 0.544 0.520 0.425 0.425 0.777 0.146 
NM 3 0.416 0.472 0.437 0.500 0.335 0.434 0.773 0.122 
VM 1 0.116 0.132 0.286 0.152 0.217 0.251 0.184 0.849 
VM 2 0.148 0.171 0.214 0.234 0.134 0.176 0.243 0.826 
VM 3 0.105 0.121 0.098 0.091 0.092 0.036 0.062 0.815 
VM 4 0.197 0.262 0.194 0.195 0.078 0.203 0.135 0.860 
 

کند، جاذر متوساط واریاانس اساتخرا      ها توصیه میبرای بررسی روایی سازه الکلر -فرنل
ها باشد که بیانگر آن است کاه همبساتگی   ها باید بیشتر از همبستگی آن با سایر سازهشده سازه
در  (.1391)آذر و همکااران،   ها استاش با سایر سازهبا نشانگرهای خود بیشتر از همبستگی سازه
 ها ارائه شده است.روایی سازه ( نتایم3) جدول

 الکلر( -)آزمون فرنلماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخرا  شده  :3جدول 
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        0.819 بازاریابی محتوا

       0.750 0.583 منظر مشتری

      0.782 0.601 0.602 بازاریابی ایمیلی

     0.769 0.502 0.503 0.597 منظر مالی

    0.805 0.466 0.489 0.369 0.333 منظر فرایندهای داخلی

   0.771 0.367 0.587 0.582 0.474 0.460 منظر اخالقی

  0.799 0.526 0.469 0.668 0.604 0.647 0.496 بازاریابی شبکه ای

 0.838 0.202297 0.222 0.161 0.213 0.253 0.214 0.175 بازاریابی ویروسی
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در مدلسازی معادالت ساختاری به کمک روش حداقل مربعات جزئای از شاخصای باه ناام     
( برای بررسی برازش مدل استفاده می شود. ایان شااخص هار دو مادل     GOFنیکویی برازش )

دهد و به عنوان معیاری بارای سانجش عملکارد کلای     گیری و ساختاری را مدنظر قرار میاندازه
( ساه  2009رود. حدود این شاخص بین صفر و یک بوده و وتازلس و همکااران )  مدل به کار می

 GOFرا به ترتیب به عنوان مقاادیر ضاعیف، متوساط و قاوی بارای       0.36و  0.25، 0.01مقدار 
 0.537 برابار باا    GOF مقدارقابل مشاهده است  4انطور که در جدول شماره معرفی نمودند. هم

  شود.تایید می قویبرازش مدل کلی به صورت است که بیانگر آن است 
 : برازش مدل4جدول 

 GOF ضریب تعیین ضریب اشتراکی متغیر

 - 0.671129 بازاریابی محتوا

 

0.537 

 0.534120 0.563231 منظر مشتری

 - 0.610958 بازاریابی ایمیلی

 0.612498 0.591618 منظر مالی

 0.287871 0.647864 منظر فرایندهای داخلی

 0.400283 0.595212 منظر اخالقی

 - 0.639144 بازاریابی شبکه ای

 - 0.702068 بازاریابی ویروسی

 0.459 0.628 متوسط
 

هاای پاژوهش   الگاوی سااختاری و فرضایه   های این پاژوهش باه آزماون    دوم یافته دسته
حاداقل  وسیله الگوریتم  هاختصاص دارد که برای این منظور از ضریب مسیر و ضریب تعیین که ب

است. ضریب مسیر سهم هر یاک  آمده  دسته ب اسمارت پی ال اس با نرم افزارمربعات جزئی و 
)هوشانگی و فضالی    دهاد بین در تبین واریانس متغییار ماال  را نشاان مای    از متغییرهای پیش

زیار نموناه اساتفاده شاده      500اپ باا  راز الگوریتم بوت است T. برای محاسبه مقدار آماره (1393
جادول   و 3و  2شاکل هاای    در هاا به همراه نتیجه فرضیه تیقدار ضرایب مسیر و آماره ماست. 
   ( ارائه شده است.5شماره )
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 : ضریب معناداری بین متغیرهای تحقیق2شکل 

  
 : ضریب مسیر بین متغیرهای تحقیق3شکل 
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 : نتایم آزمون فرضیات5جدول 

 متغیرها
ضریب 
 مسیر

 نتیجه آماره تی

H1a : بازاریابی ایمیلی بر عملکرد از منظر مالی تاثیر مثبت معناداری
 دارد

 تایید 3.836 0.370

H1b : بازاریابی ایمیلی بر عملکرد از منظر اخالقی تاثیر مثبت معناداری
 دارد

 تایید 3.346 0.347

H1c : بازاریابی ایمیلی بر عملکرد از منظر مشتری تاثیر مثبت معناداری
 دارد

 تایید 2.106 0.201

H1d : بازاریابی ایمیلی بر عملکرد از منظر فرایندهای داخلی تاثیر مثبت
 معناداری دارد

 تایید 3.010 0318

H2a :تایید 3.103 0.202 تاثیر مثبت معناداری دارد بازاریابی محتوا بر عملکرد از منظر مالی 

H2b : بازاریابی محتوا بر عملکرد از منظر اخالقی تاثیر مثبت معناداری
 دارد

 رد 1.440 0.119

H2c : بازاریابی محتوا بر عملکرد از منظر مشتری تاثیر مثبت معناداری
 دارد

 تایید 2.888 0.263

H2d : منظر فرایندهای داخلی تاثیر مثبت بازاریابی محتوا بر عملکرد از
 معناداری دارد

 رد 0.043 0.003

H3a : بازاریابی ویروسی بر عملکرد از منظر مالی تاثیر مثبت معناداری
 دارد

 رد 0.481 0.015

H3b : بازاریابی ویروسی بر عملکرد از منظر اخالقی تاثیر مثبت
 معناداری دارد

 رد 1.116 0.064

H3c : ویروسی بر عملکرد از منظر مشتری تاثیر مثبت معناداری بازاریابی
 دارد

 رد 0.816 0.039

H3d : بازاریابی ویروسی بر عملکرد از منظر فرایندهای داخلی تاثیر
 مثبت معناداری دارد

 رد 0.445 0.025

H4a : بازاریابی شبکه های اجتماعی بر عملکرد از منظر مالی تاثیر مثبت
 معناداری دارد

 تایید 3.786 0.342

H4b : بازاریابی شبکه های اجتماعی بر عملکرد از منظر اخالقی تاثیر
 مثبت معناداری دارد

 تایید 2.276 0.245

H4c : بازاریابی شبکه های اجتماعی بر عملکرد از منظر مشتری تاثیر
 مثبت معناداری دارد

 تایید 4.474 0.388

H4d : از منظر فرایندهای بازاریابی شبکه های اجتماعی بر عملکرد
 داخلی تاثیر مثبت معناداری دارد

 تایید 2.701 0.271
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 نتیجه گیري
ای آنها در صنعت هتلداری تاثیرگاذار   نگرش عمومی کارکنان به اخالق بر فعالیت حرفه   
توان از طریق در  نگرش عمومی به اخالق، باه پیشابینی و تبیاین اخاالق      باشد  یعنی می می
های تحقیق و آزمون فرضایات نشاان داده   نتایم تحلیل آماری داده آن پرداخت.ای و ابعاد  حرفه

منظار ماالی، منظار اخالقای ، منظار مشاتری، منظار        ابعاد عملکرد) است که بازاریابی ایمیلی بر
( هتل تاثیر مثبت و معناداری دارد.  که این نتیجاه نشاان مای دهاد بازاریاابی      فرایندهای داخلی

تری توسط هتلهای شهر مشهد قرار گرفته است و از سوی دیگر این روش ایمیلی مورد توجه بیش
بازاریابی محتاوا بار   بیشتر بر رفتار مشتریان تاثیرگذار می باشد. همچنین نتایم مشخص نمود که 

عملکرد از دو منظر مالی و مشتری تاثیر مثبت معناداری دارد در حالیکه تاثیر بازاریابی محتاوا بار   
ر اخالقی و فرایندهای داخلی تایید نگردیده است  که نشان دهنده این موضوع عملکرد از دو منظ

است که بازاریابی محتوا هر چند موجب بهبود شرایط مالی و جذب مشتری شده است اما موجاب  
در ادامه آزمون فرضیات تحقیق  . بروز یادگیری و نیز بهبود فرایندهای داخلی سازمان نشده است

منظر مالی، منظر اخالقی ، منظر مشتری، منظر عملکرد)ازاریابی ویروسی بر نشان داده است که ب
( هتل تاثیر معناداری ندارد. که نشان دهنده عدم توجاه باه تبلیغاات دهاان باه      فرایندهای داخلی

دهان و ویروسی در این صنعت است و این امر موجب کاهش روابط باین مشاتریان باا یکادیگر     
ابعااد  بازاریاابی شابکه هاای اجتمااعی بار       دیاده اسات کاه    شده است. در نهایت مشاخص گر 

( هتال تااثیر مثبات و    منظر مالی، منظر اخالقی ، منظر مشتری، منظر فرایندهای داخلیعملکرد)
معناداری دارد.  این نتیجه نشان می دهد توجه باه شابکه هاای اجتمااعی در صانعت هتلاداری       

ای مسافرتی و معرفی هتلها در شبکه های مناسب است و شواهد نشان می دهد برنامه های توره
مورد این  2018پالسماکر  و همکاران در سال دیاجتماعی بطور گسترده ای افزایش یافته است. 

فرضیات را مورد بررسی قرار داده اند و تاثیر انواع بازاریابی بر عملکرد هتلها را تاییاد نماوده اناد     
 بعاد مالی)مانناد درآماد هار اتااق موجاود       انناد چند آنهاا عملکارد هتال را باا ابعااد دیگاری م      

 )
1

(RevPAR )ختاییدر تحقیقی دیگر  اند.بررسی نموده(، عملیاتی)مانند اشغال یا بازدید مکرر 

که بین فعالیتهای ترفیعی، داد و ستدی، پایگااه اطالعااتی و   (، نشان داده اند 1392)شاه مرادی و
   .ردعملکرد توریسم رابطه مثبت معناداری وجود دا

 ستاره شهر مشهد پیشنهاد می گردد: 5و4با توجه به نتایم تحقیق به مدیران هتلهای 
       مدیران میتوانند از طریاق ایجااد آمااوزشهای مهارتهاای اخالقای، تشاویق کارکناان
مدارتر، استانداردسازی رویة ارایه خدمات، و کنترل و نظاارت بیااشتر رفتارهاای کارکناان      اخالق

                                                 
1 Revenue per available room (RevPAR)  
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 .یابدکاهش و بهبود 

 .با تولید محتوا در فضای مجازی و اینترنت مشتریان را به سوی خود جذب نمایند 

       در فراینهادی داخلای توصایه    تشکیل تیم تولیاد محتاوا و دخالات دادن نظارات آنهاا
 گردد. می

  بار اخاالق کااری و     ،اعتقادها و نگرشهای عمومی کارکنان هتلها به اخالقاز آنجا که
است لذا مدیران هتل ها بایستی بر این موضوع نظارت بیشاتری داشاته و   حرفهای آنها تاثیرگذار 

 در بدو استخدام توجه کافی بنمایند.
    برگزاری دوره های آموزشی بازاریابی الکترونیک با تاکید بر تولید محتوا پیشانهاد مای
 گردد.

 .آموزش بازاریابی ویروسی به کارکنان بخش بازاریابی پیشنهاد می گردد 
  باشگاه مشتریان در شبکه های مجازی ایجاد شود.الزم است 
        برگزاری قرعه کشی و همچنین پرداخت پورساانت باه مشاتریانی کاه افاراد دیگار را

 معرفی نمایند توصیه می گردد.
همچنین برای دیگر محققین در زمینه انجام تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد ماوارد زیار را   

 بررسی نمایند:
  بازاریابی ویروسی در سازمانها بطور عاام و هتلهاای شاهر مشاهد     دالیل عدم توجه به

 بطور خاص.
 .راههای بهبود بازاریابی ویروسی در هتلهای شهر مشهد 
     چرایی تاثیر غیر معنی دار  بازاریابی محتوا بر عملکرد از منظار اخالقای و  فراینادهای
 داخلی.
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 نوع مقاله: پژوهشی

 261 - 288صفحات 

 سنجه ها  ریو مبارزه با فساد و تأث تیشفاف یشاخصه ها
 یالملل نیب نیو مواز

 1 حمید رحیمی
 2 صابر نیاورانی

 3 محمد جاللی

 4 اسداهلل یاوری

 چکیده

موجاود در   یمقابله با فسادها یبرا یو مبارزه با فساد بعنوان راهکار تیشفاف یشاخصه ها

از مناابع گونااگون    یمختلفا  یهایدساته بناد   یشدهاند و دارا شنهادیپ یتیو حاکم یطبقات دولت

کارده اسات. باا وجاود      جااد یا یکشورها موانع بزرگا  یاهداف و توسعه  شبردیهستند. فساد در پ

پاساخ   رسدیو مبارزه با فساد به نظر م تیشفاف یشاخصه ها نیتدو ی نهیدر زم رمؤث یتالش ها

درحالتوسعه، همچنان  یاز کشورها یاریمسئله وجود ندارد و بس نیدر قبال ا یبخش تیرضا یها

 . برندیسطوح رنم م یاز فساد در تمام

و  یو مبارزه با فسااد باه دو شاکل نظرسانج     تیشفاف یشاخصه ها یبند میتقس نیمهمتر

در قالاب   نالملال یب تیسازمان شافاف  یبر نظرسنج یمبتن یرح شده اند که شاخصههامط یابیارز

 بر اساس گزارش هستند.   یبر کارشناس یمبتن یادرا  فساد هستند و شاخص ها

 کارد یهساتند. رو  یبروزرساان  ازمناد یمبارزه با فاسد با توجه به بروز شدن فساد ن یها وهیش

                                                 
َِِدتُُاومللاِِاَّشُُدِِتُُاقاِاواِلَُِِِ گرَِِتُاقِِماَِا تُاقِِماَِ َّتخصصِیَِرِِِکیرِیِاَّشجاِ.1

  .را اَّتارا اِاِا ِاَّشگدِِآزاِِاسداَُِدتاَُاتدِِلامََِِّتحُِا دسُِلامِس
                 Email: hamid.rahimi@srbiau.ac.ir  

ُُِدتاَُاتُدِِلُامََِِّتحُِا دسَُُِِلامِسِدتُاومللاِِاَّشُدِِتُاقاِاواِلَُِِِ گرَِِتُاقِِماَِِدراااسیدِِ.2
   Email: sabberniavarani@gmail.com       .َْئال(ِاْندِ)َّاِرا اَّتارا اِاِا ِاَّشگدِِآزاِِاسداَ

  .را اَّتارا اِاِا ِاشیِدُِاَّشُدِِتُاقاِِاَّشگدِِشاِا گرَِِتُاقِِماَِدراُِاَّشِ.3
                   Email: mdjalali@gmail.com   

  .را اَّتارا اِاِا ِاشیِدُِاَّشُدِِتُاقاِِاَّشگدِِشاِا گرَِِتُاقِِماَِدراُِاَّشِ.4
                   Email: yavariamir@hotmail.com   
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فساد اسات.   یارتباط آن با مقوله زانیو م تیسنجش شفاف یبرا یجامع اریمع یدارا یبانک جهان

دولاات و   یاقاتصاااد  یتهاا یمباارزه با فسااد، محادود سااختن فعال    یاساسا یاز راهکارها یکی

 ،یاسات. در حوزه بودجه بناد  یاقاتصاد یتهایباه مشاارکت در فعال یخصوصا شبخا قیتشاو

استفاده از منابع و کااهش فاساد و اتالف مناابع  یبراثربخش هها،یرو میو تنظ یگاذار یخط مش

 ریمسا  یماال  ینهادهاا  یو چشم انادازها  دههایدارد. بروز بودن دادهها، ا یتاوجه انیشاا ریتاأث

کااهش فسااد و بهباود     دبخشیا دهاد و نو  یآنها قرار ما  یرا فرا رو یسازمان تیاز شفاف یتازها

 یینامناساب، شناساا   یلیفساد، چارچوب تحلسنجش  یجامع برا یاریعملکرد آنهاست. فقدان مع

 یاسیو توجه به مسائل س یالملل نیب نیو مواز یبه منابع قانون ینامناسب اهداف و عدم توجه کاف

 مبارزه با فساد است. ریدر مس قیبر عدم توف رگذاریاثو عوامل ت تهایجزو محدود

 

 واژگان كلیدي

 تیساازمان شافاف   ،یبانک جهاان  ،یالملل نیب نیو مبارزه با فساد، مواز تیشفاف یها شاخصه

 .الملل نیب
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 طرح مسأله

و  2000، 1سونسن(ای در توسعه کشورهاست.  مالحظه عنوان مانع قابل ی فساد به مسئله
های گوناگون پیرامون فساد، یکی از راهکارهای ممکن برای  گیری ادرا  اندازه )2002، 2آلسینا

 تعیین وضعیت فساد است. 

المللی علیه  که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضرورت ایجاد قوانین بین 1975از سال 
 نامه بینی نمود  تهیه گزارشها، کنوانسیونها و توصیه المللی را پیش فساد در معامالت تجاری بین

 الملل صورت گرفت.  ها برای هماهنگی کشورها با جامعه بین

نخساتین   (1996)ل و باناک جهاانی   الملا  ، سازمان شفافیت باین 1990در اواسط دهه  
های شفافیت و مبارزه باا فسااد را ارائاه دادناد .تالشاهای ساازمان توساعه و همکااری          شاخصه

 اقتصادی در کنوانسیون مبارزه با رشوهخواری مقامهای دولتی خارجی در معامالت تجااری باین  

 از اروپاا، توجاه بایش    المللی و همچنین تدوین سیاست مبارزه با فساد اداری اروپا توسط شورای

 ها را در پی داشت.  پیش به این شاخصه

های شفافیت و مبارزه با فسااد صاورت    های مؤثری در زمینه تدوین شاخصه اگرچه تالش
ها پاسخهای رضایت بخشی در قبال مسئله شافافیت   گرفته است ،اما به نظر میرسد این شاخصه
است. با توجه به این موضوع و با عنایات باه ایان کاه     و مبارزه با فساد و تأثیرات متقابل نداشته 

کشورهای مختلف، تصورات ،تجربیات و تعاریف متفاوتی از فساد دارند  تا چاه حاد ایان حقیقات     
 به صورتی هدفمند توسط یک شاخص جامع سنجش نمود.  میتوان را متنوع و چندبعدی

بنادیهای مختلاف    دساته  های شفافیت و مبارزه با فساد، ابتادا بایاد   برای سنجش شاخصه
های شفافیت و مبارزه با فساد را بررسی نمود و قواعد هنجاری و تعاریف گوناگونی که از  شاخص

 دهند را شناخت.  فساد به دست می

هاای   های مختلاف شااخص   بندی رو، این مقاله در قسمت اول با تمرکز بر تقسیم این از
ی اجرا را بررسای میکناد.    ن زمینه از نظر شیوههای مهم در ای سنجه شفافیت و مبارزه با فساد ،

های شفافیت و مبارزه باا فاساد و همچناین برداشات      در قسمت دوم ،اهمیت بروز بودن شاخصه
ها از فسااد و شافافیت و دو شااخص مطارح در ایان       کننده شاخصه مؤسسات و نهادهای تدوین

الملال مطارح    افیت باین حوزه یعنی شاخص کنترل فساد بانک جهانی و شاخص ادرا  فساد شف
گردد. در قسمت سوم و چهارم ضمن بحث در خصاوص رویکارد باناک جهاانی و شاخصاه       می

ها در  پیشنهادی این پژوهش جهت سنجش تو مان شفافیت و مبارزه با فساد، محدودیت شاخصه
گیاری از مباحاث    سنجش شفافیت و مبارزه با فساد مورد بررسی قرار میگیارد. در پایاان نتیجاه   

                                                 
1  .Svensson, J 

2  .Alesina, A 



 1399   زمستان   – دوشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 

264 

 وع آورده شده است. موض

 ماانی نظري 

را  توساعه  یافته و بار کشاورهای درحاال    مطالعات متعددی تأثیر فساد بر کشورهای توسعه
تأثیرگذار و تأثیرپذیر از فساد کمتار موردبررسای    مطالعه شاخصهای بررسی کرده است ،بااینوجود

شفافیت و فساد را تعیاین  . شاخصهایی که میزان (2011، 12کینگزبوری و دیویس)واقعشده است (
میکنند، بیشمار هستند. بسیاری از صاحبنظران یک عامل که ازنظر آنها معیاری برای تعیین فساد 
یا شفافیت است بهعنوان شاخصه لحاظ نمودهاند. خصوصیات شخصیتی ویژگیهای کشور، جنس، 

موکراسای و  ثروت، تحصیالت، وضعیت تأهل، اندازه شهر، نظام حقاوقی ،منشاأ کشاور، وجاود د    
 (1995) 2قدرت مؤسسات مردمی ازجمله سادهترین شاخصههای مرتبط با فساد هساتند .مااورو  

 3نرخ رشد اقتصادی ارتبااط دارد. آدس و دی  در یک کشور با ادراکشده فساد معتقد است افزایش
دریافتند رقابت و آزادی اقتصادی رابطه مستقیمی با میزان شفافیت دارناد. ریجکگام و    (1997)

نشان دادند نسبت حقوق و دستمزد باا فسااد رابطاه دارد. برانتای و ودر اساتنباط       (1997) 4ودر
 کردهاند آزادی مطبوعات معیاری برای شفافیت و مبارزه با فساد است. 

شاخصههای مطرح دو ویژگی مشتر  دارند: نخست بر پایاه برداشاتهای افاراد صااحبنظر     
آنها مغفول مانده است و در ثانی پراکنده هستند و گاه بار  هستند و سنجهها و موازین بینالملل در 

5روی یک کشور مطالعه شده و جامعیت بینالمللی ندارناد .الپورتاا و همکااران    
مادعی   (1997) 

هستند کشورهای نظام حقوقی کامن ال تمایال کمتاری باه فسااد دارناد .جانساون و رابینساون        
 7ظ نمودهانااد. مکااآرتور و ساااکس ) مااذهب را بهعنااوان عاماال کاااهش فساااد لحااا   2001(6
کرسیهای پارلمان را مرتبط با افازایش یاا    (1999) 8جغرافیای سرزمینی ،فیشمن و گاتی(2000)

 کاهش فساد منظور کرده است. 

جدول زیر تعاریف فساد و مضاامین مرباوط باه آن را از منظرهاای نهادهاا و ساازمانهای       
 ارائه داده است.  بینالمللی مختلف

  

                                                 
1 . Mauro, P  

2 . Davis, K. E., & Kingsbury, B  

3 . Ades, A. & R. Di Tella  

4 . Rijckeghem, C. Van & Weder, B  

5 . La Porta, R & etc  

6 . Johnson, Simon & James A. Robinson  

7 . McArthur, John W., & Sachs, Jeffrey D  

8 . Fisman, R. & R. Gatti  
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 تعاریف فساد از منظرهای مختلف -1 جدول

 تعاریف

فساد، سوءاستفاده از قدرت واگذارشده برای منافع شخصی است فساد و به هرکسای کاه   »
   TI).(2003« به یکپارچگی مردم در جایگاه قدرت وابسته است ،لطمه میزند

همچنین رشوه با عناوین: )مشتری بهعنوان یک رشوه دهنده عمل کرده و پول »
را  (زیرمیزی، شیرینی، پاداش ،سبیل چرب  کردن و غیره شناخته میشودباجسبیل، 

به مأمور پرداخت میکند که مرتشی نامیده میشود. در عوض مشتری مزیتی از 
قبیل خدمات یا مجوزی کسب میکند که حق دستیابی به آن را ندارد. برای مثال 

 (19:7200 لمسدورف)« خفیف مالیاتی یا قرارداد عمومی،ت

رشوه 
 دادن

این مأمور برای گرفتن خدمات عمومی، از مشتری پول میگیرد یا سود میبرد. 
 (19:7200 لمسدورف،)

 اخاذی

 اختالس (19:7200 لمسدورف،)دزدی از منابع عمومی از سوی نماینده دولت 

  2007، 1( ، لمسدورفTI.2003)سی پی آي

ز انماینده دولت همچنین میتواناد بهطاور فعاال، اطالعاات را باا اساتفاده        :كالهارداري

حقاایق و تخصصاها، از مسائول اصالی      حیلهگری، تقلب، فریب، دستکاری یا تحریف اطالعات،
 پنهان کند.  (رئیس)

که به باالترین  فساد عظیم اصطالحی است که برای توصیف فساد استفاده میشود عظیم 
 .نقض گسترده قدرت، نفوذ کرده است سطح دولت و

 32:4300ملل متحد: 

 عمل  روی منظور ایجاد تأثیر نامناسب دادن است. اعطای مزیتی به تصمیم یا رشوه دادن رشوه

                                                 
1 . Lambsdorff, J. G  

نیز توصیف « فساد اداری»فساد جزئی که گاهی بهعنوان 
میشود ،شامل مبادله مقادیر بسیار کوچک پول و اعطای 
وامهای کوچک است. بااینحال اینها میتوانند خسارات 
عمومی قابلتوجهی را موجب شوند. مثالً افسر گمر  که 

 200،وسوسه میشود و  با محمولهای دارای عوارض باال
 دالر یا بیشتر رشوه میگیرد.

 جزئی

UN (2004)  

 ملل  متقد 

(United 

Nations) 
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 WB بانک جهانی) world bank (      فسااد و جزئای سوءاساتفاده فسااداز  و نیاز

 قدرت عمومی سوءاستفاده برای نخبگان منافع برای شخصی منافع بهصورت خصوصی عظیم 

                                                            

فساد فعال بهعنوان پرداخت یا وعده پرداخت رشوه تعریف میشود  
)2008 OECD فعال یا غیرفعال از اختیارات مقامهای). سوءاستفاده   

 دولتی (انتصابی یا انتخابی) برای منافع مالی خصوصی یا سایر مزایا

 OECD فساد

 كمیسیون اروپا فساد (3200کمیسیون اروپا )سوءاستفاده از قدرت برای منافع شخصی. 

تقاضا، پیشنهاد، ارائه یا قبول کردن، مستقیم یا غیرمستقیم، رشوه  یا 
هرگونه مزیت ناروا یا چشمانداز مربوط به آنکه عملکرد مناسب هر 

 نوع وظیفه یا رفتاری را منحرف میکند.

 فساد

 كنوانسیون حقوق بشر

174  

) ETSبراي فساد ( 

  2ماده

وعده، پیشنهاد به یک مقام دولتی مستقیم یا غیرمستقیم برای خود مقام دولتی یا شاخص  
، از عمال کاردن یاا نکاردن باه      مقام رشوه دادن فعال رسمییا نهاد دیگری بهاینترتیب که این 
 وظایف اداری خود، اجتناب کند.

 ) (شورای اروپا)( كنوانسیون حقوق  

توسط یک مقام رسمی، بهطور مستقیم یاا باا     تقاضا یا پذیرشكیفري در مورد فساد 

که این غیرمستقیم شخصبرای  از مقاام عمال رسامی یااکردن  یاا شاخص ونکاردن  بهنهااد          
  (شورای اروپا) کند.(فدیگری  بهخود، منظور اجتناباین وظای

بااین مؤسسااات و نهادهااای مختلااف باارای تاادوین یااک شاااخص رقاباات  1990 از سااال
اناد و   از ایان مؤسساات شاخصاهای منحصاربهفردی تعبیاه نماوده       برخی چشمگیری بوده است.

 اند.  دستهای از مؤسسات با ترکیب چند شاخص، شاخصههای جدیدی معرفی کرده

 تقسیماندي شاخصههاي شفافیت و ماارزه با فساد . 1

شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد از نظر شیوهی اجرا به دو شکل نظرسنجی و ارزیابی 
وند. آن دسته از شاخصهها که بهصورت نظرسنجی اجرا میشود در قالاب ادرا  فسااد   تقسیم میش

هستند  یعنی ممکن است فساد در کشورهای مورد نظرسنجی اینگونه نباشد ولی در  ماردم آن  
 کشور از فساد اینگونه است. 

بهموازات شاخصهای مبتنی بر شایوهی نظرسانجی، گاروه دوم از شاخصاهای شافافیت و      
 رشد نمود. مبنای این شاخصها کارشناسی بود.  2000با فساد در سال مبارزه 

 شاخصهاي ماتنی بر نظرسنجی . 1-1

از مهمترین شاخصهای مبتنی بر نظرسانجی، شااخص ساازمان شافافیت بینالملال اسات.       
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و  12(بای پای آی  )شاخص سازمانشفافیت بینالملل، شااخص در  فسااد و شااخص در  رشاوه     
همکاری مؤسسه گالوپ تدوین نموده است. بررسی بودجه باز تهیهشاده  سنجش فساد جهانی رابا

توسط موسسه بودجه بینالملل وشاخص بینالمللی تجارت و شاخص تجربی فساد و شاخص محیط 
 ازجمله شاخصهای مبتنی بر نظرسنجی هستند. 2 (بی ای ای پی اس)کسبوکار 

 شاخصهاي ماتنی بر ارزیابی و كارشناسی  -1-2 

شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد به شکل ارزیابی و آزمون اجارا میشاوند و   دسته دوم 
 سنجش میزان شفافیت و میزان فساد متکی بر نمرات ارزشیابی شاخصهاست.  

بارومتر اروپا تهیهشده توسط کمیسیون اروپا، برآورد جرم بینالملل تهیهشده توسط اتحادیاه  
های اروپاایی موسساه مطالعااتی ارزشاهای اروپاایی      و طرح ارزش 3(ایی یو تی آی اس)تحقیقاتی 

،شاخصهای یکپارچگی آفریقا و شاخص حاکمیت آفریقا و نوتبوکهای فساد و شاخص یکپاارچگی  
، 4جهانی موسسه یکپارچگی جهانی و بنیاد مو َابراهیم، شاخصه بینش جهانی موسساه اچ آی اس 

التینو بارومتر از شارکت التیناو    مؤسسه مدیریت توسعه،5گزارش رقابتپذیری جهانی جی آر سی 
طبقهبنادی شاخصاههای    2بارومترو از شاخصهای مبتنی بر ارزیابی و کارشناسی هستند. جادول  

 شفافیت و مبارزه با فساد را از نظر شیوهی اجرا نشان میدهد. 

نظر شیوهی اجرابندی شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد از  طبقه -2جدول   

 تهیه كننده    شاخص
 ) کار و بررسی عملکرد بانک اروپاایی بارای بازساازی و توساعه ساازمانی      و محیط کسب

EBRD  BEEPS) و بانکهای جهانی. 

 شاخصهاي ماتنی بر نظرسنجی 

 (VOPS)صدای مردم  مؤسسه بینالمللی گالوپ

 بنگاه تجارت جهانی
شاخص بینالمللی 

 تجارتشاخص تجربی فساد

 بینالمللموسسه بودجه  بررسی بودجه باز 

 سازمان شفافیت بینالملل شاخص در  فساد 

 سازمان شفافیت بینالملل و مؤسسه سنجش فساد   (بی پی آي)شاخص در  رشوه 

                                                 
1 .  BEEPS  

2 .  BPI  

3 . EUICS  

4 . HIS  

5 .GRC  
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 کمیسیون اروپا   گالوپ بارومتر اروپا   جهانی 

 (ICVS)بینالملل  برآورد جرم EUICSاتحادیه تحقیقاتی 

 اروپاییطرح ارزشهای  مؤسسات مطالعاتی ارزشهای اروپایی

 موسسه یکپارچگی جهانی و بنیاد مو

 َابراهیم

شاخصهای یکپارچگی آفریقا شاخص حاکمیت 
 آفریقا نوتبوکهای فساد شاخص یکپارچگی جهانی

 بینش جهانی موسسه اچ آی اس

 (GRC)گزارش رقابتپذیری جهانی  (IMD)مؤسسه مدیریت توسعه 

 التینو بارومترو شرکت التینو بارومترو

 افروبارومترو ایالتی میشیگان دانشگاه

 شاخص (ICRG)  مجموعه خدمات سیاسی

)شاخص حاکمیت آفریقا  کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
AGI) 

 بانک جهانی
 (WGI)شاخصهای حاکمیت جهانی 

 راهبرد سرزمینی بانک جهانی و ارزیابیسازمانی

 شاخصهاي ماتنی بر ارزیابی و آزمون 

 WVSانجمن   (WVS)ارزش جهانی 

 اهمیت بروز بودن شاخصههاي شفافیت و ماارزه با فساد   -2

در عصر حاضر، مبارزه با فساد و شفافیت آفرینی هنگامی موفق میباشد که روشهای سانتی  
دادههای مورد واکاوی تکیه نماید را کنار گذاشته و بر شیوههای جدید و دسترسی الکترونیکی به 

. زیرا شکل فساد روز بروز مادرنتر و شایوههای باروز و بساتر فسااد روز باروز       (1820، 11تئودور)
جدیدتر میشود  بنابراین نمیتوان از شاخصههای مرتبط با حاوزه شافافیت و فسااد زدایای انتظاار      
داشت با توجه با گستردگی اطالعات، باهمان شیوهی قدیمی به سانجش شافافیت و مباارزه باا     

 فساد بپردازند. 

سیاری در حوزهی شفافیت مطرح اسات. از مهمتارین شاخصاهای مارتبط باا      شاخصهای ب
شفافیت شاخص سی پی آی یا همان شاخص شفافیت بینالملال اسات. اگرچاه ایان شااخص در      
سنجش شفافیت شاخص خوبی است، اما همانگونه که درگاه اینترنتی این سازمان در بخاش ماا   

ساازمان عمادتاً محلای و بهصاورت ماوردی      چه میکنیم آمده است منابعجمعآوری اطالعات این 
                                                 

1 .Theodore, Kahn 
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اوالً باید با سنجش فسااد تو ماان باشاد و در ثاانی بار       است. درحالیکه شاخص سنجش شفافیت
 اساس منابع قابالتکا ازجمله دادههای معتبر و قابالستناد باشد. 

شااخص کنتارل فسااد و    )حوزهی شفافیت و مباارزه باا فسااد     مقایسه دو شاخص مهم در
با بیان تعاریف، اهداف، منابع اطالعاتی و تعاداد کشاورهای تحات پوشاش در      (اطشاخص استنب

 آورده شده است .  3 جدول

 (شاخص کنترل فساد و شاخص استنباط)مقایسه دو شاخص مهم  -3 جدول
شاخص استنااب 

)CPI.2012( 
WGIكنترل فساد (  . 2012(  

فساد ،سوءاستفاده از قدرت واگذارشده  
است و میتواند به برای منافع شخصی 

هرکسی که به یکپارچگی مردم در 
 جایگاه قدرت، لطمه وارد سازد.

سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع 
شخصیبهصورت عظیم و جزئی فساد و نیز سوءاستفاده 

 نخبگانبرای منافع خصوصی

 تعریف

افزایش آگاهی عمومی در مورد 
فساد ، ارائه اطالعات درباره 

 فساد در کشورها. ادراکات گسترده 

 (19:7200، لمسدورف)

ارزیابی یک معیار از حاکمیت که در اصل به 
ایجادشاخصهای درون کشور و حاکمیت میانجامد و 

ؤثر کمکهای دولتی، اختصاص دارد. ایجادابزارهای م
 ( 7200 بانکجهانی،)

 هدف

- NGO  شاخصهای)
حاکمیت  پایدار برتلزمان  شاخص 
دگرگونی  اساس برتلزمان  ملتهای 
خانه  آزادی در ترانزیت  درجهبندی 

ریسک  کشور با بینش جهانی  شفافیت  
 بینالمللی بررسی شمار رشوه دهندگان) 

بندی  کار درجه و مجریان کسب -
 اداره  بانک

سالنامه    آفریقا   توسعه -
  اطالعات  IMDرقابتپذیری جهانی 

آسیای مشاوره ریسک اقتصادی و 
سیاسی  خدمات ریسک سیاسی   
راهنمای ریسک کشوری بینالمللی   
ارزیابی عملکرد بانک جهانی و  

ارزیابی سازمانی  رتبهبندی ریسک  
 کشوری واحد اطالعات اکونومیست

بررسی شرکتها و خانوارها افروبارومتر  بررسی  -
بینالمللی بارومتر فساد جهانی  محیطتجاری  شفافیت 

گزارشرقابتپذیری جهانی انجمن اقتصادی جهانی  
نظرسنجیجهانی گالوپ  بارومتر التینو  فساد اداری مشاوره 

ریسکاقتصادی سیاسی در آسیا  بارومتر آمریکایی 
دانشگاهوندربیلت  سالنامه رقابتپذیری جهانی مؤسسه 

 مدیریتتوسعه

 کار و شرایط کسب جهانی و بینش ریسک شاخصهای -

 سازمانهای مردمنهاد (شاخص دگرگونی برتلزمان  -

شاخص بنیاد آزادی اقتصادی  شاخص انتخاباتی 
آفریقا تحقیقات بینالمللی و شاخص پایداری شاخص 

 الملل) بورس شاخص بودجه باز پروژه بودجه بین

سازمانهای دولتی (سیاست کشوری بانک توسعهآفریقا و  -
بانک اروپایی برای بازسازیو گزارش  ارزیابیهای سازمانی 

توسعه  پایگاه دادههای اطالعاتی حقوق بشرریچاردز، پایگاه 
اطالعات پروفایلهای سازمانی ارزیابیهای سازمان و سیاست 

 کشوری بانک جهانی)

منابع 

 اطالعاتی
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   176 212 تعداد 

 كشورهاي تقت پوشش 

 شاخصهاي سنجش شفافیت؛ رویکرد بانک جهانی  -3

از میان شاخصهای انتخابی، راهنمای بانک جهانی برای جامعه مدنی مناسبترین شااخص و  
، 1دیویاد )درعینحال معیار جامع برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن باا مقولاه فسااد اسات     

. این شاخص میگوید برای اینکه شفافیت از طریق نهادهای مدنی ترویم یابد جامعه مدنی (1720
 نظر قرار دهد. سه سنجه را مد

 شفافیت نقشها و مسئولیتها  -3-1 

سنجهی اول، شفافیت نقشها و مسئولیتها است .آنچه دراینبین مطرح است ایان اسات کاه    
بهطور بسیار روشنی نقشها و مسئولیتهای افراد شفافسازی شود اینکه یک جایگاه یا یک موسسه، 

حقوقی حقوق عماومی و یاا اشاخاص     دولتی است یا خصوصی و یا اینکه آثار مترتب بر اشخاص
حقوقی حقوق خصوصی بر آن بار میشود و چه وظایف و اهداف و مسئولیتهایی بر عهده آن نهااد  

 یا موسسه است جملگی پرسشهایی است که در این سنجه مال  است. 

جامعه مدنی با بررسی نقشها و مسئولیتها قادر است کلیاه ارکاان و ساازمانها و نهادهاا باه      
ی درونی دولت و بخش خصوصای و نیاز احصاای فعالیات بخاش عماومی و بنگاههاای        مرزبند

اقتصادی آزاد بپردازد و دقیقاً مشخص نماید چهکاری و در چه حوزهای مربوط به چه کسی است 
.هنگامیکه نقشها و مسئولیتها دچار ابهام شوند ،آنگاه اهداف، منافع و خروجی یاک ساازمان نیاز    

بروز فساد قوت میگیرد. شفافیت نقشها و مسئولیتها ،که انعکاسدهنده  مبهم است و در این صورت
مرزبندی درونی دولت بین فعالیتهاای ماالی، پاولی و بنگاههاای اقتصاادی عماومی از یکساو و        

 بخشهای عمومی و خصوصی از سوی دیگر است. 

 مرزبندي درونی دولت و بخش خصوصی  -3-1-1

امه از قبل تعیینشده، دخاالت کم یا گستردهی دولات  سمنها میتوانند با پیاده کردن یک برن
درزمینههای مختلف و به علتها و توجیههای ماتفاوت را به خاطر اینکاه رشااد و توساعه بخاش     
خصوصی رادر بسیاری محدود میکنند، کنتارل نمایناد .بهطوریکاه رشاد و ساطح بااالی ثاروت        

اوامعی کاه ساطح بااالیی از    اقتصادی همزمان توسطبخش خصوصی و دولات باه دسات آید. ج
اقتصادشان در انحصار دولتهاست بهتنهایی نمیتوانند به سطح نسبتاً باالیی از رشد اقتصادی دست 
یابند، بنابراین سمنها، بیش از هر چیز به کارآمد و شفاف کردن دولت نیااز دارند تا در چااارچوب  

تخصاایص غیار بهیناه و فسااد     آزادیهای مادنی و حکمرانی خوب عماال کنناد و از بیعادالتی،    
                                                 

1. David, Cabedo 
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 جالوگیری کاند. 

سمنها با تبیین این امر که پدیده فساد یک نقلوانتقال منافع بین بخش دولتی و خصوصای  
اسات که طی آن منافع عماومی باه سمت منافع خصوصی ساوق مییاباد باه کنتارل مؤسساات      

ها را در راساتای  خصوصی اهتمام میورزند. کنترل برخی مؤسسات خصوصی نیز رسالت مهم سمن
شفافیت نقشها و مسئولیتها برجسته مینماید. در شرکتهای بزرگ خصوصی نیز ممکن است فسااد  
متأثر از نفوذ افراد دولتی باه هنگام استخدام و همچنین در فعالیتهای خصوصی تنظیمشده توسط 

ه ناافع یاک   دولت دیاده شاود. در چناین موارد، فساد میتواند سوءاستفاده از قادرت عماومی باا   
حزب خاص، طبقاه، قاوم، دوساتان ،خانواده باشد .درواقاع در بساایاری از کشااورها بعضاای از     
درآمدهای حاصل از فساد، در راستای تأمین مالی فعالیتهاای حزبهاای سیاسای تعریاف میشاود.      
کاهش مشارکت بخش خصوصی، فرصت بیشتری برای رانات جاویی سیاسای فاراهم میاآورد و      

و بروکراتها فاسادتر میشاوند  بهعبارتادیگر، دولات بزرگتار باازده ماورد انتظااار از         سیاستمداران 
فعالیتهای غیرقانونی را افزایش میدهد و درنتیجه، انگیزهای برای انجاام فعالیتهاای غیرقااانونی   

 همچون فساد میشود. 

 در کشورمان ایران، تخصیص منابع مالی کافی برای تأسایس و تنفیااذ نظااام حقااوقی و    
قضایی و توجه به نهادهای مدنی ازجمله سمنها به دلیل پایین بودن تولید ناخالص داخلی و اتکاا  
به منبع انحصاری نفت نادیده گرفته میشود. بنابراین به دلیل عدم تأسیس سیستمهای نااظارتی،  
ارات فاساد میتواند افزایش یابد. در کشورهای نفتخیز به دلیل عدم پاسخگویی دولتها و نیز انحص

دولتی، حاتی باوجود بااال بودن تولید ناخالص داخلی، فساد میتواند افزایش یابد. وظیفه سامنهای  
ایرانی شکستن این انحصار است زیرا بهطورکلی شیوع فاساد درجایی محتمل اسات کاه وجااود  

جمله محدودیتها و مداخله دولت دساتیابی به سودهای کالن و نامعقول را ممکن ساخته باشاد .از
این محدودیتها و ماداخالت دولات، وجاود محادودیتهای و مااوانع تااجاری (مانناد تعرفههاا و         
سهمیهبندی واردات)، سیاستهای صانعتی تبعیضآمیز، کنتارل قیمتهاا، چاناادگانگی ناارخ ارز و    
تخصیص سهمیههای ارزی و اعتبارات دولتی هستند .ازاینرو یکی از راهکارهای اساسای مبااارزه  

اد، محدود ساختن فعالیتهای اقاتصاادی دولات و تشاویقبخاش خصوصای باه مشااارکت  با فس
در فعالیتهای اقاتصادی از طاریق آزادساازی اقاتصاد اسات. وظیفه سمنهای ایرانی شکستن این 
انحصار است و شکست انحصار جز با شفافسازی مسائل در رسانههای عمومی و همگاانی میسار   

 نیست. 

در جواماع دارای آزادی فعالیت سمنها نیز وجود دارد، اما بایاد گفات فعالیات    گارچه فسااد 
سمنها در حوزه شفافیت نقشها و مسئولیتها این تضمین را میدهاد کاه در صاورت وقاوع، فسااد      
پنهان نمیماند  ازاینرو ایان افشااگریها میتواناد از رشااد و گسااترش فسااد جلاوگیری کناد. در         
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به ماردم و احازاب و سامنها میباشاند و     « پاسخگو»مداران همواره کشورهای دموکراتیک سیاست
بهمنظور کسب آرا در انتخاباات بارای این سازمانها ارزش بساایار قائلناد. زیاارا رقابات احازاب      
شدید و کوشش برای آشکار کردن رسوایی حازب ماقابل از طریق نهادهاای مادنی نسابتاً زیااد     

ممکن اسات باار سااطح فساااد در یااک کشاور تاأثیر        است. عدم فعالیت سمنها در این حوزه
باگذارد، دولت میتواند در نقش یاک عامال بازدارناده یاا انگیزهای فسااد باشاد، در کشاورهایی  
کااه مالکیاات دولتاای گسااترده باار اقاااتصاد، ماااقررات و مالیاتهااای افراطاای باارای کساابوکار و  

 فتن قاوانین دلیل باشد، فساد بیشتر است. محدودیتهای تجارت زیادی وجود داشته و به کاار گار

شایوع فسااد در کشورهای فقیر و درحالتوسعه نسابت باه کشاورهای توسعهیافته باااالتر  
درصااد از کشااورهای    13اسات .چنانچه طباق آخرین رتبهبندی سازمان شفافیت جهانی، تنهاا 

هاصطالح کشورهای پاکی هساتند  جهاان دارای رتباه مناسب در زمینه کانترل فساد بودهاند و ب
درصاد از   25که اکثراً عضو سازمان همکاری و توساعه اقتصاادی میباشاند، درحالیکاه نزدیاک      
درصاااد   63کشورهای جهاان در سطح ضعیف و یا نسبتاً ضعیفی از کنترل فساد قرار داشاتهاند.  

این کشورها ،سامنها باا   باقیماناده از کشاورها در ساطح بسیار وخیمی از فساد به سر میبرند. در 
روشن کردن وظیفه اصلی دولت مانند وظایف اعمال حاکمیت دولت که مانافع حاصال از انجاام   
آن شامل همه اقشار جامعه میگردد و بهرهمندی افراد از این ناوع خادمات ناهتنها موجب ایجاد 

فازایش میدهاد، از   محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود، بلکه تحقق آن اقتدار دولات را نیاز ا  
قبیل مدیریت ملی و اداره اماور  کاشور، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتمااعی و اساتقرار   
عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت مالی، عادالت قاضایی و دفااع از مرزهاای کشاور وظاایف     

رتری دارد مربوط به تصدیهای اجتماعی که مانافع اجتماعی حاصل از آن نسبت به منافع فردی ب
و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد در جاامعه میگردد، از قبیل آموزشوپرورش عامومی و فنی و 
حرفهای، بهداشت و درمان، تربیتبدنی ورزش، فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاات دینای ابهاام    

 مرزهای درونیدولت و بخش خصوصی را روشن میسازند. 

 بنگاههاي اقتصادي آزاد  احصاي فعالیت بخش عمومی و -3-1-2

دولت دو جنبه مختلف دارد. از طرفی دارای شخصیت حقوقی اسات و بادین لحااظ وضاع   
حقوقی او نظیر سایر شخصیتها است. بدین اعتبار است که دولت مالک و دائن و مادیون مایشود 

ت قوه حاکمه و اعمال حقوقی مشابه اعمال و معامالت سایر افراد انجام میدهد. از طرف دیگر دول
جاامعه اسات و بر طبق اختیارات قانونی خویش، اعمال حاکمیت میکند و اعمال حقاوقی انجاام   
میدهد که ناظیری در حاقوق خاصوصی ندارد. وظیفه سمنهای فعال در این حوزه تبیین عوامل و 
باه  اهداف ماشترکی است که باهطور نسبتاً ثابت در ایجاد تشکیل دولت در میان اغلاب جواماع   

چشم میخورد. اینها اموری هاستند کاه نوعاً در اصل وجود و ادامه حیاات و بقاای جواماع دارای    
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ضرورت اجتنابناپذیر میباشند، مانند ایجاد نظم و امنیت ،پاساداری از مارزهای ماالی و تعقیاب و   
 کیفر مجرمان و احصای این موارد از فعالیتهای بنگاههای اقتصادی آزاد مهم است. 

 علنی بودن اجرا و ارائه گزارش بودجه  -3-2

سنجهی دوم با بودجه و مفاهیم مرتبط با آن ارتباط دارد. این سنجه شفافیت بودجه و علنی 
بودن آن و ارائه گزارش بودجه را راهنمای جامعه مدنی در شفافیت آفرینی و فساد زدایی قاراردادِ  

میتواند کارکنان بخش عمومی را پاسخگو  است. بودجه نوعی ابزار حکمرانی جدید است. این ابزار
نگه دارد  ازاینارو ماایان بااودجه و ارزشاهای دموکراتیاک ا پاساخگویی باه مالیاتدهنادگان و          
ر یدهندگان ا رابطاه وجاود دارد بهبیانادیگر، بودجههاا ابازار قدرتمنادی بارای پاساخگویی باه           

نه خر  میکند و آیا دولتها باارای  شهروندانی هستند که میخواهند بادانند دولت پاول آنها را چگو
ارجحیتهای آنها ارزش قائل هستند یا خیار  زیارا بودجه، ارجحیت شهروندان و پیامادهای دولات   

 را به هم وصل میکند. 

توجه به این نکته الزم اسات کاه منابع مالی بودجاه باه عماوم ماردم تعلاق دارد و تماام       
اختصااص میدهاد، بایاد بارای جامعاه باازدهی        مواردی کاه دولت منابع مالی خاصای را باه آن  

مشاخص و قابال قبولی داشته باشد با تاوجاه بااه اینکاه مخاار  بودجاه و شیوه هزینه کاردن  
منابع مالی در بودجه، نقش شاایان تاوجهی در فرایند توسعه هر کشور دارد، دولات بایاد تاالش    

نهایی جامعه باه کاار گاارفته و در قبااال    کند تا این منابع را در راستای حداکثر سازی مطلوبیت
 (.1395عادل وامیرخانی، )دن آن به عموم جامعه پاسخگو باشدهزینه کر

در کشور شاهد مواردی از هزینه هستیم که دولات هرسال بودجه شایان تاوجهی را باه آن   
اختصاص میدهد، اماا بازده مشخص و تأثیرگاذاری بارای اقتصااد کشاور در برنادارد و کاارکرد    
پاسخگویی برای بودجه را با ماشکل ماواجه میکند. با توجاه بااه ایاان مسائله ،شناساایی ایان      

عث هدر رفتن مایزان زیادی از مانابع عمومی در هرسال ماالی میشاوند، اهمیات   هزینهها که با
 بسیاری دارد. 

یکی از ویژگیهای مهم بودجه عمومی این است که کاساانی کااه منااابع مااالی بخااش    
عمومی را تاأمین میکنند، همان کسانی نیستند که در خصوص چگونگی خر  کردن پول تصمیم 

همواره این احتمال وجود دارد که سیاستمداران پاول را متفااوت از خواسات     میگیرند. بهبیاندیگر
مالیاتدهندگان خار  کنند. با تاوجه باه این امر باید سازمانهای مردمنهاد میتوانند در نظم ماالی،  
مسئولیتپذیری و ثباات ماالی ساوق دادن برنامههای دولت به سمت کارآمدترین استفاده از منابع 

و ارائه اطالعات شفاف در خصوص هزینه کرد بودجه به عماوم مردم در خصاوص   تخصیصیافته
 برنامهها و منابع مالی کمک کنند. 

زمانی شفافیت در فراگرد بودجهبندی شاکل میگیرد کاه قااوانین و مقااررات و رویههاا و    
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م قاارار  روشهای تهیه و تنظیم قوانین، ثابت و شفاف باشند و همگی منتشرشده و در اختیار عماو 
گیرند .شفافیت تصمیمها، بهخصوص در حوزه بودجهبندی، خطمشی گااذاری و تنظایم رویههاا،    
براثربخشی استفاده از منابع و کااهش فاساد و اتالف منااابع تااأثیر شااایان تااوجهی دارد. باه      
 همین منظور، اطالعات باید در دسترس عموم قرار گیرد و قوانین و مقررات شفاف باشند. چراکاه 
دسترسی بهموقع به اطالعات اقتصادی، میتواند برای تصمیمگیریهای بخاش خصوصاای بسایار    
حیاتی باشد و کمک شایانی به کنترل فساد نماید .متخصصان پیشنهاد نمودهاند کاه اگار وظایف 
و مساائولیتها و شاارایط مناقصااهها و مزایاادهها، قااروض دولتاای و ضاامانتنامهها و رویههااای    

ود و با اجرای قانون آزادی اطالعاات و شاافافیت اطالعااات ،گزارشاهای    بودجهبندی، شفاف ش
 دولتی و قراردادهای دولتی انتشار عمومی یابند، حاکمیت قانون محقق میشود. 

این رابطه، از دیدگاه باانک جهانی نیز مورد تأکید قرارگرفته است و اعتقااد بر این است که 
ود که اقدامات مربوط به کلیه عملیات و اقدامات دولت، زمانی شافافیت باه پاسخگویی منجر میش

در اختیار عموم قرار گایرند و ماجلس و مؤسسات عالی حسابرسی را جهت کنترل و نظاارت بار   
دولت توانمند سازند و سایر مجموعههای رسمی و غایررسمی باتوانند از ایان اطالعااات جهات   

دیگاار از محققااان نیااز ارتباااط شاافافیت و      پاسخگو نگهداشتن دولت استفاده کنناد .برخای 
پاساخگویی را در اناطباق دولت با اصول و استانداردهای بینالمللی و تغییار سااختار سیاساای در  
راستای پاسخگویی مفید دانستهاند. پژوهشهای زیاادی نیاز حلقاه اتصاال و ارتبااط شاافافیت و  

   (1395و همکاران ، مقیمی)ند ر تقویت جامعه مدنی رصد کردهاپاسخگویی را د

 پوشش كامل و قابلیت دسترسی به نقوهی هزینه كرد بودجه  -3-2-1

عموم مردم این حق رادارند که مطلع باشند میلیاردها دالر مبالغ دریافتی از مالیاتدهندگان و 
منابع مالی دیگر که هرسال مالی دولت از طریق بودجه دریافت میکند، چگونه و باه چاه نحاوی    
ی هزینه میشوند. در راستای توانمندسازی شهروندان برای آگاهی از اینکه پارلمان چگونه داراییها

آنان را تخصیص و دولت چگونه آنها را هزینه میکنند ،آنها نیازمند دسترسی به گزارشهای بودجاه  
هستند. شفافیت بودجه ،بررسیهای آگاهانهتر سیاستگذاران و جامعه مدنی را در رابطه با تخصیص 

ر پای  و نتایم سیاستهای مالی کشور ممکن میسازد و درنتیجه، مسئولیت در قبال اجرای آنهاا را د 
 دارد. 

دولت بهعنوان تأمینکننده منافع عمومی است و عمدتاً به دنبال تاأمین برخای از کاالهاای    
عمومی و خدمات عمومی و رسیدن به اهداف عمومی خاص است. این اهداف به دالیل تجاری و 

 (مرکازی )میدهد. این پوشش شامل حکومت ملای  یا مالی نیست بلکه اهداف عمومی را پوشش 
را نیز ازلحاظ بودجه ،تاأمین اجتمااعی و اوراق قرضاه     (ایالتی، یا محلی)ولتهای محلی است که د

 ،درآمدهای اضافی شامل میگردد. 
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باوجوداینکه تقریباً تمام کشورها میتوانند اطالعات بودجه مرکازی را ارائاه دهناد، تنهاا در     
دادههاای  1 (سی دی اُ ایی)حدود دو سوم از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

بهموقع برای بانک جهانی ارسال میکنناد کاه سااالنه در دساترس اسات. بسایاری از کشاورها        
دسترسی به اطالعات جامع و بهموقع بودجه را ارائه نمیدهند، ایان در حاالی اسات کاه باا ارائاه       
و  پوشش کامل ارقام بودجه و شفافیت آن کمک میکنند بانک جهانی با رصد کردن مناابع ماالی  

 نحوه هزینه کرد آن شرایط بحرانی اقتصاد آنها را پیشبینی کند. 

معایب دیگری شامل ناهماهنگی و عقبماندگی در تاأمین اجتمااعی در کشاورهایی کاه از     
درجه باالی خودمختاری برخوردارند، حادث میگردد. افزون بار ایان، باه دلیال اینکاه دادههاای       

ر همزمان با دولت مرکازی تدویننشاده و بااهم ادغاام     مربوط به عملیات دولتهای فراملیتی بهطو
 نشدهاند، دسترسی کامل به دادههای عمومی امکانپذیر نیست. 

همچنین در راستای شفافیت بودجه جمعآوری دادهها ممکان اسات توساط محادودیتهای     
قانونی یا پیچیدگیهای مرتبط با ادغام یک سطوح اضافی یا محلی در سااختار فرعای ملای مهاار     

بااینحال، در برخی از کشورهای درحالتوسعه و اقتصاادهای در حاال گاذار، مشاکل اصالی       . شود
ناشی از فقدان شفافیت مالی وتأخیر در اطالعات است که بهنوبه خود ،میتواند تا حاد زیاادی باه    

 دنبال فقدان سیستمهای مدیریت مالیپاسخگو شفاف باشد. 

 40 تنهاا  2120 وقع این است که در ساال شواهد بیشتر از مشکل ارائه پوشش کامل و بهم
کشور عضوصندوق بینالمللی پول اطالعات مربوط به بودجه دولتی را بارای ساال گذشاته ارائاه     

کشور دیگر ،با گذشت دو  32عضو دیگر، اطالعات را با یک تأخیر یکساله ارائه دادند    30 دادند 
ه یارانهها، بیمهها و مالیات را ارائه ناداده  یا چند سال ارائه دادند. برخی کشورها اطالعات مربوط ب

و تنها مخار  دولتهای محلی را ارائه میدهند. ازاینرو شفافسازی ضروری است و کشوری میتواناد  
داعیهی مبارزه با فساد را داشته باشد که پوشش کامل و قابلیت دسترسی به نحوهی هزیناه کارد   

 بودجه را فراهم نماید. 

 ر ارائهی گزارش بودجه وحدت دادهها د -3-2-2

دسترسای آسااان باه اطالعااات قابالعتمااد، جااامع و بهموقاع، قابلاادر  و قابلمقایساه بااا      
شاخصهای بینالمللی و اطالعات مربوط به فعالیتهای دولتی چه در داخل کشور و چه در خاار  از  

دقیقااً ارزیاابی   کشور باید بهگونهای باشد که مردم و بازارهای مالی بتوانند وضعیت مالی دولت را 
کنند و هزینههای واقعی دولت و مزایای فعالیتهای دولات در حاال حاضار و در آیناده اقتصاادی      

 پیشبینی نمایند و پیامدهای اجتماعی آن را در اختیار عموم مردم قرار دهند. 

                                                 
1. OECD  
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در ابعاد واقعی مردم نیاز به ارائهی اطالعات قابالعتماد و مرتبط با اهداف سیاستهای ماالی  
لت و پیشبینی عملیات دولت در آینده از طریق دسترسی کامل به بودجه و انتشار آن در جداول دو

طبقهبندیشده میباشد. این فعالیت ممکن است بهطور خودجوش یاا از طریاق تعهاد بیرونای باه      
 .  (1720 ،1برنامه حمایت از شفافیت بودجه صورت گیرد (کورای

اقتصادی است. سیاست انتشار بهموقاع وحادت   شفافیت مالی بودجه، شرط الزم برای رشد 
اطالعات در ارائه گزارش بودجه نظم و انضباط مالی را به وجاود میاآورد اگرچاه شافافیت خطار      

 افزایش فشار گروههای سیاسی رقیب وارد کردن اتهامات مالی به دولت را در پی دارد. 

در پی دارد بلکه با وحادت  بودجه باز نهتنها تسریع در دستیابی به پایههای کالن اقتصادی 
دادههای ارائهشده، هزینههای عمومی اعتماد به دولت را تثبیت میکند. بهطورکلی کشورهایی که 
از درجه باالی شفافیت برخوردارند، دادههای بودجه بهطور یکسان و با هماان ارقاام قبلای ارائاه     

که منابع درآمد و بودجاه  میشود و انضباط مالی وقدرت اقتصادی قوی تلقی میشود. در کشورهای 
 اعتبار تلقی میشود.  دولت بهصورت متفاوت ارائه میشود، عملکرد اقتصادی آنها فاجعهآمیز و بی

در کشورهای جنوب شرق آسیا علیرغم منابع مالی فراوان ،به دلیل شفاف نباودن تعهادات   
کشورهای غیر شفاف  بودجه وحدت دادهها در ارائه گزارش بودجه و ارائه اطالعات مالی نامتقارن،

تلقی میشوند. وحدت کامل دادهها در ارائه گزارش بودجه مطابق استاندارد باناک جهاانی شاامل    
 وضعیت بیمه، مالیات و یارانهها و همچنین مقررات اقتصادی و تخصیص منابع پولی میباشد. 

 دسترسی عمومی به انتشار اطالعات  -3-3

است کاه در چناد ساال اخیار در بسایاری از      2ی سنجهی سوم دسترسی داده باز یا اُ جی د
کشورهای جهان خصوصاً کشورهای اروپایی اجراشده است. بسیاری از فعاالن در حوزهی مباارزه  
با فساد و شفافیت آفرینی این شیوهی شفافیتسنجی را در کشاورهای خاود ماورد آزماایش قارار      

طورجادی در پای تارویم و     که باه  دادهاند. دراینبین سازمانهای مردمنهادی نیز به چشم میخورد
دسترسی داده باز هستند. با گسترش دسترسی داده باز، سطح فساد در کشورهایی که این شاخص 
را اجرا کردند پس از یک دوره کاهش داشته است و کارکرد آن خصوصاً برای سازمانهایی کاه در  

 حوزهی شفافیت کار میکنند مثمر ثمر بوده است. 

گزارشگری مالی کارآمد، قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات، مردم از طریق نظام 
نحوهی مصرف منابع، استفاده و نگهداری اموال و داراییها، آگاه گردند و عملکرد مسئولین را مورد 
ارزیابی قرار دهند. از مسائل و مشکالت موجود در زمینهی گزارشگری مالی میتوان از عدم قدرت 

بهموقع به نیازهای اطالعاتی مشتریان، وجود قوانین و مقررات متعدد و نباود  پاسخگویی سریع و 
                                                 

1 .Cooray, Arusha  

2 OGD  
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پاسخگویی که مفهومیکردن آن نیازمند اطالعاات قابالتکاا، قاابلفهم، صاحیح و بهموقاع بارای       
استفادهکنندگان میباشد و نیز عدم گزارشگری مالی شفاف، چیزی که شهروندان از مردمساالری 

 د، نام برد. در سطح دولت انتظار دارن

 تعهد دولت به انتشار اطالعات  -3-3-1

برخورداری از اطالعات و خدماترسانی در این خصوص از ابتداییترین حقوق مردم محسوب 
 شود.  می

مردم در دنیای پیچیده امروز، در بسیاری موارد اطالعاتی در دست ندارند و بهطورمعمول نه 
د سود و زیان آن وقوف کامل دارند .چهبساا اطالعااتی   کیفیت اطالعات را میشناسند و نه بر موار

در قالب دروغپردازی بهعموم مردم اطالعرسانی شود که معیوب باشد و مردم با دریافت آنها دچار 
سردرگمی، ابهام و خسارت وزیان شاوند و براثار دریافات اطالعااتی نامتقاارن زیاان و خساارت        

 متحمل شوند. 

اهیم حقوقی است که سابقه و ریشهای طوالنی دارد. الزام به تعهد به ارائهی اطالعات از مف
ارائهیاطالعات در هنگام انتشار راهنمای بانک جهانی برای جامعهی مدنی باا مقاومتهاایی روبارو    
بود. چرا که کشورهای عضو معتقد بودند هارکس بایاد خاودش در پای کساب ارائاه اطالعاات        

طالعات به وی نیست. بهتادریم، کشاورها باه دلیال     موردنیاز خود باشد و دولت موظف به ارائه ا
پیچیدگی اطالعات و ظهور پدیده رانت اطالعات و عدم تعادل دریافت اطالعات که بر اساتقالل  
افراد و مشارکت آنها در برنامههای ملی خدشه وارد میکرد و زمینههای فساد را مستعد میسااخت،  

  (.1720 ،1این مقاومت را از بین برد (دیوید کابدو
برای تحمیل این تکالیف و تنظیم قواعد و احکام مرباوط باه آن، تعهاد دولات باه انتشاار       

اسات .بهازعم نگارناده،     "تعهد به ارائه اطالعات"اطالعات مطرح شد که منشأ آن نهاد حقوقی 
دولت ازاینجهت ملزم به انتشار اطالعات است که بتواند اعتماد عمومی را جلب نمایاد و باا ایان    

شروعیت خود را پایدار نماید .تعهد به ارائهی اطالعات عالوه بر کسب مشاروعیت بارای   وسیله م
دولت ازلحاظ اخالقی نیز مبتنی بر حسن نیات دولات اسات و در ایان صاورت مشاارکت ماردم        
روزافزون میگردد. عالوه بر این طبق یک قاعدهی کلی، هرکس ملتزم به عملی شود، نسبت باه  

نیز ملتزم خواهد بود  ازآنجاکه تأسایس یاک نظاام سیاسای لزومااً از       تهیهی مقدمات و لوازم آن
طریق مشارکت و رضایت مردم قابل تحقق است، لذا تمهید مقدمات آن ازجمله الازام باه انتشاار    

 اطالعات نیز ضروری است.  

  

                                                 
1 .David, Cabedo  
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 (استفاده و بازنشر اطالعات)اعطاي مجوز داده باز  -3-3-2

با در نظر گرفتن حجم وسیع و روزافزون اطالعات متنای کاه بهصاورت الکترونیکای و در     
فضای وب در اختیار کاربران قرار دارد و از طرفی کمبود وقت بارای بررسای تماام آنهاا، مسائله      

 بازنشر دادهها به یکی از زمینههای موردتوجه در زمینه شفافسازی تبدیلشده است. 

و سازمانها باید مجاز باشند در هر فرمتی به اطالعات دستیافته و  افراد ،شرکتها و مؤسسات
از آنها استفاده نمایند .دادههای باز دادههایی هستند که میتوانند بهصاورت آزاداناه مورداساتفاده    
مجدد قرار گیرند و توسط هر شخصی توزیع شوند. در این صورت ،دادهها در یک فرم مناساب و  

دو هیچگونه تبعیضی و محدودیتی درباز توزیع دادهها مجااز نمیباشاند   قابلتغییر در دسترس هستن
   (.1720 ،1مالیک)

این مقیاس در سنجه سوم شامل انتشار دادهها میشود تا هرکسی بتواناد باه آن دسترسای    
پیدا کند، از آن استفاده کند و آن را به اشترا  بگذارد. یکی از اهداف اصلی اعطاای مجاوز داده   

 فافیت است. باز، ارتقاء ش

برای دادههای باز و شفافیتهایی که منجر به پاسخگویی میشوند، شرایط موردنیاز عبارتاناد  
از: انتشار دادههای مناسب  فعال کردن بازیگران برای یافتن، پاردازش و اساتفاده از اطالعاات و    

شاهروندان   عمل بر روی هر خروجی  و قادر ساختن اصول نهادی یا اجتماعی قابالجرا یا توانایی
 برای انتخاب خدمات بهتر است. 

در این صورت، نهادها متعهد به باز بودن و شفافسازی در مورد چگاونگی دادههاا وبساایت    
هستند و وبسایت باز اکثریت اطالعات شفاف را نگه میدارد و دادهها را در یک مکان باز میکناد.  

، قبل از تکیه بر دادهها، از طریاق تایم   نهادها اطمینان میدهند که دادهها دقیق هستند. بااینحال
تضمین اطمینان اطالعات بهطور منظم مورد ارزیابی قرار میگیرند تا در صورت امکاان اطمیناان   

 حاصل شود .این ارزیابیها بهطور منظم به هیئت برنامه مدیریت اطالعات گزارش میشود. 

فساد زدایی به شمار آوردهاند  دولتها، شفافیت داده و دادههای باز را یک اولویت کلیدی در 
چرا که باعث افزایش مسئولیتپذیری میشود و باعث پیشرفت خدمات عمومی از طریق ترغیب به 
انتخابات و تحریک به نوآوری و رشد میگردد. حرکت به سمت باز بودن و شفافیت بیشتر بخشای  

ای محلی است. پس از از یک فرایند تحول گستردهتر از بازخوانی خدمات عمومی در داخل دولته
فراهم شدن اطالعات قابالستفاده و قابل نشر، گام بعدی در شفاف بودن اطالعات ماشین خاوان  

 هاست.  بودن داده
 

                                                 
1. Mallick, Sushanta 
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 ها  فراهم كردن ماشین خوان بودن داده -3-3-3

همانگونه که بیان شد، با در نظر گارفتن حجام وسایع و روزافازون اطالعاات متنای کاه        
در فضای وب در اختیار کاربران قرار دارد و از طرفی کمباود وقات بارای    بهصورت الکترونیکی و 

بررسی تمام آنها، مسئله ماشین خوان بودن دادهها بسیار ضروری است .دادههاای منتشرشاده از   
سوی دولت باید در قالبها و رویکردهایی باشد که تجزیهوتحلیل و استفاده مجدد از آن دادههاا را  

دن دادههاا  عمومی تجزیهوتحلیل دادههای خام، از طریق ماشین خوان بو ترویم میکنند. توانایی
 .  (1820، 1گریمالی)میسر است 

در یک فضای شفاف ،دادهها بهطور منطقی ساختار دادهشدهاند تا پردازش خودکار را انجام 
دهند.دادههای عمومی در فرم قابالستفاده مجدد و قابلخواندن تارویم میشاوند. باه دلیال اینکاه      

ندازه مجموعهدادههای عمومی رشاد میکناد، ماشاین خاوان باودن، برناماه جالاب، آموزناده و         ا
نوآورانهای از دادههای دولتبرای جستجو ،مرتبسازی و یا تبدیل آن به یاک فارم جدیاد اسات و     

 است.  برای شفافسازی مسائل کاربردی

 ها  بروز بودن و رایگان بودن داده -3-3-4

ا و چشماندازهای نهادهای مالی مسیر تازهای از شفافیت سازمانی بروز بودن دادهها، ایدهه
را فرا روی آنها قرار میدهد و نویدبخش کاهش فساد و بهبود عملکرد آنهاست. بروز بودن یکی از 
عوامل مؤثر در تغییر و یا ایجاد استراتژی مناسب در نهادهای مالی است و نتایم حاصل از آن بار  

 جمله بعُعدهای شفافیت سازمانی مؤثر میباشد. روی عملکرد سازمانها از

امروزه شرایط انتشار اطالعات به حدی سریع، پیچیده و روزافزون شده است که کشورهای 
دیگر نمیتوانند با تغییرات ظاهری یا ساطحی در سااختارها ،روشاها و سیساتمها، افکاار نسابی و       

در اجرای ابعاد شفافسازی باید بهطور  اعتماد عمومی را برای تحقق اهداف خود همراه سازند بلکه
مستمر بهصورت اعالنات گروهی و یا گزارشات فردی توسط رئیس کشور اطالعرساانی صاورت   
گیرد. جدیت و استمرار گزارشها نیازمند ارائه اطالعات بروز شده است. بروز باودن دادههاا باعاث    

کا به اطالعات بروز شده در اماور  میشود سیستم ارزیابی عملکرد روشن و صریح بوده و افراد با ات
 عمومی مشارکت داشته باشند. 

مفهوم شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطالعات داللت دارد .نگاه کاردن باه درون یکچیاز    
بهمنظور فهمیدن آنچه در آن میگذرد از طریق دسترسای باه اطالعاات میسار اسات. در اینجاا       

انند بهمنظور شکل دادن به نظراتشان در مورد کشوری شفاف است که افراد درون یا برون آن بتو
 اقدامات و فرآیندهای درون حکومت اطالعات موردنیازشان را به دست آورند. 

                                                 
1. Grimmeli, khuijsen 
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بخش عمومی بزرگترین منبع دادههای باز هساتند و ازآنجاکاه خادمات دولتای بار اصال        
یگاان محساوب   رایگان بودن انجام میشوند، دسترسی به ارقام و اطالعات مربوط به آنهاا نیاز را  

میشوند. در بیشتر کشورهایی که اقتصاد آنها دولتی است، برخورد با مفسدین و کسانی کاه ثباات   
اقتصادی را برهم میزنند و یا به پشتوانه برخی از افراد دولتی از رانات اساتفاده میکنناد، بهتارین     

های دولتای  شیوه مبارزه با فساد در دسترس قرار دادن اطالعات برای همگاان اسات تاا واساطه    
حذف شوند و فرایند رانت اطالعاتی صورت نگیرد .یکای از شاخصاهای داده بااز، رایگاان باودن      
دسترسی به اطالعات است. در این صورت شفافیت از کارکردابزاری فراتر رفته و به یاک پدیاده   

 فعال و مقتدر تبدیلشده است 

 الس قانونگذاري دسترسی به گزارش عملکرد نمایندگان ،كمیسیونها و مج -3-3-5

یکی از مقیاسهای سنجهی سوم دسترسی باه گازارش عملکارد نماینادگان ،کمیسایونها و      
مجالس قانونگذاری میباشد. یکی از مختصات کشورهای شفاف مرباوط باه نماینادگان مجاالس     
قانونگذاری و کمیسیونها میباشد. نمایندگان حساسیت اجتماعی و جایگاه حقوقی مهمای دارناد و   

ها از طرحهای ملی در صحن علنی مجلس منتم به قانونگذاری و مشارکت میگردد. قانون تلقی آن
اساسی کشورها اصل را بر شفافیت عملکارد نماینادگان گذاشاته اسات. باا نصاب دساتگاههای        
الکترونیک یا قیام و قعود شفافیت عملکرد یک نماینده در یک نگاه سطحی ماورد قضااوت قارار    

لکرد نمایندگان عالوه بر رسیدگی به امورات محلی و حاوزهی انتخابیاه   میگیرد. با شفافسازی عم
توسط نمایندگان ،مطالعهی کارشناسی توسط نمایندگان سرعت میگیارد تاا مناافع ملای و مارام      

 جریانهای سیاسی در تصویب قوانین و ارائه طرحها، مشخص باشد. 

ار مجلاس را مطالعاه   در این صورت نماینده قبل از شروع گفتگوهای مجلاس، دساتور کا    
میکند و چنانچه عملکرد او قابلدسترس نباشد و پنهانکاری صورت پذیرد شأن نمایندگی نمیتواناد  
بااراده و شجاعت تصمیم بگیرد و تصمیمهای نماینده با توجه به منافع حزبی و شخصای میباشاد   

و مجلاس  . بنابراین کشوری شفاف محسوب میشاود کاه نماینادگان آن شافاف     (1820 ،1نیهوز)
شیشهای باشد. اعادهی اموال نامشروع، مبارزه با فساد و علنی بودن محاکمه تنها با یک مجلاس  
شیشهای و قابالجرا است. شفافیت به این معنا کاه عملکارد نماینادگان معلاوم باشاد و ماردم و       
ردم موکلین بدانند که نمایندگان به چه ر ی میدهند و به کدام مسائل ر ی نمیدهند، از حقاوق ما  

میباشد زیرا بخشی از وکالتی که مردم به نمایندگان میدهند آنهاا را مساتحق دانساتن سالو  و     
رفتار نمایندگان میسازد. شفافیت جزء سلو  کاری و حقوق مردم محسوب میشود زیرا نماینده در 
ان مقابل مردم فعالیت قانونی و نظارتی دارد که به اصالت نیست و حقی است که مردم به نمایندگ

                                                 
1 . Nieves, Zangia  
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دارند تا امورات آنها را انجام دهند. نمایندگان در دایرهی وکالات انجاموظیفاه مینمایاد. شافافیت     
باعث کنترل و باالنس و تقویت چشمهای ماردم و کارآمادی و ارتقااء مسائولیتپذیری نمایناده و      
 نزدیک کردن نسبت مطالبات مردم و رفتار نمایندگان و کاهش دوگانهگویی در جامعه میگردد. 

                                                            

نمایندگان مجلس از ابزارهای کنترل مانند استیضاح ،سؤال و تحقیاق و تفحاص برخاوردار    
هستند و بردیگران نظارت میکنند. پرسشی که پیش میآید چه کسای بایاد بار رفتاار نماینادگان      

سازمان مردمنهاد وجاود   200نظارت کنند. در جهان تقریباً نظارت کند؟ مردم بایدبر رفتار نماینده 
دارد که بر مجالس نظارتمیکنند و بهصورت مستقیم نظارت مینمایند و از طریاق آن ساازمانهای   

 مردمنهاد بر نمایندگان نظارتمیکنند. 

زیرا رفتار نماینده ممکن است مفسده انگیز باشد .بهطور مثال ممکن است باا ارائهای یاک    
خار  عمومی را افزایش دهند و با ارائهی یک طرح یک منطقاه را باه مفهاومی آزاد و یاا     طرح م

ویاژه تباادیل نماینااد و از آن منطقااه عوایاادی باه دساات آورنااد .ازآنجاکااه در کشااورهای عاادم   
توسعهیافته، نمایندگان فاقد پشتوانهای احزاب و بدنه حزبی بارای کارشناسای هساتند، شافافیت     

 ان و عملکرد کارشناسی و تقویت پایگاه ر ی مردم میگردد. باعث مشارکت نمایندگ

یکی از سازوکارهای شفافیت عملکرد نمایندگان، نظارت بر حقوق و هزینههای جاری آنهاا  
است. ارقام مالی نمایندگان ممکن است براثر افزایش حقوق بیرویه و یا دریافت هزینههای سافر،  
مأموریت و هزینههای دفتر به تضییع وجوه عمومی بیانجامد. در کشورهای شفاف اعتبارات دفااتر  

ی، میزان حقوق نمایندهها و اعتبارات اختصاص دادهشاده باه اماور محلای در فصالهای      نمایندگ
بودجه و طرحهای عمرانی و طرحهای تملکی مشخص اسات و مصارف حقاوق و اعتباارات کاه      
بهطور شفاف در تارنماها و پایگاههای اطالعاتی مشخصشده است، در محلها و منظورهای غیر از 

 ست. محلهای معین و منجز، ممنوع ا

نمایندگان مجلس ممکن است در صاورت عادم شافافیت در حوزههاای باانکی و بیمههاا       
شرکتهای دولتی و صندوقهای توسعه ،ازنظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطاای تساهیالت باانکی     
شأن و مصونیت نمایندگی خویش را دچار خدشاه نمایناد. در کشاورهای شافاف افشاای حقاوق       

نمایندگان بهطور روزانه، ماهانه و ساالنه در اختیار رسانهها و مردم نمایندگان و هزینههای جاری 
 قرار میگیرد. 

حقوق و دستمزد و سیستم پرداخت و مزایای نقدی و غیر نقدی به نمایندگان باید متناساب  
با شرایط محیط کار و همچنین ویژگیهای شغل و نحوه انجام کار آنها پرداخات شاود تاا کاارایی     

بهبهبود کیفیت آن صورت گیرد، اما این حقوق و مزایا باید بهصاورت واضاح و   وظایف نمایندگی 
روشن با تعیین ارقام و نیز وظایف و مسئولیتهای شغلی نماینده هماهنگ باشد. با توجه باه شاأن   
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نمایندگی، انصاف و تساوی در نظام حقوق و مزایای متعلق به دوران نمایندگی و پسازآن محقاق  
 گردد. 

وق دریافتی نماینده ،هزینههای جاانبی کاه باه او داده میشاود از قبیال حاق       عالوه بر حق
مسکن، حق ایاب و ذهاب و هزینههایی که برای دفتر نماینده در نظر گرفته میشود و پرداختهایی 
که بهصورت جزئی، تحت عنوان احسان و نیکوکاری ،بستههای حمایتی و معیشاتی ،بودجههاای   

اعی مبااالغ پاااداش و هزینههااای ساافر بایااد بهصااورت روشاان  فقرزدایاای و تااأمین عاادالتاجتم
 ،اطالعرسانی گردد. 

عالوه بر حقوق مجلس و مزایای متعلقه، میزان دریافتی حقوق از ساازمانهای بازنشساتگی   
وپانسیونهای خصوصای بهطاور مشاخص بایاد لیسات شاوند و در صاورت پنهانکااری نمایناده          
بازخواست صورتگیرد .سازمانهای ناظر بر رفتار نماینادگان و باناک جهاانی باه هماراه اتحادیاه       

ساندی را منتشار کردناد کاه در آن پیشانهادهای مفیادی در راساتای         پارلمانهای مشترکالمنافع
شفافیت پارلمان و تالش برای فناوری اطالعات و ارتباطات ارائهشاده اسات. یکای از ابزارهاای     

 شفافیت پارلمان، افشای حقوق و هزینههای جانبی پارلمان در قالب دادهای باز میباشد. 

از مساائلی اسات کاه تماامی حکومتهاا باا آن       مسئلهی دریافت هدایای غیرقانونی، یکای  
دستوپنجه نرم میکنند. راههای مختلفی نیز برای کنترل و پیشاگیری از آن وجاود دارد. یکای از    
راههای مؤثر و کمهزینه ،شفافیت هدایای دریافتی مسئولین است. شافافیت هادایا در پارلماان و    

گان و مصاادیقی از هادایای دریاافتی    اصول رفتاری پارلمان در مورد دریافت هدیه توسط نمایناد 
توسط نمایندگان و آمار هدایای دریافتی توسط مسئوالن به تفکیک هر بخش در سامانه شفافیت 
هدایای مسئوالن باید بارگذاری شود. نام عضو پارلمان ،مسئولیت فرد ،اهداکننده، توضیح هدیه و 

ایان کاه باه هیئترئیساه اطاالع داده       برآورد هزینه و تصویر هدیه و زمان و مکان اهدا عالوه بر
 میشود در این سامانه نیز در  میگردد. 

نمایندگان از مزایای مناسب و دستمزد منصفانهای برخوردار هستند .آنها نیازی به پاذیرش  
هدیههای گرانبها ندارند  اما اگر چنین کاری کنند، مجازات آنها قاطعانه خواهد بود. این مجاازات  

مههای سنگین و زندان باشد  چرا که حتی کوچکترین موارد فساد نیاز اعتمااد   میتواند شامل جری
 مردم به دولتشان را کم خواهد کرد. 

از سوی دیگر، پارلمان وظیفهی مهم تقننین و هدایت و سیاستگذاری مصالح کشور را دارد. 
سااس یاک   باید توجه داشت که پارلمان از نمایندگانی تشکیلشده است که هر یاک از آنهاا بار ا   

اصول فکری و حزبی تصمیمگیری میکنند و این تصمیمات درنهایت، منتم به اعماالنظر پارلماان   
میشود  بنابراین چنانچه بتوان دستاندازهای تصامیمگیری مناساب نماینادگان را شناساایی کارد      

 ،میتوان در جهت تصحیح آن و درنتیجه بهبود عملکرد مجلس قدم برداشت. 
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یندگان مجلس را در معرض فساد قرار میدهد، تعارض مناافع اسات.   یکی از مسائلی که نما
مقصود از تعارض منافع، عناصری است که سابب میشاود  اعماال و اقادامات حرفهاای از یاک       
منفعت ثانویه متأثر گردد .این تعارضات عموماً در قسمتهای اجرایی رخ میدهد  اما ممکان اسات   

ند و با پنهانکاری، مسیر قانون گزاری و یا جمعآوری نمایندگان مجلس نیز دچار تعارض منافع شو
ر ی و یا نظارت را مبتنی بر منفعت خودقرار دهند. داشتن سهام از یک شرکت، شااغل شادن در   
یک موسسه و نیز داشتن شغل همزمان با نمایندگیو اجرای طرحهای عمرانی و تملکی که منفعت 

خی مناصبازجمله قضاوت، نماینادگی در مجاالس   نماینده یا بستگان وی را در پی دارد، تصدی بر
محلی، عضویت در نیروهای مسلح، تصدی مناصب مرتبط باانتخابات، تصدی منصب یا اساتخدام  
در شرکتهای دولتی طی دوره نمایندگی، نمونهای از مصادیق پنهانکاری در تعارض منافع نماینده 

 پارلمان میباشد. 

از کشورها در قالب قواعد رفتاری تنظیمشده است این مقیاس از سنجهس سوم، در بسیاری 
.ازجمله این قواعد، اذعان به وجود تعارض منافع در زمان مسئولیت نماینده و اعاالن رسامی وی   
بر وجود منافع احتمالی است. اعالم رسمی توسط نماینده در جهت مبارزه با پنهانکاری بهصاورت  

  عمومی در اختیار مردم قرار میگیرد. 

 ودیت شاخصههاي شفافیت و ماارزه با فساد مقد -4

پویا است که دائماً تحت تأثیر مطالبات هنجاری و سیاسی و  رویهای فساد شاخصهای ایجاد
 غیره قرار میگیرد. 

حکاومتی،   دساتگاههای  و سیاساتمداران  تعریف فساد نیز بسته به عاملین ،مأمورین اداری،
وصای یاا عماومی تفااوت چشامگیری دارد.      دخیل خص بخشهای مقیاس کالن یا خرد و ماهیت

مضافاً شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد در معارض چنادپارگیای قرارگرفتهاناد کاه باالطبع      
جامع که قادر باشند پیچیدگی این پدیده را مجسم سازند را کااهش داده   مقیاسهایی امکان ایجاد

خصوصای و عماومی باا     یبخشاها  شاخصها بر سر پذیرش یکسان فساد در است .تهیهکنندگان
از  رشاوه دادن را زیرمجموعهاای   یکدیگر اختالف دارند .بهعنوانمثال، سازمان شافافیت بینالملال  

 واژهای  میکنناد  که شاخص ایجااد  گروههایی بانک جهانی و دیگر میکند ،درحالیکه فساد تعریف

میبرند. به نظر میرسد به دلیل این  به کار« رشوه ارائهی پذیرش یا»فساد را در مورد هر دو عمل 
عدم یکپارچگی شیوههای سنجش شفافیت و مبارزه با فساد ،واکنش حقاوقی یاا سیاسای بارای     
 مبارزه با فساد مناسب نیست و پذیرش آنها در نظامهای حقوقی برای دفع افسد به فاسد است. 

نشاده اسات ،ازنظار    بهعنوان نمونه گرفتن وجوهی بهغیراز آنچه در قاوانین و مقاررات تعیی  
هاای   قانونگذار ومقام قاضی مصداق رشوه تلقی میشود، اما ادارا  فسادی که منبعث از شاخصاه 

 شفافیت و مبارزه بافساد است توانایی سنجش تخلف را ندارد. 
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بهطور مثال سازمان شفافیت بینالملل در تعریف رشوه معتقد است: مشاتری بهعناوان یاک    
(همچنین رشوه با عناوین: باجسبیل، زیرمیازی، شایرینی، پااداش،    رشوه دهندهعمل کرده و پول 

سبیل چرب کردن و غیره شناخته میشود) را به مأمور پرداخت میکند که مرتشی نامیده میشود. در 
عوض مشتری مزیتی از قبیل خدمات یا مجوزی مانند تخفیف مالیاتی یا قرارداد عماومی کساب   

د. این تعریف اگرچه عبارتی دقیق برای تعریف رشاوه اسات   میکند که حق دستیابی به آن را ندار
را پوشاش   "گرفتن وجوهی بهغیراز آنچه در قوانین و مقررات تعیینشده است"اما نمیتواند عبارت 

دهد و در ثانی میان عبارات درجشده و مفهومی که فرد ماورد نظرسانجی در  میکناد، تفااوت     
 وجود دارد. 

دوم، تکلیاف عامال ماداخلهگری مانناد      وهلهی ها دربا فرض جامعیت و هماهنگی شاخص
قدرت عمومی در شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد چیست؟ ارتبااط باین قادرت عماومی و     

عاادی باین فسااد و آسایبپذیری      رابطهای  شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد به وجود میآید.
 ، یاا باالعکس آسایبپذیری   میزناد  قدرت عمومی چیست؟ آیا فساد به ضعف قدرت عمومی دامان 

تا از قدرت در جهت مناافع   برمیانگیزد و کارمندان دولتی را سیاستمداران قدرت عمومی است که
 کنند؟   سوءاستفاده شخصی

سازمان شفافیت بینالملل اتخاذشده اسات،   و بانک جهانی که توسط شاخصهایی با توجه به
اساتنباطی   جی منجر به باروز خطاای  دخالت قدرت عمومی خصوصاً در روشهای مبتنی بر نظرسن

دادههای ارائهشده توسط منابع مختلف ،شاخصههای شفافیت و مباارزه باا    میگردد. عدم همسانی
زیرا دادهها در منابع مختلف توسط قدرت عمومی سانسور یا دساتکاری   میکند فساد را ریسکپذیر

 میشوند. 

ربوط باه هار منباع قادرت و     پرواضح است شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد اهمیت م
فساد را بهعنوان عملکردی خطی و بادون   میگیرد. نمیتوان سنجهها و موازین بینالمللی را دستکم

تجربهای اساتعماری    دولت، سیستم قضاایی، منباع قادرت، یاا     سیاستهای در نظر گرفتن درآمد،
 محاسبه کرد. 

 دالیل شکست شاخصههاي شفافیت و ماارزه با فساد  -4-1

ات نسبت دادهشده به تدوینکنندگان شامل: تقلیال شافافیت و مباارزه باا فسااد باه       اشتباه
 تغییرات فنی در 

بر اساس نظریه آمر و مأمور و غفلت از سیاستهای کلای اصاالح جامعاه، در     « حکومت»
فساد بهعنوان یک مسئله عمومی، تغییرات جزئی پیشنهادات از جامعهای به جامعه دیگار، اعماال   

خار ، تعریف دورههای زمانی غیرواقعی و تمرکز بر شفافیت و مبارزه با فساد فاوری   رویکردها از
بهجای اصالحات معنادار، عدم تعریف مشوقهای تغییر، بلندپروازی مفارط، فقادان حساسایت باه     
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زمینه مسئله، پرداختن بیشازحد به تخصیصبودجه شفافیت و مبارزه با فساد، کنارهگیری از دخالت 
سی)، اتکا بیشازحد به گزارشهایمؤسسات دولتی و نادیده گرفتن مشاارکت اجتمااعی   در امور (سیا

و استقرار شرکتهای تدوینکنناده  « طرفعرضهی فساد»سازمانهای مردمنهاد، توجه بسیار اند  به 
 در کشورهای توسعهیافته میباشد. 

اشتباهات نسبت دادهشده به نحوهی پیادهسازی شاخصههای شافافیت و مباارزه باا فسااد     
شامل: استفاده از مناابع غیرقابلدساترس و کیفای و فقادان مناابع الحااقی، گسساتگی و تقلیال         
مسئولیتها، قصور در نهادینه سازی اصالحات، وابستگی بیشازاندازه به اعمال قاانون، هدفگاذاری   

ه و نادیده گرفتن مقامات کالن، تمرکز ناکافی بر نتایم، رفتار تادافعی و فقادان   مأموران میان رتب
شفافیت، نظارت ضعیف بر پروژهها، هماهنگی ضعیف، تمایل و اتکا به کارشناسان خارجی، نگااه  

و نه جریان اصلی، تمرکز بر یک حوزه مبارزه با فسااد  « بخش»به فساد و حکومت به شکل یک 
نسهای ضد فساد، محدودیت نقشاآفرینان حاضار در ماداخالت، حجام پاایین      و شفافیت مانند آژا

همکاریهای درازمدت، فقدان شاخصهای اندازهگیری نتایم و پیامدها و در  نادرسات دورههاای   
 زمانی میباشد. 
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 گیري   نتیجه

اگر به شاخصههای فساد در سطح کلی بنگریم، شاخص شفافیت بینالملل و شاخص کنترل 
منتشرشدهاند، اما تصویر جهانی از تالشهای ضاد فسااد    1990فساد بانک جهانی در اواسط دهه 

کاماًل ایستا بوده است و دشوار اسات بپاذیریم تالشاهای ضاد فسااد در طاول ساه دهاه اخیار          
یاری از کشورهای درحالتوسعه، همچنان از فساد در تماام ساطوح رنام    موفقیتآمیز بوده است. بس

میبرند و حتی باوجود استقرار دموکراسی، نخبگان و طبقات سیاسی را نیاز درگیار کارده اسات و     
روزبهروز بدتر میشود، درحالیکه تالش برای ارزیابی و اندازهگیری فسااد کاه معماوالً بهصاورت     

ست. در سالهای اخیر تمایل برای پرسیدن سؤالهای اساسای و  پنهان و مبهم است صورت گرفته ا
بنیادی در مورد چگونگی شناسایی و مقابله با فساد افزایشیافته است. بهطور فزاینده کسانی که در 
زمینهی مبارزه با فساد مشارکت میکنند بهویژه محققان، سازمانهای مالی بیناالمللی، ساازمانهای   

ازنگری در مورد شاخصهای مبارزه با فساد و چگونگی در  فساد و مردمنهاد ضد فساد خواستار ب
 همچنین چگونگی انجام این کار و پرداختن به آنها هستند. 

برای عدهای، موفقیت نهچندان زیاد در مبارزه با فسااد ناشای از فقادان ظرفیات، فقادان       
گر به مسئله عمقیتر ارادهی سیاسی و اجرای نامناسب سیاستهای مبارزه با فساد است. عدهای دی

مینگرند. دیدگاه دسته اخیر مبتنی بر فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد، چاارچوب تحلیلای   
نامناسب، شناسایی نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بینالمللی و توجاه  

 به مسائل سیاسی میباشد. 
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 نوع مقاله: پژوهشی

 289 - 314صفحات 
 

 نانهیکارآفر یابیبازار تیریدر مد یارزش یمدل اخالق
 
 

 1فرشاد حاکم زاده 
 2دوست  فهیوظ نیحس

 3 یحق شناس کاشان دهیفر
 

 چکیده

 یاز ارکان مهم    یابیبخصوص بازار یتیریدر مباحث مد یاخالق یارزش ها نیامروزه تدو

بتوانن د موان      یاخالق   یکه ارزش ها ردیپذ یصورت م یزمان ی؛ بروز رفتار اخالق رودیبشمار م

حاض ر   قیهدف تحق ن،ی(  بنابرا1394و همکاران، یببرند.)خدام نیدر سازمان را از ب یرفتار اخالق

اس ت،   نانهیکارآفر یابیبازار تیریدر حوزه مد یارزش یحوزه و ارائه مدل اخالق نیا اتیادب یبررس

از من اب  مه م و    یبعن وان منبع    ینیک ارآفر  فیتعر قیشده است تا از طر یحاضر سع قیدر تحق

 نی.اگ ردد  یها برم انسان تیکه به توان خالق یبعبحث بشود. من یدر همه جوام  بشر ریناپذ انیپا

اس ت. ام روزه همگ ان     ریناپ ذ  انی  ارزش مند و پا  اریبس   گ ر ید یسو ارزان و از س و  كیمنب  از 

در بلن د   ،ینیرزمیاند تا به مناب  ز بوده یاخالق گرا متک یکه به مناب  انسان یکه جوامع اند افتهیدر

آن از جمل ه   یه ا  تیمز رغم یجهان سوم عل یدر کشورها ینیرزمیاند، مناب  ز تر بوده مدت موفق

از کشورها  یمناب  در بعض نیکه عدم وجود ا یمحسوب شده است. در صورت یافتگی موان  توسعه

 ،ینیکلمه ک ارآفر  كیدر  ایو ابتکار و  تیفکر، خالق یرویها با استفاده از ن باعث شده است تا آن

  ،ی ی شوند. خصوصا در عصر حاضر که عصر ارزش گرا یدر جهان کنون شرویپ یاز جمله کشورها

                                                 
 ،واحد علوو  حقیقیوا  ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،گروه مدیریت بازرگانی ،یابیبازار تیریمد یدکتر یدانشجو .1

                .ایران ،حهران ،یدانشگاه آزاد اسالم

دانشوگاه  یا ،قو اقتصاد، واحد علو  حقی تیریدانشکده مد ،یبازرگان تیریگروه مد ،یابیبازار تیریمد حما استاد  .2
  .مسئول( یسنده)نو رانیحهران، ا ،یآزاد اسالم

                 Email: Vazifehdust@yahoo.com   
دانشوگاه آزاد  ،حهران مرکزو اقتصاد، واحد  تیریدانشکده مد ،یبازرگان تیریگروه مد ،یابیبازار تیریمد استادیار .3

                    .رانیحهران، ا ،یاسالم

 19/8/1399پذیرش نهایی:               2/6/1399تاریخ دریافت: 
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در توس عه و   ینیتوج ه ب ه ک ارآفر    باشد، یو ابتکارات م ها شهیاند قیو عصر تلف تیو خالق یینادا

 دارد.  تیاهم اریکشورها بس شرفتیپ

اس ت.   یو کم یفیاستفاده شده است که شامل دو بخش ک ختهیپژوهش از روش آم نیا در

الزم در بخ ش   ه ای  پژوهش از ابزار مصاحبه استفاده شده است. اطالعات و داده یفیبخش کدر 

 نی  به دست آم ده اس ت. ا   ینیو کارآفر یابیاز صاحب نظران و خبرگان حوزه اخالق ، بازار یفیک

ق رار   لی  و تحل هی  م ورد تزز  یو سپس با استفاده از روش گرندد تئور دهیردگ آوری جم  قیتحق

 است. دهیگرد هیشده ارا یگردآور های حاصل از داده های گرفته است. مقوله

 ک رو یدر ص نعت م  نان ه یکارآفر یابی  در بازار یارزش   یجهت ارائه مدل اخالق   بیترت نیبد

منظور ابتدا ب ا اس تفاده از    نیاستفاده شد. بد یاکتشاف  وهیو با طرح ش یفیک کردیاز رو كیالکترون

 كی  الکترون کرویدر صنعت م نانهیکارآفر یابیبازار برای مدل ها، داده یو کدگذار یفیک یکردیرو

پژوهش ارائ ه   جیو نتا  نییتب یو بعد بخش کم شود یاشاره م یفیشد. لذا در ابتدا بخش ک نیدوت

 .پرداخته شده است یبخش کم جینتا یشده است سپس به بررس

 واژگان کلیدی

 .یارزش یاخالق ،مدلیبیپژوهش ترک ك،یالکترون کرویم نانه،یکارآفر یابیبازار
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 طرح مسأله

های  های گوناگون اعم از رشته های بوجود آمده در زمینه علیرغم تحوالت و پیشرفتامروزه 
توجاه باه    ، آماوزش هاای جدیاد    ، تدوین روشعلوم و فنون مدیریتیتربیتی، تحول در محتوای 

هاایی چاون    در زمیناه  عظایم شناختی و فلسفی و همچنین تحاوالت   شناختی، جامعه مسائل روان
تمام علوم های مربوط  نظریههای رشد و تقویت حافظه،  های عمومی، تکنیک مهارت و کار، کسب

هاای تربیات و رویکردهاا و آماوزش اخالقای و ارزشای،        متاسفانه در زمیناه روش   نوین و کهن
ی تربیات اخالقای و   و روشاها  رویکردهاا یعنای  .صورت نگرفته است مفیدیو  کافیای ه تالش
جای بررسی و تجه را بیشترین در عرصه علوم مختلف بخصوص علوم انسانی و مدیریتی ارزشی 
از طرفی عصر حاضار   .دهدبه خود اختصاص  توانسته ها و مناقشات را نیز و بیشترین چالش دارد

باشاد، توجاه باه کاارآفرینی در      ها و ابتکارات می و عصر تلفیق اندیشه که عصر دانایی و خالقیت
، 1  چاساتون 1393العابدین قمای و همکااران،   توسعه و پیشرفت کشورها بسیار اهمیت دارد )زین

عنوان کارآفرینان منشأ تحوالت بزرگی در  اکنون در عرصه جهانی افراد خالق و مبتکر به (.2017
ه کار آفرینانه بطاور گساترد  های . مهارتاند شده و... خدماتی، تی، تربیتیصنع های گوناگون  زمینه

(.جان تامپسون  2016و همکاران،  2رویالباشد ) ای برای هر نوع و اندازه ای از سازمان حیاتی می
کارآفرینانه نیازی فراگیار و ضاروری بارای تماامی ساازمانها)دولتی       های مهارتمعتقد است که 

، 3هوگینز و تامپساون و غیره...( با هر اندازه )بزرگ متوسط و کوچک( اسات)  خصوصی داوطلبانه
. کارآفرینی از طریق تولید و انتقال دانش و افزایش رقابت در رشد اقتصادی مشارکت دارد (2015
(. کارآفرینی به عنوان یکی از ساز و کارها و معیارهاای پیشارفت و بقاای    2015، 4گارسیا-)ناوارو

 ( امروز بسیار مورد توجه پژوهشگران و مدیران است.2012، 5اسازمانهای )زهر
موجودیت هر سازمان وابسته به بازاریابی است. فروش کاالها در یاک باازار   از سوی دیگر، 

پر رقابت به مراتب دشوارتر ازتولید آنهاست و دشوارتر از آن رویارویی با رقیبان در یک محیط باه  
در بازاریابی مورد توجه قرار می گیرد، شناخت نیاز مشاتری   هشدت متغیر است. یکی از مباحثی ک

، 6  ونوگوپاال 1381بازرگاان،  بخاش )عبادی و فایض   است که با کارآفرینی رابطه نزدیکای دارد 
یکی از خصوصیات مثبت بارای  بازاریابی کارآفرینانه کند شواهدی وجود دارد که بیان می (.2016

                                                 
1. Chaston

 
 

2. Revilla 

3. Huggins& Thompson 

4. Navarro-Garcıa 
5. Shaker Zahra 

6. Venugopal 
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(.اصاطالح بازاریاابی کارآفریناناه بارای توصایف فرآینادهای       2017، 1)نیجسن هرسازمانی است
ها در شرایط مبهم بازار و تحت شارایط باا محادودیت در    ها جهت تعقیب فرصتبازاریابی شرکت
(. بورلناد و  2015و همکااران،   3  کلینتوناگ 2001، 2شاود )کولینساون و شااو   منابع استفاده می

را به عنوان اعمال اثربخش یاا اقتبااس نظریاه بازاریاابی      ( بازاریابی کارآفرینانه2004) 4لوکشین
 کنند.برای نیازهای خاص کسب و کارهای کوچک و متوسط تعریف می

بنابر این، با توجه به آنچه گفته شد، تلفیق این موضوعات مهم در عرصاه ارزش گرایای و   
ا پژوهش حاضر در صدد اخالق مداری در حوزه مدیریت بازاریابی  و کارافرینی مارا بر آن داشت ت

 ارائه مدل اخالقی ارزشی در بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیک برآید.
 با اجرای این پژوهش امید است بتوان به سه هدف زیر دست یافت:

های قابل قبولی ارائه نمود که این مهام از لحااظ   های مورد مطالعه، فرضیهبتوان بین سازه
 ئز اهمیت است.  نظری و اخالقی حا

بتوان راهکارهای عملی در خصوص بازاریابی اخالقی ارزشی کارآفرینانه، در اختیار مادیران  
 و کارآفرینان قرار داد.

ها و... در خصوص ها و مؤلفهها، الگوها، مدلبتوان مبانی نظری منسجم در خصوص تئوری
له مراتب مدیران و افاراد ذینفاع قارار    بازاریابی و کارآفرینی احصاء و تبیین نمود و در اختیار سلس

 داد.

 پیشینه پژوهش

بازاریابی و کاارآفرینی دارای رابطاه متقابال هساتند بازاریاابی چیزهاای        پیشینه نظري:

کند و کارآفرینی به بازاریابی به عناوان کلیاد   زیادی را برای مطالعه در مورد کارآفرینی فراهم می
نیز  به نوآوری و خالقیت منجر شود. بازاریابی کارآفرینانه تواندعملکرد در شرکت نگاه کند که می

های نوین بازاریابی، همان اهداف اولیه بازاریابی را با کیفیت باالتر به اجارا  به عنوان یکی از جنبه
(. این بادان  2015، 5  کوالیک و دولینیک1391آورد )بردبار کوچصفهانی و خانی رودآبادی، در می

باردن از ساود اقتصاادی بیشاتر، بازاریاابی      یابی به مزایای اقتصادی و بهرهمعناست که برای دست
تاوان  سازی این روش نوین بازاریابی، مای باشد، که با پیادهها میکارآفرینانه یکی از بهترین روش

به اهدافی باالتر نسبت به بازاریابی سنتی دست یافات )بردباار کوچصافهانی و خاانی رودآباادی،      
                                                 

1. Nijssen 

2. Collinson& Shaw 

3. Kilenthong 

4. Beverland& Lockshin 

5. Kowalik & Duliniec 
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 (.2017و همکاران،  1یراق  عشقی1391
 در رفتار کارآفریناناه  کنندهمنعکس و بازاریابی و کارآفرینی بین رابط کارآفرینانه بازاریابی

 های باازار فعالیت در را نوآوری توانمی آن توسط که باشد می شرکت یک بازاریابی هایشیوه

 باین  از بارای  هاا زیرساخت و ها ابزار مفاهیم، یه ارا طریق از کارآفرینانه بازاریابی برد. کار به

 پایدار رقابتی مزیت به دستیابی در مهمی بسیار نقش بازار موقعیت و نوآوری بین بردن شکاف

 باه  کاه  اسات  مفهاومی  کارآفرینانه بازاریابی واقع، (. در2011نماید )هیلس و هالتمن،  می ایفا

 بارای  نوساان  حاال  در محایط  در هاا  فرصات  شناسایی و فرایندهای بازاریابی توصیف دنبال

 همکااران،  و باشد )ماناسارا می دارند، اختیار در منابع محدودی که متوسط و کوچک شرکتهای

 خالقاناه  رویکارد  و گسترده انداز-چشم از گیریبا بهره کارآفرینانه بازاریابی همچنین، (.2013

 از وسایعی  طیاف  توصایف  برای منابع، اهرم کردن و ریسک مدیریت نوآوری، بر تمرکز برای

رود )کورگاون و  مای  کاار  باه  و متوساط  کوچاک  کارهاای  و کسب در ها واکنش و ها فعالیت
 شودمی تلقی مهم راهبرد یک کارها و کسب آینده برای کارآفرینانه بازاریابی (.2011همکاران، 

 هاوش  مشاتری،  اطالعات سازی یکپارچه شرکت، در افراد فعالیتهای به توجه که در برگیرنده

 (.2011است )جونز و رولی،  مشتریان به برتر ارزش ارایه و محصول دانشرقیب، 
 شاده  ارایاه  مختلفای  تعااریف  کارآفرینی و بازاریابی مفاهیم از یک هر برای که آنجا از

 باه  دارد  وجاود  نیاز  کارآفریناناه  بازاریابی مفهوم خصوص در بیشماری تعاریف از اینرو، است،

نادارد )یاونیال،    وجاود  کلای  اجمااع  و نظار  اتفاق زمینه این در داشت بیان توانکه، می نحوی
 از فعاالنه برداری بیشبهره و شناسایی را کارآفرینانه بازاریابی (2014و انکام ) (. نوایزوگبو2012
 باه  رویکردهاای ناوآور   اتخااذ  طریاق  از سودآور مشتریان نگهداری و جذب منظور به فرصتها

هماین   اناد. باه  گرفتاه  نظار  در مشتری برای ارزش ایجاد و منابع کردن اهرم ریسک، مدیریت
از  ایمجموعاه  و ساازمانی  عملکارد  را کارآفرینانه بازاریابی (2010) همکاران و کرواس منوال،

باا   مشتری با ارتباط مدیریت راستای در مشتری به ارزش این تحویل و ارزش خلق فرآیندهای
 است.   سودآور آن ذینفعان و شرکت برای که دانندمی هاییروش

 باه برقاراری   کاه  شودمی شناخته فرایندها از ایمجموعه عنوان به کارآفرینانه بازاریابی 

نوساان   حاال  در هاای  محیط در کارها و کسب مؤثر هدایت و ارزش ایجاد مشتریان، با ارتباط
 نیز کارآفرینانه بازاریابی اجتماعی، علوم مفاهیم از بسیاری مشابه که آنجایی کند. از می کمک

 متعددی هایمولفه و ابعاد یک هر مختلف دانشمندان و محققان است، بعدی چند یک مفهوم

 اصلی استراتژی چهار (2012)  همکاران و مورت نمونه، عنوان اند. بهگرفته در نظر آن برای را

                                                 
1. Eshghiaraghi 
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 ارایاه  و منابع افزایش مشتری، با نزدیک ارتباط برقراری شناسی،را فرصت کارآفرینانه بازاریابی

 طرفای  اناد. از  نماوده  شناسایی مشتریان پویای نیازهای نظر گرفتن در با نوآورانه محصوالت

 ایان  کاه  یافتناد  دست کارآفرینانه بازاریابی برای به مدلی خود مطالعه در (2011رولی) و جونز

 گیری جهت و نوآوری به گرایش به کارآفرینی، گرایش مداری، مشتری هایمؤلفه شامل مدل

 ابعااد  کارآفریناناه  بازاریاابی  ( برای2002همکاران ) و موریس ترتیب، همین به است. بازاریابی

 باه  هاا بنگااه  گارایش  از ایجاد ارزش و فرصتگرایی نوآوری، پذیری،ریسک بودن، پیش دست

 کرده مطرح ا ر بازاریابی به ها بنگاه گرایش از گرایی مشتری و منابع کردن اهرم و کارآفرینی

  بچارر و همکااران،   2006است )میلز و داروچ،  شده گرفته کار به مطالعات از بسیاری در که اند
 (.2014  نیوزوگبو و انوکام، 2013  نیهام و همکاران، 2013  رضوانی و خزایی، 2013

( در پژوهشی به بررسی بازاریابی کارآفریناناه  2017و گابریلسون ) 1یانگپیشینه تجربی: 
المللی با تکنولوژی جدید کسب و کار جدیاد پرداختناد. یاک مطالعاه کیفای باا       های بین شرکت

کارآفرینان نشان داد که ماهیت تکراری، افزایشی و خالقانه فرآیندها و تصامیم گیاری بازاریاابی    
نقش مهمی در کارآفرینی در بازاریابی شرکت های بین المللی با تکنولوژی جدیاد کساب و کاار    

 جدید.  
المللای باا تأکیاد بار ایجااد الگاوی       پژوهشی به توریسام کاارآفرینی باین    ( در2017پان )

المللی بر اساس نظریه داده بنیاد پرداختند. این پاژوهش باا اساتفاده از    شایستگی کارآفرینان بین
 کننادگان در پاژوهش متخصصاان کاارآفرینی بودناد. روش     نظریه داده بنیاد انجام شاد. شارکت  

ای مدیران، مهارت زبان، دانش کسب و د. نتایم نشان داد دانش حرفهها مصاحبه بوگردآوری داده
های مدیران کارآفرینی، توانایی شناخت بازار، توانایی یکپاارچگی مناابع،   المللی، شایستگیکار بین

ها، توانایی ارتباا باا جامعاه، تواناایی یاادگیری، شخصایت، خودمختااری،        توانایی غلبه بر ریسک
 اق رقابت و روحیه پیشرفت از مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی هستند.  نوآوری، تغییر، اشتی
( در پژوهشی به بررسی تأثیر سن شرکت، انادازه شارکت و   2016و همکاران ) 2کیلونتونگ

نفر از صاحبان کسب و کارهاا   752بنیانگذار شرکت بر رفتارهای کارآفرینی در بازاریابی پرداختند. 
ها از مدل معادالت ساختاری استفاده کردند. در پژوهش شرکت کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده

که اندازه شرکت و سن شرکت بر کاارآفرینی در بازاریاابی تأثیرگاذار هساتند اماا      نتایم نشان داد 
 ها بر کارآفرینی در بازاریابی تأثیرگذار نیست. پایگاه مدیران شرکت

های تأثیرگذار بار  بندی عامل( در پژوهشی به شناسایی و رتبه2016زاده و همکاران )حبیب
نفار از کارآفریناان شاهر تهاران در      387پرداختناد.   بازاریابی کارآفرینانه جهت تسهیل صاادرات 

                                                 
1. Yang &Gabrielsson 

2. Kilenthong & Hills 
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پژوهش شرکت کردند. نتایم پژوهش نشاان داد کاه مهمتارین عوامال کاارآفرینی در بازاریاابی       
 های درونی.   های بیرونی و عاملصادرات عبارتند از هوش رقابتی، مزیت رقابتی، عامل

گیاری  کارآفریناناه و جهات  گیری ( در پژوهشی به بررسی تأثیر همسویی جهت2016) 1لی
 –بازاریابی بر عملکرد شرکت در تاایوان پرداختناد. نتاایم پاژوهش تاأثیر همساویی کاارآفرینی        

 بازاریابی بر عملکرد شرکت را مورد تأیید قرار داد. 
( در پژوهشی به بررسی ابعاد بازاریابی کارآفرینانه پرداختناد.  2015و همکاران ) 2کیلونتونگ
عامل را به عنوان عوامال زیربناایی رفتارهاای بازاریاابی کارآفریناناه       6حقیق بر اساس ادبیات ت

گیری فرصات، تمرکاز مشاتری، خلاق ارزش از طریاق      گیری رشد، جهتشناسایی کردند: جهت
 ها، تحلیل بازار غیررسمی و نزدیکی به بازار. شبکه

هاای بازاریاابی   ( در پژوهشی به بررسی اکتشاف تأثیرات عامل2015فرجام و ظریفی )نیک
های صنایع غذایی کارآفرینانه بر کسب و کارهای کوچک پرداختند. جامعه آماری پژوهش شرکت

نفر از کارشناسان آنان در پژوهش شرکت کردند. روش اجارای پاژوهش    249در ایران بودند که 
یاابی عبارتناد   توصیفی پیمایشی بود. نتایم نشان داد که پنم عامل تأثیرگذار بر کارآفرینی در بازار

 پذیر، منابع ، استراتژی و محصول. از: رویکرد نوآورانه، بازاریابی انعطاف
( در پژوهشی به بررسی تأثیر فرآینادهای بازاریاابی کارآفریناناه و    2015و همکاران ) 3میلز

آوری پرداختناد. نتاایم تاأثیر    پذیری اجتمااعی، ریساک و تااب   خودکارآمدی کارآفرینانه بر آسیب
پاذیری اجتمااعی، ریساک و    های بازاریابی کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه بر آسیبفرآیند
 آوری را مورد تأیید قرار داد. تاب

( در پژوهشی باه ارزیاابی ابعااد بازاریاابی کارآفریناناه مطاابق باا        2014رضوانی و خزایی )
های مؤسسات یعنی سن و اندازه پرداختند. هادف پاژوهش حاضار ایان باود کاه چگوناه        ویژگی

استفاده از بازاریابی کارآفرینانه به عنوان نتیجه سن و اندازه مؤسسات آموزش عالی متفاوت است. 
 نتایم نشان داد که بر اساس سن و اندازه مؤسسات در ابعاد بازاریابی کارآفرینانه تفاوت وجود دارد. 

( در پژوهشی به بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه و توسعه کسب 2013و همکاران ) 4رماسا
و کار بر پایداری کسب و کار پرداختند. روش اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جهت تجزیه 

ر ها از مدل معادالت ساختاری استفاده کردند. نتایم نشان داد بازاریابی کارآفرینانه با و تحلیل داده
توسعه کسب و کار و پایداری کسب و کار تأثیر مثبت و معناداری دارد. توساعه کساب و کاار بار     

                                                 
1. Lee 

2. Kilenthong & Hills 

3. Miles & Gilmore 

4. Samara 
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 پایداری کسب و کار تأثیر مثبت و معناداری دارد. 
با هدف بررسی تأثیر بازاریابی اخالقی در تمایل  ی کهپژوهش(، در 1396صفری و همکاران)

نماد اعتماد الکترونیکی صورت گرفته است. ایان   توجه به متغیر کننده اینترنتی بابه خرید مصرف
پیمایشی اجرا شده و جامعة آماری پژوهش شاامل کااربران    -توصیفی تحقیق با استفاده از روش

گیاری تصاادفی    باشد که با استفاده از روش نموناه  می 1395های اجتماعی در سال  یکی از شبکه
آوری اطالعات، از ابزار  قرارگرفت. جهت جمع پرسشنامه توزیع، دریافت و مورد ارزیابی 350ساده، 

و   SPSS  ،Amos افزارهاای  ها از نارم پرسشنامه بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده
های آماری تحلیل رگرسیون و معادالت ساختاری اساتفاده شاد. نتاایم تحقیاق     همچنین از روش

بازاریاابی اخالقای بار تمایال باه خریاد       الگوی مفهومی ارائه شده را تأیید نمود و نشان داد کاه  
، (P<0.05)  تاثیر مثبات و معنااداری دارد   90/0کنندگان اینترنتی باتوجه به ضریب تاثیرمصرف

کنندگان اینترنتی باتوجه به متغیر تعدیلگر نماد اعتمااد  بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مصرف
، نتایم مدل معادالت ساختاری نیاز نشاان    (P<0.05) دارد معناداری  الکترونیکی تاثیر مثبت و

-داد که مؤلفه صداقت و پایبندی به تعهدات بیشترین ضریب تأثیر را بر تمایل به خریاد مصارف  

های اینترنتی کند که تائید فروشگاههای مجازی پیشنهاد میکننده دارد. نتایم تحقیق به فروشگاه
ا که تاأثیر زیاادی در جلاب اعتمااد مراجعاه      باشد  زیرتوسط یک مؤسسه ثالث دارای اهمیت می

 .کنندگان خواهد داشت
هاا   هدف تدوین ارزش های اخالقی در ساازمان ( در مقاله ای با 1394خدامی و همکاران)

بروز رفتار اخالقی زمانی صورت می اذعان داشتند که بروز رفتار اخالقی کارکنان سازمانی    برای
موانع رفتار اخالقای در ساازمان را از باین ببرناد. بناابراین،      پذیرد که ارزش های اخالقی بتوانند 

هدف تحقیق حاضر بررسی ادبیات این حوزه و ارائه مدلی جهت ارزیابی تحقق این هادف اسات،   
در تحقیق حاضر سعی شده است تا از طریق تعریف متغیرهای میانجی موثر بار رفتاار اخالقای و    

ان مدلی طراحی شود که بتواند نقاش ارزش هاای   بررسی پیامدهای ارزش های اخالقی در سازم
اخالقی سازمانی در بروز رفتار اخالقی کارکنان را بررسی نماید. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف 

همبستگی است. جامعه آماری تحقیق پرسنل باناک ملات در    -کاربردی و از نظر روش توصیفی
رمول کندال و روش نموناه گیاری تصاادفی    شهر تهران بوده و تعداد نمونه آماری با استفاده از ف

پرسنل بود. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد می باشد و جهت آزمون مدل  350ساده 
از مدل تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاری استفاده گردید. یافته ها: مبتنی بر شاخص ضرایب 

الت ساازمانی رابطاه مثبات و    معناداری مشخص شد که ارزش های اخالقی با هر ساه بعاد عاد   
معناداری دارند. از ابعاد عدالت سازمانی تنها بعد عدالت تعاملی باا هار دو بعاد تعهاد ساازمانی و      
رضایت شغلی ارتباط دارد و بعد عدالت رویه ای نیاز تنهاا باا تعهاد ساازمانی رابطاه دارد. تعهاد        
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دارند. نتیجه گیری: مدل تحقیاق  سازمانی و رضایت شغلی نیز هردو با رفتار اخالقی رابطه مثبت 
مورد تائید قرار گرفت که این مساله نشان می دهد: ارزش های اخالقای ساازمان مای توانناد از     
طریق ایجاد عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی منجار باه رفتاار اخالقای کارکناان      

 .شوند
ناوعی ارتبااط متقابال میاان      ( در مقاله بازاریابی اخالقی،بیان میدارد کاه 1391عباس نژاد)

فروشنده و مشتری به عنوان شکل خاصی از بازاریاابی بوجاود مای آیاد و درنتیجاه فروشانده و       
مشتری هردو برنتیجه فروش تاثیر میگذارند فروشنده بعناوان اولاین راباط ساازمان تااثیر قابال       

خادماتش ونهایتاا   توجهی برادرا  مشتری از قابل اتکابودن سازمان ارائه دهنده خدمات و ارزش 
منافع مشتری درابقای رابطه خود باسازمان متبوع فروشنده دارد هدف از تحقیاق حاضار بررسای    
بازاریابی اخالقی بوده و ازنوع تحقیقات مروری می باشد. باتوجه به نتایم پیشانهادات ذیال ارایاه    

و کارگااه هاای   میگردند پیاده سازی اخالق بازاریابی هنجاری و توصیفی باا برگازاری دوره هاا    
مختلف تشکیل انجمنی برای نظارت براخالقیات فروش خدمات باانکی باروز نماودن اطالعاات     
بازاریابان بصورت روزانه یا هفتگی ایجاد تنوع درخدمات بانکی اهمیت دادن باه خادمات پاس از    

 .فروش
 ( در پژوهشی به بررسای تاأثیر گارایش باه کاارآفرینی و     1391فراهانی، شعبانی و غفاری )

های کوچاک و متوساط اساتان مرکازی پرداختناد. جامعاه       اطالعات بازاریابی بر عملکرد شرکت
هاای کوچاک و متوساط    آماری در این تحقیق مشتمل بر مدیران و کارشناسان فاروش شارکت  

پرسشنامه مودر تحلیل قارار   229پرسشنامه در بین آنان توزیع شد که  250استان مرکزی بودند. 
هاا دارد.  اد که گرایش به کارآفرینی نقش مهمی در ارتقای عملکارد شارکت  گرفت. نتایم نشان د

برداری از اطالعاات بازاریاابی بار    هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر بهره
 ها تأثیرگذار است. عملکرد شرکت

پردازی نقش فارد کاارآفرین در بازاریاابی    ( در پژوهشی به مفهوم1390گالبی و همکاران )
چاارچوب پژوهشای در ایان مطالعاه، رویکارد تحقیاق       کسب و کارهای خانگی محور پرداختناد.  

کمی است. در مرحلاه اول، گاردآوری داده هاا باا باه کاارگیری مصااحبه هاای          -ترکیبی کیفی
ن و مالاک بنگااه هاای    کاارآفری  12اکتشافی و نیمه ساختار یافته، به همراه طرح سواالت باز باا  

خانگی انجام شد. در مرحله دوم با اعمال رویکرد کمی و ارسال پرسشنامه به هفتاد و هفت کسب 
و کار خانگی به گردآوری اطالعات پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن اسات کاه فارد    

تجارب و تکنیاک  کارآفرین با بهره گیری از توانایی ها و ویژگی های فردی خود، و به کارگیری 
های کاری، قوه شهود و ادراکات شخصی، عملکردهای بیش فعاالنه و پایبندی به اصول اخالقی 
در بازار سعی در کسب سود بیشتر و ارائه ارزشی باالتر نسبت به سایر رقبا برای مشاتریان اولیاه/   
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 .ثانویه خود دارد
مؤثر بر توسعه کارآفرینی در  های( در پژوهشی به تحلیل سازه1386مرادنژادی و همکاران )
نفار از   142نموناه آمااری ایان پاژوهش تعاداد      ای در ایران پرداختناد.  واحدهای تولیدی گلخانه

کارآفرینان واحدهای گلخانه ای بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای باا  
ه ماورد مطالعاه قارار گرفتناد.     انتساب متناسب از هشت منطقه کشور انتخاب و با ابزار پرسشانام 

ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها محاسبه گردیده است کاه در ایان   
محاسبه شده است که حاکی از پایایی مناسب ابازار پاژوهش باوده اسات.      0.85پژوهش برابر با 

با موضوع تاییاد شاده    روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظر خواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط
%(، ویژگای  34.6است. نتایم حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان داده است که محایط اقتصاادی )  

%(، مهارت بازاریابی 2.1%(، دسترسی به منابع )2.29%(، پویایی محیط )11.1های روان شناختی )
آفرینی در %( بار توساعه کاار   1.59%( و عالقه باه کشااورزی )  1.39%(، محیط اکولوژیکی )2.47)

 واحدهای تولیدی گلخانه ای موثر بوده اند.

 روش شناسی پژوهش

روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی )کیفی و کمی عددی( از نوع اکتشافی اسات. توضایح   
های ترکیبی نوعی استراتژی پژوهشی یا روش شناسی برای  گاردآوری، تحلیال و    اینکه پژوهش
فهم مسایل پژوهشی در زمان انجام یاک پاژوهش   های کمی و کیفی است که برای  ترکیب داده

(. از طارف دیگار رویکارد پژوهشای حاضار      2007گیرد )کرسول و کرا ،  مورد استفاده قرار می
ترکیبی اکتشافی بوده است. در طرح های تحقیق ترکیبی اکتشافی، محقق بر آن است که دربااره  

 د.یک پدیده یا موقعیت نامعین اطالعات اساسی و دقیقی کشف کن
نظریه زمینه ای، روشی است که نظریه ها، مفاهیم، فرضیه ها و قضایا را باه   1تعریف پاول

جای استنتا  از پیش فرض های قبلی، سایر پژوهش ها یا چارچوب های نظری موجود، به طاور  
مستقیم از داده ها کشف می کند. زمانی که گردآوری و تحلیل داده ها متوقف شد، نظریه بدست 

  عمیقی در ارتباط با موجودیت های مورد مطالعه فراهم می کند. این کار، نظریه را به آمده، در
عنوان یک فرایند، مورد تاکید قرار می دهد، یعنای باه جاای یاک فاراورده تکمیال شاده، آن را        

در طرح تحقیق ترکیبی اکتشافی در این تحقیاق   موجودیتی پیوسته در حال تکوین تلقی می کن
روش تحقیق کیفی اطالعات مورد نیاز برای ارائاه مادل کاارآفرینی در بازاریاابی       ابتدا از طریق

شود. این شناخت اولیاه امکاان صاورت بنادی فرضایه      گردآوری شده و روابط آنان مشخص می
کند. پس از این مرحله محقق باه منظاور   )هایی( در رابطه با مدل بازاریابی کارآفرینانه فراهم می

                                                 
1. Powell 
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هاای تحقیاق کمای یعنای معاادالت سااختاری،       شده با استفاده از روش آزمودن فرضیات تدوین
های حاصل از مرحلة کیفی  را آزمون کرده و اعتبار مدل مفهومی پژوهش را ماورد سانجش    داده

های کیفی جهت موشکافی پدیده  دهد. بنابراین به منظور انجام پژوهش ترکیبی ابتدا داده قرار می
هاای کمای در جهات تعیاین ناوع رواباط میاان متغیرهاا          دادهمورد بررسی، جمع آوری و سپس 

 میمفااه  دیباز، تول یروش کدگذار ی ازفیهای ک دادهشوند. در روش تحلیل  گردآوری و تحلیل می
هاای   مقولاه  نیای مقوله هاا، تع  نیب یو ارتباط عل یمحور یهای عمده، کدگذار مقوله دیتوله، یاول
ی استفاده مقوله هسته محور نییو انتخاب و تع ینشیگز یکدگذاری ندیو فرآ یا نهیزم، یندیفرآ
شود. پس از این مرحله محقق به منظور آزمودن مدل تادوین شاده باا اساتفاده از روشاهای      می

 دهد. تحقیق کمی یعنی معادالت ساختاری، اعتبار مدل مفهومی پژوهش را مورد سنجش قرار می
هاای کمای و کیفای بارای     از دادهکنناد  پژوهشگرانی کاه از روش ترکیبای اساتفاده مای    

-ها شاامل جماع  گیرند. این ترکیب روشها بهره میای از سؤالپاسخگویی به سؤال یا مجموعه

ای اسات  هاای منفارد یاا چناد مرحلاه     های کمی و کیفی در بررسیآوری، تحلیل و ترکیب داده
غنای بارای ترکیاب     های آمیخته، حوزه(. روش2005، 1)هانسون، کرسول، پالنوکالر  و پتسکا

توانند برای اضافه کردن ها میشود. زیرا با این شیوه، واژگان، تصویر و روایتها محسوب میداده
(. مفروضاة اساسای در تعریاف روش    2004، 2معنا به اعداد به کاار روناد )جانساون و انوگباوزی    

یاک رویکارد    ترکیبی این است که ترکیب کردن رویکردهای کمی و کیفی در مقابل اساتفاده از 
دهد. از طرفای دیگار از آنجاایی     )کمی و کیفی( در  و شناخت بهتری از مسئله تحقیق ارائه می

که در تحقیق حاضر سعی شده است که به ارائه مادل اخالقای ارزشای در بازاریاابی کارآفریناناه      
مار توان این پژوهش را از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کااربردی باه شا    پرداخته شود، می

 آورد. 

 یافته هاي پژوهش
های تولیاد شاده )در مرحلاه کدگاذاری      هدف از کدگذاری گزینشی ایجاد رابطه بین مقوله

شود و به نظریه پارداز کماک    محوری( است. این عمل معموال بر اساس الگوی پاردایم انجام می
ر کدگذاری محوری کند تا فرایند نظریه پردازی را به سهولت انجام دهد. اساس ارتباط دهی د می

 ها قرار دارد.  بر بسط و گسترش یکی از مقوله
در مرحله کدگذاری گزینشی پژوهش حاضر، ارتباط مقوله اصلی با سایر مقوالت مشاخص  

منظور ارائه   شد. در این مرحله، طبقات اصلی و فرعی با یکدیگر مرتبط شدند تا مفاهیم نظری به
صنعت میکرو الکترونیک توسعه یابند. این اقدامات باعث شاد  مدلی برای بازاریابی کارآفرینانه در 

                                                 
1. Hanson, Creswell, Plano Clark & Petska 

2. Johnson & Onwuegbuzie  
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تا پژوهشگر بتواند مفاهیم به دست آمده در مراحل کدگذاری باز و محوری را یکپارچاه کناد و از   
منظور ت ارائه مدلی برای بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیک استفاده کناد.   ها به آن

 اساتراس  و کاوربین  کاه  پاارادیمی  از اساتفاده  کیفی، باا  تحقیق روش قالب در منظور به این

. نماودیم  شناسایی پارادایمی مدل قالب در را شده استخرا  مقوالت نقش اند کرده ارائه (2007)
 :است زیر اجزای دارای پارادایمی مدل

 
بر این اسااس در   .است متفاوت شرایط میان تعامل حاصل که است اصلی رویداد یا واقعه

 اند. پژوهش حاضر بازاریابی کارآفرینانه به عنوان پدیده کانونی یا مقوله محوری مطرح شده
هاای بنگااه کاارآفرین، کیفیات     گذاری، مدیریت منابع، فناوری، ویژگای شرایط علی: قیمت
 سازمانیهای درونمحصوالت و قابلیت
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گذارند. شارایط  بر مقوله محوری اثر میای از وقایع و شرایط است که شرایط علی مجموعه
علی رویدادها و وقایعی هستند که از نظر زمانی مقدم بر پدیده اصلی هستند. ایان شارایط باعاث    

گاذاری،  قیمات "هاای موجاود،    شاوند. از میاان مقولاه    ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری می
-هاای درون محصاوالت و قابلیات   های بنگاه کاارآفرین، کیفیات  مدیریت منابع، فناوری، ویژگی

شوند که نقش فعال در ارائه مدلی برای بازاریاابی کارآفریناناه    به عنوان عللی تلقی می "سازمانی
در صنعت میکرو الکترونیک داشته و تا این عوامل مهیا نشوند الگویی برای بازاریابی کارآفریناناه  

 گیرد.  در صنعت میکرو الکترونیک شکل نمی
 مداریقابلیت فروش، قابلیت بازاریابی محصوالت و مشتریراهبردها: 

هاایی بارای   حال منظور از راهبردها در رویکرد زمینه بنیاد اقدامات هدفمندی هستند که راه
شوند. مهمترین راهبردهاای  سازند و منجر به ایجاد پیامدها و نتایم میپدیده مورد نظر فراهم می

-: قابلیت فروش، قابلیات بازاریاابی محصاوالت و مشاتری    اتخاذ شده در این پژوهش عبارتند از

 مداری.

 بستر زمینه: عوامل اجتماعی و ماهیت ویژه صنعت 

ساازند و بار   شرایط بستر مجموعه شرایطی هستند که زمینه پدیده مورد نظر را فراهم مای 
ا تحات تاأثیر   گذارند. شرایط بستر، مقوله محوری و نتایم منتم از آن رها تأثیر میرفتارها و کنش

 دهد. شرایط بستر در پژوهش کنونی شامل عوامل اجتماعی و ماهیت ویژه صنعت هستند.قرار می
 گذاری دولت، ارزشهای اخالقیگر: منابع مالی و سیاست شرایط مداخله
گر شرایطی ساختاری هستند که به پدیده مورد نظر تعلق دارند و بر راهبردها شرایط مداخله

کنناد. در  گر راهبردها را درون بستر خاصی محادود یاا تساهیل مای     شرایط مداخلهگذارند. اثر می
گر مدل پارادایمی مورد  گذاری دولت به عنوان شرایط مداخلهپژوهش حاضر منابع مالی و سیاست

 .اند گرفتهتوجه قرار 
 پیامدها: اشتغال و عملکرد بازار

-وط به پدیده مورد نظر حاصل مای های مرب پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنش

از  ماوقعیتی  حفاظ  و اداره منظاور  باه  ای یاا  مسئله یا امر به پاسخ در کنش /واکنشی جا شوند. هر
 برخای  و خواساته  پیامدها این از برخی .آید می پدید پیامدهایی شوند انتخاب افرادی یا سوی فرد
 . عملکرد بازاراند. پیامد پژوهش حاضر عبارتند از:  اشتغال و  ناخواسته

 بخش کمی
در این بخش ابتدا به تحلیل تأییدی ابزارهای پژوهش پرداخته شده است، در ادامه شاخص 
های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( متغیرهای پژوهش گازارش شاده اسات، ساپس باه      

ر  نهایت منظور بررسی روابط علی میان متغیرها، از روش معادالت ساختاری استفاده شده است. د
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 بندی متغیرهای تحقیق از آزمون فریدمن استفاده گردیده است.به جهت اولویت
 بندی متغیرهای تحقیق مدل بازاریابی کارآفرینانه: رتبه1-جدول 

  نتیجة آزمون رتبه

 کیفیت محصوالت 63/11 1

 ارزشهای اخالقی 14/11 2

 گذاریقیمت 12/11 3

 های مدیران بنگاه کارآفرینویژگی 17/10 4

 مدیریت منابع 81/8 5

 سازمانیهای درونقابلیت 38/8 6

 قابلیت بازاریابی محصوالت 33/8 7

 مداریمشتری 18/8 8

 منابع مالی 94/7 9

 های کارکنان بنگاه کارآفرینویژگی 28/7 10

 عوامل اجتماعی 88/6 11

 قابلیت فروش 74/6 12

 گذاری دولتسیاست 26/6 13

 های سازمانی بنگاه کارآفرینویژگی 15/6 14

 عوامل فناوری 13/6 15

 ماهیت ویژه صنعت 6 16

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

 خی دو درجه آزادی داریسطح معنی

001/0 14 794/595 
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 بقث
ای بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکروالکترونیاک  سؤال پنجم: بین متغیرهای مدل زمینه

 چه ارتباطی وجود دارد؟  
هایی تدوین شد که ارتبااط باین متغییار هاای مادل زمیناه ای       بعد از بخش کیفی فرضیه

 بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیک  را بیان می کند.
 گذاری بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد. : قیمتفرضیه اول

گذاری بر بازاریاابی کارآفریناناه تاأثیر مثبات و معنااداری دارد. ایان       نتایم نشان داد قیمت
-(، نیاک 2015(، کیلونتونگ و همکاران )2017های یانگ و گابریلسون )ها با نتایم پژوهش یافته

(، ساارما و همکااران   2014رضوانی و خزایی ) (،2015(، میلز و همکاران )2015فرجام و ظریفی )
( همخاوانی دارد. ایان   1390( و گالبای و همکااران )  1391(، فراهانی، شعبانی و غفاری )2013)

های مناساب  گذاری بهینه، سود بهینه، استفاده از روشیافته بیانگر این است که استراتژی قیمت
مناسب بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و برای کاهش هزینه و ارائه خدمات با کیفیت با قیمت 

 معناداری دارد. 
 : ارزشهای اخالقی بر بازاریابی کارآفرینانه تاثیر دارد. فرضیه دوم

نتایم نشان داد ارزشهای اخالقی بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنااداری دارد. ایان   
( ، صافری و  1391(،  عبااس ناژاد )  1394هاای خادامی و همکااران )   ها با نتاایم پاژوهش  یافته

( همخوانی دارد. این یافته بیانگر این اسات کاه اساتراتژیهای اخاالق گرایاناه و      1396همکاران)
ارزش مدارانه با توجه به بسترسازی های الزم و کافی بارای ایجااد شارایط عملکارد اخالقای و      

 نانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. مسئولیت پذیری اخالقی در عملکرد درست بر بازاریابی کارآفری
 : مدیریت منابع بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد. فرضیه سوم

نتایم نشان داد مدیریت منابع بر بازاریابی کارآفریناناه تاأثیر مثبات و معنااداری دارد. ایان      
(، لای  2016) زاده و همکااران (، حبیب2016های کیلونتونگ و همکاران )ها با نتایم پژوهشیافته
(، 2015(، میلز و همکااران ) 2015فرجام و ظریفی )(، نیک2015(، کیلونتونگ و همکاران )2016)

( همخوانی دارد. 1390( و گالبی و همکاران )2013(، سارما و همکاران )2014رضوانی و خزایی )
و ارتقااء کیفای   وری مناابع، کنتارل مناابع    دهی منابع، بهرهاین یافته بیانگر این است که سازمان

 منابع انسانی بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 : عوامل فناوری بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.فرضیه چهارم

نتایم نشان داد عوامل فناوری بر بازاریابی کارآفرینانه تاأثیر مثبات و معنااداری دارد. ایان     
(، کیلونتوناگ و همکااران   2017(، پاان ) 2017یانگ و گابریلسون )های ها با نتایم پژوهشیافته
(، فراهانی، 2013(، سارما و همکاران )2014(، رضوانی و خزایی )2015(، میلز و همکاران )2016)
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( همخوانی دارد.  این یافته بیانگر این است 1390( و گالبی و همکاران )1391شعبانی و غفاری )
های فنی، وجود مراکز آموزش فناوری و وجود صنایع مکمل رساختکه قابلیت حصول فناوری، زی

 بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 های سازمانی بنگاه آفرین بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.: ویژگیفرضیه پنجم

ناه تاأثیر معنااداری    های سازمانی بنگاه آفرین بر بازاریاابی کارآفرینا نتایم نشان داد ویژگی
ندارد. این یافته بیانگر این است که شهرت سازمانی، اندازه بنگااه، اساتفاده از فنااوری هوشامند     
توسط بنگاه، وجود واحد تحقیق و توسعه، برندسازی شرکتی، اهداف بنگاه، ظرفیت جذب دانش و 

 دارد.فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر معناداری ن
 های کارکنان بنگاه آفرین بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.: ویژگیفرضیه ششم

های کارکنان بنگاه آفارین بار بازاریاابی کارآفریناناه تاأثیر مثبات و       نتایم نشان داد ویژگی
زاده و (، حبیاب 2016هاای کیلونتوناگ و همکااران )   ها با نتایم پژوهشمعناداری دارد. این یافته

(، 2015فرجاام و ظریفای )  (، نیاک 2015(، کیلونتونگ و همکااران ) 2016(، لی )2016همکاران )
(، فراهانی، شاعبانی  2013(، سارما و همکاران )2014(، رضوانی و خزایی )2015میلز و همکاران )

( همخوانی دارد.  این یافته بیاانگر ایان اسات کاه     1390( و گالبی و همکاران )1391و غفاری )
محور بودن کارکنان، مهاارت تولیاد   ت دانشگاهی کارکنان، قابلیت همکاری تیمی، دانشتحصیال

آوری کارکنان، داشتن هاوش رقاابتی، قابلیات حال مساأله      کارکنان، خودکارآمدی کارکنان، تاب
 طلبی و تحمل ابهام کارکنان بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.کارکنان، توفیق

 های مدیران بنگاه آفرین بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.: ویژگیهفتم فرضیه
های مدیران بنگاه آفارین بار بازاریاابی کارآفریناناه تاأثیر مثبات و       نتایم نشان داد ویژگی
(، 2016(، لای ) 2016زاده و همکااران ) هاای حبیاب  ها با نتایم پاژوهش معناداری دارد. این یافته

(، رضاوانی  2015(، میلز و همکاران )2015فرجام و ظریفی )(، نیک2015اران )کیلونتونگ و همک
( و گالبای و  1391(، فراهاانی، شاعبانی و غفااری )   2013(، ساارما و همکااران )  2014و خزایی )
توان گفت که داشتن شهرت، خوشنامی و ( همخوانی دارد. در تبیین این یافته می1390همکاران )

ریازی، نظاارت و کنتارل، ذهنیات     یادادها، تادوین راهبردهاای برناماه    میزان مقبولیت، خلاق رو 
هاای کارآفریناناه،   پذیری، خلق ارزش، شناساایی فرصات  کارآفرینانه، نگرش کارآفرینانه، مخاطره

خالق و نوآور بودن، داشتن هوش کسب و کار  و استقالل طلبی بار بازاریاابی کارآفریناناه تاأثیر     
 مثبت و معناداری دارد.

 : کیفیت محصوالت بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.هشتم فرضیه
نتایم نشان داد کیفیت محصوالت بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. ایان  

(، کیلونتوناگ و همکااران   2017(، پاان ) 2017های یانگ و گابریلسون )ها با نتایم پژوهشیافته
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(، فراهاانی،  2015(، کیلونتوناگ و همکااران )  2016(، لی )2016) زاده و همکاران(، حبیب2016)
-( همخوانی دارد.  در تبیین این یافتاه مای  1390( و گالبی و همکاران )1391شعبانی و غفاری )

توساعه محصاوالت    توان گفت که دوام و ماندگاری محصول، توجه ویژه باه طراحای محصاول،    
، بهبود موقعیت رقابتی محصول، داشتن ساابقه  بندی محصوالتجدید، چرخه عمر محصول، بسته

 کیفیت محصول و برندسازی محصول بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 سازمانی بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.: قابلیت درونفرضیه نهم

مثبات و معنااداری دارد.    سازمانی بر بازاریابی کارآفرینانه تاأثیر نتایم نشان داد قابلیت درون
(، 2016زاده و همکااران ) (، حبیب2016های کیلونتونگ و همکاران )ها با نتایم پژوهشاین یافته
(، میلاز و همکااران   2015فرجاام و ظریفای )  (، نیاک 2015(، کیلونتونگ و همکااران ) 2016لی )
( 1391عبانی و غفاری )(، فراهانی، ش2013(، سارما و همکاران )2014(، رضوانی و خزایی )2015)

تاوان گفات کاه نزدیکای و     ( همخوانی دارد.  در تبیین این یافته می1390و گالبی و همکاران )
ساخت روابط شخصی با کارکنان، روابط شخصی میان کارکنان، جلسات دوساتانه باا کارکناان و    

 ارتباطات غیراداری بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مداری، قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیات  : ماهیت ویژه صنعت بر مشتریرضیه دهمف

 فروش تأثیر دارد.
نتایم نشان داد ماهیت ویژه صنعت بر قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیات فاروش تاأثیر    

-م پژوهشها با نتایمداری معنادار نیست. این یافتهمنفی و معناداری دارد. اما تأثیر آن بر مشتری

(، 2016(، لای ) 2016زاده و همکااران ) (، حبیاب 2016(، کیلونتونگ و همکاران )2017های پان )
(، رضاوانی  2015(، میلز و همکاران )2015فرجام و ظریفی )(، نیک2015کیلونتونگ و همکاران )

( و گالبای و  1391(، فراهاانی، شاعبانی و غفااری )   2013(، ساارما و همکااران )  2014و خزایی )
توان گفت که ماهیت ویژه صنعت جهت ( همخوانی دارد.  در تبیین این یافته می1390همکاران )

هاای  شناخت بازار مرتبط با صنعت، شناخت نیازهای ویاژه مشاتریان صانعت و شاناخت پویاایی     
 مرتبط با صنعت بر قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیت فروش تأثیر منفی و معناداری دارد.

مداری، قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیت فروش : منابع مالی بر مشترییازدهمفرضیه 
 تأثیر دارد.

مداری، قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیات فاروش   نتایم نشان داد منابع مالی بر مشتری
ن (، کیلونتونگ و همکارا2016های لی )ها با نتایم پژوهشتأثیر منفی و معناداری دارد. این یافته

(، سارما 2014(، رضوانی و خزایی )2015(، میلز و همکاران )2015فرجام و ظریفی )(، نیک2015)
( همخاوانی  1390( و گالبای و همکااران )  1391(، فراهانی، شعبانی و غفاری )2013و همکاران )

و  المللیتوان گفت که عدم سرمایه در دسترس، عدم تأمین مالی بیندارد. در تبیین این یافته می
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مداری، قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیت فروش تأثیر عدم دسترسی به منابع ارزی بر مشتری
 منفی و معناداری دارد.

مداری، قابلیات بازاریاابی محصاوالت و    گذاری دولت بر مشتری: سیاستفرضیه دوازدهم
 قابلیت فروش تأثیر دارد.

، قابلیات بازاریاابی محصاوالت و    ماداری گذاری دولت بار مشاتری  نتایم نشان داد سیاست
های یاناگ و گابریلساون   ها با نتایم پژوهشقابلیت فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد. این یافته

(، 2015(، میلز و همکااران ) 2015فرجام و ظریفی )(، نیک2015(، کیلونتونگ و همکاران )2017)
( و گالبی 1391ی، شعبانی و غفاری )(، فراهان2013(، سارما و همکاران )2014رضوانی و خزایی )

هاای کاالن   توان گفات کاه سیاسات   ( همخوانی دارد. در تبیین این یافته می1390و همکاران )
ماداری،  هاا بار مشاتری   دولت، شرایط محیطی باثبات، تسهیل صادرات و فراهم کردن زیرساخت
 د.قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیت فروش تأثیر مثبت و معناداری دار

مداری، قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیت : عوامل اجتماعی بر مشتریفرضیه سیزدهم
 فروش تأثیر دارد.

مداری، قابلیت بازاریاابی محصاوالت و قابلیات    نتایم نشان داد عوامل اجتماعی بر مشتری
ار نیست. این فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما تأثیر آن بر قابلیت بازاریابی محصوالت معناد

(، رضاوانی و  2015(، میلز و همکااران ) 2015فرجام و ظریفی )های نیکها با نتایم پژوهشیافته
( و گالباای و 1391(، فراهااانی، شااعبانی و غفاااری )2013(، سااارما و همکاااران )2014خزایاای )
حیطی، متوان گفت که مالحظات زیست( همخوانی دارد.  در تبیین این یافته می1390همکاران )

ماداری و قابلیات   های مرتبط و افزایش سود اجتماعی بر مشتریمقبولیت اجتماعی، رضایت گروه
 فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 مداری بر اشتغال و عملکرد بازار تأثیر دارد.: مشتریفرضیه چهاردهم
اری دارد. ایان  مداری بر اشتغال و عملکرد بازار تأثیر مثبات و معنااد  نتایم نشان داد مشتری

(، کیلونتوناگ و همکااران   2017(، پاان ) 2017های یانگ و گابریلسون )ها با نتایم پژوهشیافته
(، 2013(، ساارما و همکااران )  2014(، رضاوانی و خزایای )  2016زاده و همکاران )(، حبیب2016)

تبیاین ایان   ( همخاوانی دارد. در  1390( و گالبی و همکااران ) 1391فراهانی، شعبانی و غفاری )
توان گفت که داشتن دانش درباره مشتریان، جلب رضایت مشتری، تمرکاز بار نیازهاای    یافته می

مشتریان، شناخت نیازهای و تقاضاهای مشتریان، نزدیکی و ساخت روابط شخصی باا مشاتریان،   
کننادگان منجار   کننده و ارائه و بهبود محصول مطابق با نظر مصرفهای مستمر با مصرفتماس
 شود. افزایش اشتغال و بهبود عملکرد بازار می به

 : قابلیت بازاریابی محصوالت بر اشتغال و عملکرد بازار تأثیر دارد.فرضیه پانزدهم
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نتایم نشان داد قابلیت بازاریاابی محصاوالت بار اشاتغال و عملکارد باازار تاأثیر مثبات و         
فرجام و ظریفی (، نیک2017بریلسون )های یانگ و گاها با نتایم پژوهشمعناداری دارد. این یافته

(، فراهانی، 2013(، سارما و همکاران )2014(، رضوانی و خزایی )2015(، میلز و همکاران )2015)
-( همخوانی دارد.  در تبیین این یافتاه مای  1390( و گالبی و همکاران )1391شعبانی و غفاری )

هاای توزیاع   بازاریابی، شاناخت کاناال  توان گفت که گردآوری اطالعات بازار، نظارت بر عملکرد 
های اجتمااعی، حضاور در   های اجتماعی، خلق ارزش از طریق شبکهمحصوالت، حضور در شبکه

المللای منجار باه    هاای باین  های تخصصی، توانایی نفوذ در بازار و حضور در نمایشاگاه نمایشگاه
 شود. افزایش اشتغال و بهبود عملکرد بازار می

 بلیت فروش بر اشتغال و عملکرد بازار تأثیر دارد.: قافرضیه شانزدهم
نتایم نشان داد قابلیت فروش بر اشتغال و عملکرد بازار تأثیر مثبات و معنااداری دارد. ایان    

(، کیلونتوناگ و همکااران   2017(، پاان ) 2017های یانگ و گابریلسون )ها با نتایم پژوهشیافته
(، ساارما و  2015(، کیلونتوناگ و همکااران )  2016(، لای ) 2016زاده و همکاران )(، حبیب2016)

( همخاوانی  1390( و گالبای و همکااران )  1391(، فراهانی، شعبانی و غفااری ) 2013همکاران )
های مناسب تبلیغات و فاروش، بهباود   توان گفت که استفاده از روشدارد. در تبیین این یافته می

زمینه بازاریابی منجر به افزایش اشاتغال و   های پرسنل فروش و جذب کارکنان باتجربه درقابلیت
 شود. بهبود عملکرد بازار می

 پیشنهادات  
گذاری بر بازاریابی کارآفرینانه به مدیران صنعت میکروالکترونیک با توجه به تأثیر قیمت -1

هاای  گذاری بهینه، اساتفاده از روش پیشنهاد راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند: استراتژی قیمت
 اسب برای کاهش هزینه و ارائه خدمات با کیفیت با قیمت مناسب.من

با توجاه باه تااثیر ارزشاهای اخالقای بار بازاریاابی کارآفریناناه باه مادیران صانعت             -2
میکروالکترونیک پیشنهاد راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند:بسترسازی اخالقی و ارزشی با توجه 

 وزه اخالق کاربردی و اخالق بازاریابی تحلیلی و هنجاریبه آموزشهای پایه ای و زمینه ای در ح
بااا توجااه بااه تااأثیر ماادیریت منااابع باار بازاریااابی کارآفرینانااه بااه ماادیران صاانعت    -3

-دهی مناسب مناابع، بهاره  میکروالکترونیک پیشنهاد راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند: سازمان

 انسانی.وری منابع، کنترل منابع و ارتقاء کیفی منابع 
بااا توجااه بااه تااأثیر عواماال فناااوری باار بازاریااابی کارآفرینانااه بااه ماادیران صاانعت    -4

شود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند: از فنااوری در فرآینادهای   میکروالکترونیک پیشنهاد می
تجاری سازمان استفاده شود، از فناوری اطالعات در مدیریت سازمان استفاده شود، از فنااوری در  

 های کاربردی سازمان استفاده گردد. ملیات سازمان استفاده شود و از فناوری در حوزهع
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های کارکنان بنگاه آفرین بر بازاریاابی کارآفریناناه باه مادیران     با توجه به تأثیر ویژگی -5
شود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند:  افزایش تحصیالت صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد می

محور بودن کارکناان، مهاارت تولیاد کارکناان،     ی کارکنان، قابلیت همکاری تیمی، دانشدانشگاه
 آوری کارکنان، داشتن هوش رقابتی و قابلیت حل مسأله کارکنان.خودکارآمدی کارکنان، تاب

های مدیران بنگاه آفرین بار بازاریاابی کارآفریناناه باه مادیران      با توجه به تأثیر ویژگی -6
شود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند:  خوشنامی و میزان رونیک پیشنهاد میصنعت میکروالکت

ریزی، نظاارت و کنتارل، ذهنیات کارآفریناناه،     مقبولیت، خلق رویدادها، تدوین راهبردهای برنامه
های کارآفرینانه، خاالق و ناوآور   پذیری، خلق ارزش، شناسایی فرصتنگرش کارآفرینانه، مخاطره

 وش کسب و کار  و استقالل طلبی.بودن، داشتن ه
با توجه باه تاأثیر کیفیات محصاوالت بار بازاریاابی کارآفریناناه باه مادیران صانعت            -7

شود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند: دوام و ماندگاری محصول، میکروالکترونیک پیشنهاد می
بنادی  تهتوسعه محصاوالت جدیاد، چرخاه عمار محصاول، بسا       توجه ویژه به طراحی محصول، 

 محصوالت، بهبود موقعیت رقابتی محصول، داشتن سابقه کیفیت محصول و برندسازی محصول.
ساازمانی بار بازاریاابی کارآفریناناه باه مادیران صانعت        با توجه به تأثیر قابلیات درون  -8

شود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند: نزدیکای و سااخت رواباط    میکروالکترونیک پیشنهاد می
ا کارکنان، روابط شخصی میاان کارکناان، جلساات دوساتانه باا کارکناان و ارتباطاات        شخصی ب
 غیراداری.
مداری، قابلیات بازاریاابی محصاوالت و    با توجه به تأثیر ماهیت ویژه صنعت بر مشتری -9

شود راهکارهای زیر را مدنظر قارار  قابلیت فروش به مدیران صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد می
یش شناخت بازار مرتبط با صنعت، شناخت نیازهای ویژه مشاتریان صانعت و شاناخت    دهند: افزا
 های مرتبط با صنعت. پویایی
مداری، قابلیت بازاریاابی محصاوالت و قابلیات    با توجه به تأثیر منابع مالی بر مشتری -10

دهناد:   شود راهکارهای زیر را مدنظر قارار فروش به مدیران صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد می
 المللی و دسترسی به منابع ارزی. افزایش سرمایه در دسترس، تأمین مالی بین

مداری، قابلیت بازاریابی محصاوالت و  گذاری دولت بر مشتریبا توجه به تأثیر سیاست -11
شود راهکارهای زیر را مدنظر قارار  قابلیت فروش به مدیران صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد می

هاای شارکت، در نظار گارفتن     های کالن دولت در تدوین برناماه ر گرفتن سیاستدهند:  در نظ
 ها.  شرایط محیطی باثبات، شرایط صادرات و فراهم کردن زیرساخت

ماداری، قابلیات بازاریاابی محصاوالت و     با توجه به تأثیر عوامل اجتماعی بر مشاتری  -12
شود راهکارهای زیر را مدنظر قارار  قابلیت فروش به مدیران صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد می
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هاای مارتبط و افازایش ساود     محیطی، مقبولیت اجتماعی، رضایت گاروه دهند: مالحظات زیست
 اجتماعی.
ماداری بار اشاتغال و عملکارد باازار باه مادیران صانعت         با توجه به تاأثیر مشاتری   -13

داشاتن داناش دربااره    شود راهکارهای زیار را مادنظر قارار دهناد:     میکروالکترونیک پیشنهاد می
مشتریان، جلب رضایت مشتری، تمرکز بار نیازهاای مشاتریان، شاناخت نیازهاای و تقاضااهای       

کننده و ارائاه  های مستمر با مصرفمشتریان، نزدیکی و ساخت روابط شخصی با مشتریان، تماس
ازار کنندگان منجر به افزایش اشتغال و بهباود عملکارد با   و بهبود محصول مطابق با نظر مصرف

 شود. می
با توجه به تأثیر قابلیت بازاریابی محصوالت بر اشاتغال و عملکارد باازار باه مادیران       -14

شود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند: گردآوری اطالعات صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد می
هاای  شابکه های توزیاع محصاوالت، حضاور در    بازار، نظارت بر عملکرد بازاریابی، شناخت کانال

هاای تخصصای، تواناایی    های اجتماعی، حضور در نمایشگاهاجتماعی، خلق ارزش از طریق شبکه
 المللی.  های بیننفوذ در بازار و حضور در نمایشگاه

با توجه باه تاأثیر قابلیات فاروش بار اشاتغال و عملکارد باازار باه مادیران صانعت             -15
هاای  را مادنظر قارار دهناد: اساتفاده از روش    شود راهکارهای زیار  میکروالکترونیک پیشنهاد می

های پرسنل فروش و جاذب کارکناان باتجرباه در زمیناه     مناسب تبلیغات و فروش، بهبود قابلیت
 بازاریابی.
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 نوع مقاله: پژوهشی

 315 - 344صفحات 

  یانسان تیو پاسداشت شخص یکرامت ذات
 یمدن تیحقوق مسئول یساز یدر بستر اساس

  

 1 امیر نجفی قامت
 2 ابراهیم شعاریان
 3 حسن پاشازاده

 چکیده

سیاسی و توسعه مفهاوم   ،تاریخی  خصوصی، که حاصل تحوالت  سازی حقوقیفرآیند اساس
شاده در   اساسای تضامین    به معنای استناد به حقوق، باشدمی بیستمقرن دوم  ه در نیم بشر  حقوق

مسائولیت    بشری بار حقاوق    بنیادین  خصوصی است. نفوذ حقوق  روابط افقی افراد و تابعان حقوق
زتعریف برخی مفااهیم و   یا باسنتی، زمینه را برای توسعه  بخشی به قواعد  مدنی ضمن مشروعیت
م یآثاار و نتاا  بررسای  ایان تحقیاق   هادف  د. آور فراهم می دنیم مسئولیت  نهایتاً کارآمدی حقوق 

  تاوان اجمال مای  به .استلی یفی تحلیبه روش توص یمدن  تیمسئول  حقوقدر حوزه سازی  اساسی
 شخصایت و حقاوق   باه   مرباوط   وق دلیل وجود مصادیق مشتر  بین مفاهیمی چون حق گفت به

فردی، حق برشهرت و   مختاری و استقالل خود ،ی بشر، حق بر سالمتتذا  بنیادین، مانند کرامت 
این رابطه دو سویه باوده   د،خصوصی که ریشه در فردیت انسان دارن  و ضرورت حفظ حریم اعتبار
اسات   تار  به مراتاب عمیاق   بنیادین،  خصوصی با حقوق  های حقوقنسبت به رابطه دیگر شاخه و

وضع قوانین بر اساس کرامت ذاتی بشر و  دارد. وجود دو اینپوشانی بین  یک نوع همضمن اینکه 
و انصااف، حمایات از حقاوق و مناافع      های هنجاری، تفسیر قوانین موجود بر مبنای عادل  ارزش

آثار  و توسعه خسارات قابل مطالبه، از جمله  مشروع، بازتعریف مفهوم تقصیر، جبران کامل خسارات
 .است  خصوصی  سازی در این شاخه از حقوق اساسی

 واژگان كلیدي

 .بنیادین حقوق  ،یتاثیر افق ،یمسئولیت مدن  حقوق ،یساز  یاساس
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 لهأمسطرح 

بشاراز    ایان مطلاب را کاه حقاوق     ،تیاک سراسار جهاان   راامروزه کشورهای مدرن و دموک
هاای داخلای و خاارجی    رو اولویات سیاسات   از ایان  اند. ها برخوردار است پذیرفته باالترین فضیلت

ولای   تاسا  شاده  هاای جهاانی تبادیل    باه ارزش  ،بشر در طول قرن بیساتم   کشورها است. حقوق
 اسات،   انساانی  به ویژه  اتحادیه اروپا که شالوده آن بر پایه کرامات   یحقوقدانان کشورهای اروپائ

بشار و    علمی و حقوقی خود توجه شایانی به رابطه میان حقوق  گفتمان های اخیر درتنها در سال
 تحقق مدرنیسم در اروپا و ظهور جامعاه  ز،نی هاند. منشاء این رابط خصوصی معطوف ساخته حقوق

 باشد. ملت در فاصله اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم می –مدنی و دولت  
دوم متعاقب   جهانی  اروپا پس از جنگ غرب   برقراری مجدد دموکراسی در بیشتر کشورهای

های اقتدارگرای نازیسم و فاشیسم که بعدها، به نسبت در کشورهای اروپای رفتن حکومت  از بین
شد،  به عناوان   میالدی مشاهده  1991یر شوروی در سال شرقی نیز پس از فروپاشی اتحاد جماه
گردید تا به جای قوانین قدیمی قرن نوزدهم، در اواسط قارن   یک تحول تاریخی و سیاسی، سبب

داده شوند تا   اجتماعی و اقتصادی تطبیق اساسی نوظهور با حقوق بشر و نیز حقوق  بیستم، قوانین 
طرفانه نیساتند   بشری نظام ارزشی بی های حقوق  نوانسیوناساسی ملی و ک جائی که دیگر قوانین 

ساان گفتماان حقاوقی     شود و بادین  و عملکرد حقوق بشر هم به دفاع در برابر دولت خالصه نمی
از آن بعضااً    خصوصای کاه    هاای حقاوق هام چاون حقاوق       اعمال حقوق بشار در دیگار شااخه   

ن در  از مفهاوم حقاوق بشار، از برخای     است. البته ای گرفته  شود، شکلسازی نیز یاد می اساسی
اسات.   تااثیر نباوده   مکاتب فلسفی مانند حقوق بشر مبتنی بر کرامت انسان و حقوق طبیعای بای  

بندی مخصوص هیچ تقسیم و شعبه خاصای از علام   بشر از نظر تقسیم حقوق مطابق این دیدگاه، 
ظر قرار گیرد و حقوق بنیاادین  و باید به عنوان قواعد عام و مشتر  مدن 1است حقوق قرار نگرفته 

بشار در رواباط     ه نفوذ فزاینده حقاوق ینظر. بهر حال 2بشری در ر س هرم نظام حقوقی قرار دارد
قواعاد سانتی   خصوصی، این امکان را داد تا درباره گرایش مشاروعیت بخشایدن باه     میان افراد
در سیرتکاملی همه وصی بحث شود و تغییرات چشمگیر، پیچیده و در عین حال جذاب خص  حقوق
اساسی و   های قانون خصوصی ایجاد شود. بانیان اولیه این امر نیز در آغاز دادگاه  های حقوقحوزه

قضاائی محااکم    دیگر، رویه  کننده اصلی  پژوهشگران حقوق خصوصی در اروپا بودند. عامل کمک
                                                 

دیانی، عبدالرسول، تقی زاده، ابراهیم، بادینی، حسن، شریفی، علیرضا،  اعمال حقوق بشار در رواباط خصوصای،     .1
 .25ص (،1392)، ماره دومپژوهشی دانش حقوق مدنی، سال دوم، ش -دوفصلنامه علمی

موالئی، یوسف، شعاریان، ابراهیم، نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه قضاائی اروپاائی، فصالنامه    .  2
 .428(، ص 1393، )42پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 
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در دعااوی مبادل    عملای  این قاره است که موضوع را از حالت مباحث علمی و دکترین به رویاه  
 اند. نموده

 یمادن   تیمسئول  در حقوق اًسازی مشخص اساسی ،که ن سوالیظردارد برای ان راین تحقیق د
ن ید. باه هما  یا دا نمایا لی پاساخی درخاور پ  یفی تحلی؟ به روش توصپی داردجی در یچه آثار و نتا

 د. بناد دوم دار هاای عماده آن اختصااص   ش شارط یسازی و پا  منظور، بند اول به مفهوم اساسی

کاه  ، تیشخص هب وق مربوطمقاله به حق کند. بند سوممی  سازی را تبیین های مرسوم اساسی شیوه
 آثاار و پیامادهای خااص    نیاز،  چهاارم پاردازد و در بناد   ر افقی است مییدر واقع نقطه عطف تاث

ق ارائه یجه تحقیت، نتیدر نها رد ویگمی مدنی مورد مطالعه قرار  مسئولیت  سازی در حقوق اساسی 
 .خواهدشد

 هاي آن شرب  سازي و پیشمفهوم اساسی -1

گفتمان حقوقی قابلیت اعمال حقوق بنیادین بشری در روابط خصوصی منجر به ایجاد یاک  
مدتی است کاه آغااز    این سیر تکامل، های حقوق خصوصی شده استسیر تکاملی در همه شاخه

هاای حقاوقی مختلاف و خصوصااً در کشاورهای اروپاائی       شده و به حرکت خود در بطان نظاام  
بنابراین  دهد. می  به وضوح در قوانین و رویه قضائی کشورها نشان بخشد و نفوذ خود را استمرارمی
ها به سررسیده و به تعبیر یکی از حقوقدانان غربی دیگر  گوئی به ابراز تردیدها و نگرانی دوره پاسخ

شاده   باه عناوان یاک ضارورت پذیرفتاه      بلکه باید از نحوه اعمال و تاثیرآن  ،نه از امکان اعمال
  مختاار حقاوق   خاود   مایر، ثابات شاده کاه سیساتم بساته و عقالنیات       روگهب نظرگفت. به  سخن

سازی  اساسی "که  بعضاً  برای این تحول در خور توجه حقوقی1.ای بیش نیستافسانه ،خصوصی
"خصوصی  حقوق

پدیاده   است که در آن تعریاف،  کلی ارائه شده یک تعریف، شود نیز نامیده می  2
خصوصای تلقای     حقاوق   بشری در روابط تابعاان   بنیادین  حقوقفزاینده  سازی همان تاثیراساسی
هاای  خصوصای اعماال ارزش    سازی حقوق در کشورهای اروپائی مفهوم متداول اساسی گردد. می
اساسای،   . البته به موجب نظریه برتاری حقاوق   خصوصی  اشخاص است  عمومی در روابط  حقوق

  تابد و تنها در زیر مجموعاه حقاوق  قوقی میاست که بر کل نظام ح این حقوق همانند خورشیدی 
 ،اینکاه  سازی در واقع پاسخی جدید برای یک سوال قدیمی است. اساسی. 3گیردعمومی قرار نمی

 آیا قواعد حقوق بشری در روابط خصوصی افراد نیز قابلیت اعمال دارند؟ 
                                                 

1 . Nuno Ferreira,”Fundamental Rights, Constitutional Principles, and Law Of Torts: 

Tort Feasors V. Tort Victims”, (2004), p.50. 

2 . Constitutionalisation Of Privat Law 

اروپاائی، فصالنامه    موالئی، یوسف، شعاریان، ابراهیم،  نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه قضائی . 3
 .60(، ص 1393، )42پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 
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-های تضمین شاده و آزادی است که منبع اصلی حق خاستگاه اصلی تردیدها در آنجا نهفته

است ایان   هااست و اجرا و حمایت از آن نیز جزو وظایف دولت  های بنیادین همان قانون اساسی
باشد که صارفاً در رواباط باین    های تضمین شده میهمان کارکرد سنتی حقوق بشر و حق تعبیر،

کشورها دیگر  اساسی داشت که امروزه کارکرد قوانین  اما باید اذعان. د متصوراستدولت و شهرون
دیکتاه کاردن   باه  محدود به نقش سنتی خود که در برگیرنده یک سری مفاهیم انتزاعی باوده و  

شود. در پی یاک ساری   ختم نمی پردازد،رای سطوح مختلف قدرت حاکمیتی میبسازمانی  قواعد
سااالر    درکشاورهای ماردم   اساسای انساان محاور     ی و تصویب قوانینتحوالت سیاسی و اجتماع

 های هنجاری و عینی هستند که نه تنهاا در حاوزه حقاوق   اساسی دارای یک سری ارزش  قوانین
 خصوصای، حقوق عمومی و   عمومی، بلکه در عین وفاداری به مرزبندی سنتی و غربی بین حقوق 

ساازی یاا هماان     باشند و اساسای می استناد  د نیز قابلشهرون -در روابط بین افراد یعنی شهروند 
اساسای در    شاده در قاوانین   های ارائهافقی ریشه در این بافت فکری داردکه فهرست ارزش تاثیر

 بکارگیری و تفسیر قوانین منبع الهام قرارگیرد و به مثابه راهنما باشد.
( اساسی و پایه حقوق ) کشورها اساسی قوانین در شده تضمین های آزادی و ها بسیاری از حق

 و بشار  حقاوق   جهانی اعالمیه  مانند ای منطقه و المللی بین اسناد در مندر  بشر حقوق همان یا و
 شخصایت  و فردیات  باه  کاه  آنجاائی  از بنیاادین،  حقوق منشور و بشر  حقوق اروپائی  کنوانسیون

 توساط  مدنی مسئولیت  دعاوی در توانند می باشند، می نقض غیرقابل اساساً و دارد بستگی ها ننساا
 میبرتر، مانند حار   از آن حقوق متفاوتی های طیف زمان، هم بطور حتی یا و دعوا اصحاب از یکی
 ترتیاب در حقاوق   هار ه یان از جانب هر دو طرف دعوا مورد استناد قرارگیرد. بب یو آزاد یخصوص

  حقاوق  و بطور سانتی،  گیرد سازی شکل نسبتاً متفاوتی به خود می مدنی  فرآیند اساسی سئولیتم 
 شخصایتی  اصاطالح  باه  حقوق زیرا. دارد بیشتری ارتباط بنیادین حقوق اثرات با  مدنی مسئولیت 
 .گیرند قرار می حمایت مورد کیفرانگاری طریق از یا و مدنی مسئولیت حقوق واسطه به یا معموالً

خصوصی و حیثیت و اعتبار و ..   بشر، حریم  ذاتی  جسمانی، کرامت  هائی چون تمامیتمولفه
هاائی از  شاوند در آن واحاد، نموناه   که در واقع مصادیق حقوق مربوط به شخصیت محسوب مای 

هویت انسان و شان و منزلات آن بطاور    سان، نیو بد آیندحقوق بنیادین بشری نیز به حساب می
ترین آنها گیرد و کرامت انسانی که از شاخصمدنی مورد حمایت قرار می  مسئولیت سنتی در نظام

گیارد. تاا همااهنگی و همساوئی و یاا      مای است، به عنوان یک مال  و مبنا مورد استفاده قارار  
هائی مانند تولد غیرقانونی که در آنها شود. مخصوصاً در پرونده  غیرهمسوئی مسائل با آن سنجیده

بشار محساوب     مدنی، حقوق  مسئولیت البته همه حقوق .1قی در معرض خطر هستندمسائل اخال
                                                 

1 . Jan M.Smits,” Private Law and Fundamental Ritghs: A Sceptical View”. 
Maastricht University  Faculty Of Law Maastricht Eropean Private Law Institute 



شت شخص  یکرامت ذات    │ یمدن  تی حقوق مسئول  ی ساز یبستر اساس  رد  یانسان  تی و پاسدا

 

319 

بنیاادین کاه     ای حقاوق صرفاً دسته گرددشود و هر حق بشری نیز جزو حقوق بشر تلقی نمی نمی
نمایند. اما می مصداق پیدا ،آزادی بیان حقدارای مصادیق مشابه با حق برشخصیت است یا مانند 

از افاراد خصوصای در مقابال     ،دارند. هر دو این شعب  پوشانی زیادی کدیگر هماین دو حوزه  با ی
مادنی    مسائولیت   بشر و حقوق  از این لحاظ حقوق. کنندقدرت حاکمیت و قدرت بازار حمایت می

اهمیت فزاینده حقوق اساسی در هر سطح از حکومت و خصوصیت  رزم هستند. همانند برادران هم
  تیاساسی از یک طرف و کارآمادی نظاام مسائول     گذار قواعد قانونرتاثیهنجارآفرینی  و ماهیت 

 1است. گویای این هم پوشانی مدنی در جبران خسارات از طرف دیگر به بهترین شکل،
ر اروپا خصوصااً اتحادیاه، ناام    دسازی   به خاطر تمرکز خاص گفتمان علمی حقوقی اساسی

ساازی چاه معناائی      اینکاه اساسای   .خصوصای اسات   شدن حقوق  اروپائی "سازی  دیگر اساسی
اساسای    خصوصی سنتی ازطریق حقاوق   آیا این کار به معنای تقویت حقوق تواند داشته باشد؟ می

؟ یا اینکاه ایان کاار باه     باشدمی است  مدنی تدوین شده  در چارچوب حقوق ای که در اروپای قاره
و یا به معنای تااثیر متقابال و    ؟اساسی است  خصوصی تا مرتبه حقوق  حقوق قواعدمعنای ارتقای 
 ؟انسانی است  اساسی برای حمایت از کرامت  خصوصی و حقوق  مستمر حقوق

خصوصای باه واقعیات بیشاتر       ه ساوم از حقاوق  اروپائی دیادگا   حقوقی هایامروزه در نظام
ای در رواباط   بشار( در ماورد مسااله    هر چندکه اجرای معیارهاای جهاانی )حقاوق    .2نزدیک است

های ولی منجر به مطرح گردیدن پرسش ،رسدتر بنظر میخصوصی مزیت خود را دارد و منصفانه
ات قانون و چگاونگی حفاظ   ثب ها،تصمیمات دادگاه بینی پیش مفهومی زیادی در خصوص قابلیت
هاا نیاز از ساوی موافقاان     البتاه بارای هماه ایان دغدغاه     . 3شاود تعادل میان منافع طرفین مای 

است که پرداختن به استدالل مخاالفین و موافقاان    های مناسبی ارائه شدهسازی، استدالل اساسی
 نماید.خود پژوهشی مجزا را طلب می

هاای بشاری   کاربرد حقوق و آزادی سازی اساسی های روندترین جنبهیکی از مهم شد  گفته
اما این مسااله ناه    .4خصوصی است  اساسی، در روابط المللی و چه با منشاء قانون جه با منشاء بین

                                                                                                                   
(M-EPLI) Available at SSRN: http:// ssrn.com/abstract=928560, (2006), p. 3. 
1. Maria Dolores Sanchez Caleria, (2008),”Fundamental Rights and Private Law In 
Europe: A Fundamental Rights to Environment.”European Review Of Private Law, 
(2008), p.766. 
2. Tom Barkhuysen And Siewerr D.Lindenbergh, Constitutionalisation Of Private 
Law, Martinus Nuhoff Publishers. Leiden/ Boston, (2006), p.37. 
3. Solveiga Cirtautienc, ”Impact Of Human Rights On Private Law In Lithuania And 
Other European Countries Problematic Aspects,”Mykolo Romerio Universitetas, 
(2013), p.79. 
4. Maria Dolores Sanchez Caleria,”Fundamental Rights and private law in Europe:A 
Fundamental Rights to environment.”European Review Of Private Law, (2008), 
p.760. 
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با جامعه نیاز بساتگی دارد. بناابراین     ل آنبلکه به نقش حاکمیت و تعام تنها به نقش حقوق بشر،
 ساالر نیز از طرف  طرف، و وجود ساختار حکومتی مردم  محوراز یک  حمایتی و انسان ود قوانینوج
یک از شارائط    الزم به ذکراست هیچ. دشون می  سازی محسوب شرط تحقق اساسی دیگر، دو پیش 

کنند بطور مثال هار چناد در قاوانین اتحااد      سازی ایجاد نمی مزبور به تنهائی موفقیتی در اساسی
بشار وجاود    کمونیست نیز، مقرراتی در خصاوص حقاوق    اهیر شوروی در زمان حاکمیت حزبجم

گارا   انسان  های توتالیتر، مبتنی بر یک نظریه مارکسیسم نیز برعکس دیگر حکومت داشت و مرام 
.طبقه بود واقعی و ایجاد جامعه بدون  های با هدف دستیابی بر آزادی

ولی به دلیل سااختارخاص   1
سااازی مشااهود نیساات. باارعکس،  ماادنی هاایچ تااوفیقی در اساساای  فقاادان جامعااهحکوماات و 
زماان باا ناوع     اساسای خاود را نیاز هام      های نوظهوری مانند چک یا اوکراین، قاوانین   جمهوری

اساسای ایان کشاورها     که امروزه قوانین حکومت خود با کشورهای همسایه همسو نمودند. بطوری
و  2اسات  گرفتاه  ذانی انسان شاکل  شودکه بر پایه کرامت  می  ازجمله  قوانین مترقی اروپا محسوب

 است. آورده سازی فراهم زمینه الزم را برای اساسی
 سازي )تاثیر افقی( عطف اساسی  شخصیت نقطه مربوب بهحقوق  - 2

اساسی افراد معماوالً باه عناوان      بشر به طورکلی و حقوق  خصوصی، حقوق  حقوق  در حوزه
"حقوق برشخصیت"

 حقوق مرتبط با حمایت از افراد کاه تحات عناوان حقاوق     شوند.نامیده می 3
هستند و به وسیله   جسمی و روحی افراد ضروری  کرامت و تمامیت شوند برایشخصیت مطرح می 

اساسی در خصوص حمایت از این   تغییرات. 4شوندسط یافته و حمایت میبمدنی   مسئولیت  حقوق
 5بشاری   حقاوق  هاای شاه یر اندیادی تحات تااث  یدوم تا حدود ز تقریباً بعد از جنگ جهانی حقوق،

میالدی  1949از سال  ،آن  اساسی  اجرا درآمدن قانون  و به غربی  آلمان  فدرال  وتشکیل جمهوری
  .باشد میفهرستی از حقوق بنیادین است که مشتمل بر 

 شخصیت که دارای حالت دوگانه اسات یعنای هام جنباه ماادی مانناد تمامیات        بر  حقوق
در واقاع ناوعی پاساخ قضاائی باه      . 6جسمانی و هم جنبه معنوی مانند شهرت و آبرو واعتبااردارد  

                                                 
 .19(، ص 1393، نشر جنگل :تهران)از نقض حقوق بشر، چاپ اول،  یناش یت مدنی، مسئولاعلیرض ،یشریف . 1

2. Antonina, Bakardjieva Engelbrekt And Joakim Nergelius, New Directions In 

Comparative Law, Edward Elgar publishing, Inc, (2009), p.157. 

3 . Personality Rights 

4. Gert Brugge Meier, Aurelia Colombi Ciacchi And Patrick O,Callaghan, The 

Common Core Of Eruopean In Private Law Personality Rights In European Tort 

Law, Cambridge University Press, (2010), p. 5. 

 یپژوهشا  -علمای  مجلاه  ها از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه یناش یباقر، مسئولیت مدن ،یانصار . 5
 .68(، ص 1391، )دوره نهم، شماره دوم ،یحقوق خصوص

مربوطه به شخصیت و حقوق بشر، فصلنامه حقوق،  یاز نقض حقوق معنو یناش یحسن، مسئولیت مدن ،یبادین . 6
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در . 1شاود  سوب میمحهمراه با کرامت و شکوفائی آزادانه در جامعه  ،های مربوط به زندگیارزش
مدنی مال  میزان حمایت از حقوق و منافع به واالتر   اصول اروپائی حقوق مسئولیت 102:2ماده 

ذهنای،   جسامانی و   دارد. در بند دوم این ماده بیان شده که جان، تمامیت بودن ارزش حق بستگی
2حمایت برخوردارند شان انسانی از بیشترین

-ن نظامیت در بیخصشر ب  ت از حقوقیبه منظور حما .

ن حقاوق و  یا کلی ا ک حقیشناسائی  کردیرو ازد عبارتن داردکه کرد وجودیحقوقی دو رو  هاینظام
ا در زماره  یا تالیس و ایساوئ  .3تیشخصا ر با   ت در قبال نقض جنبه خاصی از حقاوق یحما کردیرو

ن ماده یهمچن اند.ت را بطورکلی مورد شناسائی قراردادهیشخص بر  دارند که حقوق کشورهائی قرار
مربوط به شخصیت نام بارده    حقوق اتریش  مدنی  قانون 22الی  11آلمان و مواد  مدنی قانون 823

کلی  ل بدون شناسائییکشورها نیز مانند برز برخی نموده است.  و این حقوق را بطورکلی شناسائی
 یکی از سانگ انسانی را به عنوان   کرامت اساسی خود  این حق و یا ذکر همه مصادیق در قوانین

ا در قوانین پراکنده مانناد  یاسپانو  ر فرانسهیا نیز نظهکشور برخی. 4اندبناهای جمهوریت قرار داده  
.اندنموده  مربوط به شخصیت مصادیقی از حقوق، به ذکرقانون مدنی

5
 

قانون مادنی ایان کشاور وجاود      1382تر، تنها یک سطح حمایتی در ماده در فرانسه پیش 
حقاوق )حاریم خصوصای( ماورد توجاه       قانون مزبور مصداقی از ایان  9اصالح ماده  داشت. اما با

تصویری ستارگان هنری و ورزشای    حقوقی این کشور مواردی چون حقوق  قرارگرفته است. نظام
داناد و از حیاث ماادی و معناوی ماورد حمایاات       را در قالاب مصاداقی از حاق برشخصایت مای     

محضای   های روحای  پایه حق بر سالمت، در خصوص آسیب قضائی فرانسه بر . رویه 6دهد قرارمی
اند، موضع لیبرال و منعطفی حتای  که اطرافیان قربانی حادثه که خود شخصاً صدمه فیزیکی ندیده

های روانای )خساارات    جبران آسیب است و حق  نسبت به کشورهای آلمان و انگلیس اتخاذ نموده
                                                                                                                   

 .90(، ص 1391، )91، شماره 44دوره  ،یمجله دانشکده حقوق و علوم سیاس
1. Verica Trstenjak,petra weingerl, The Influence of Human Rights and Basic Rights 

in private Law, Springer International Publishing Switzerland, (2016), p.117. 

، "یاصاول حقاوق مساوولیت مادن    "و  "یحقوق مساوولیت مادن   یگروه اروپائ"،یعل ،یایکاوچ، برنهارد، رضائ . 2
 .136(، ص 1393، )139و  138 هایماهنامه کانون، شماره

 یپژوهشا  -علمای  مجلاه  ها از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه یناش یباقر،  مسئولیت مدن ،یانصار . 3
 .71(، ص 1391، )نهم، شماره دومدوره  ،یحقوق خصوص

4 . Verica Trstenjak, Petra Weingerl, The Influence Of Human Rights And Basic 

Rights In Private Law, Springer International Publishing Switzerland, (2016), p.17. 

(، 1391، )66دانشگاه تهران، شماره ،یمجله دانشکده حقوق و علوم سیاس ،یحسن، هدف مسئولیت مدن ،یبادین . 5
 .93ص 
مجله  ،یستارگان در تبلیغات تجار یماهیت حقوق تصویر یمهرناز، مطالعه تطبیق ،یجعفری، فیض اهلل، مختار . 6

 .516(، ص 1395، )2، شماره 7دوره  ،یمطالعات حقوق تطبیق
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ندان و نامزد قربانی بوده و نه نیازی به ابتالء به یک معنوی( برای این افراد نه محدود به خویشاو 
شده از منظر پزشکی است و بروز سطح نرماانی از درد و انادوه و    اختالل روانی و بیماری شناخته 

 نماید.اضطراب کفایت می
نیز، بدون اینکه این حقوق بصورت کلی مورد شناسائی قرار گرفته باشاد   در حقوق انگلیس 

میالدی  1996کیفری متعدد همچون قانون هتک حرمت مصوب  به موجب قوانین هائی ازآنجنبه
خصوصای باه عناوان      شناسائی مسااله حاریم    مورد حمایت قانونی قرارگرفته است. با وجود عدم

ای  های این کشور که ازسابق در دعاوی عدیده، در ارتباط با حمایت از جنبه عمومی، دادگاه  قاعده
االجارا  نمودند، این بار باا الزم  فرد بر تصویر خود، احکام فراوانی صادر می  حقحقوق مانند   از این

خصوصای،    میالدی، در ارتبااط باا حاریم    2000از سال  19981بشر مصوب   شدن قانون حقوق 
 8گردیدناد. بناابراین بناد یاک مااده       2بشار اروپاائی    حقاوق   تکلیف قانونی بر اعمال کنوانسیون

داخلای ایان کشاور اعماال       باشد در حقاوق  می خصوصی مرتبط  وع حریم کنوانسیون که به موض
انگلایس تلقای    عطف در حقوق  بشر به عنوان یک نقطه  شود. از این رو تصویب قانون حقوق  می
هاا   انگلیس نمود. البته ناگفته نماند که دادگاه . زیرا قانون مزبور کنوانسیون را وارد حقوق 3شود می 

خصوصی مشکل داشتند چرا که بناد   بنیادین در دعوای مربوط به حقوق  حقوق  در ابتدا در اعمال
بنیادین را بر عهده مقامات عمومی گذارده   قانون مزبور صرفاً تکلیف احترام به حقوق 6یک ماده 

نمودناد.   نمودند وآن را منبع حقوق محساوب نمای   بود در نتیجه دادگاه ها از اعمال آن امنتاع می
مدنی مانند افترا یا مزاحمت ،  تقویت رویه قضائی در حال حاضر در دعاوی مسئولیت ولی در پرتو 

شده در کنوانسیون بصورت افقی غیرمستقیم یعنی به مثابه یک منبع کمکی ماورد   تضمین حقوق 
4گیرد توجه قرار می

. 
 بطور مثاال درقاانون مسائولیت   . خاصی حاکم است  تیز وضعیکاندیناوی نسدر کشورهای ا

اعم از تلفاات جاانی و خساارات     های شخصی،سوئد که جبران پولی آسیب میالدی 1972مدنی  
نماید کاه  مدنی ایجاد می  مالی )نقض حق بر شخصیت( فقط در شرایطی ممکن است و مسئولیت

به عبارت بهتر تنها در فرض تحقق  5قابل مجازات باشد. زیل مجرمانه ناین امر به عنوان یک عم
                                                 

1 . HRA  

2 . ECHR 

3. Gert Brugge Meier, Aurelia Colombi Ciacchi And Patrick O,Callaghan. The 

Common Core Of Eruopean In Private Law Personality Rights In European Tort 

Law, Cambridge University Press, (2010), pp.25-27. 

4. Chrispoph Busch Hans Schulte NolKe Forewordsby Viviane Reding, EU 

Compendium Fundamental Rights And Private Law Apractical Tool For Judges, 

Sellier European Law Publishiers Gmblt, Munich, (2011), p.13. 

5. Gert Brugge Meier, Aurelia Colombi Ciacchi And Patrick O,Callaghan. The 

Common Core Of Eruopean In Private Law Personality Rights In European Tort 



شت شخص  یکرامت ذات    │ یمدن  تی حقوق مسئول  ی ساز یبستر اساس  رد  یانسان  تی و پاسدا

 

323 

 تیتوان دعوای مسئولشود و می می ت متصوریجرم است که مساله نقض حقوق مربوط به شخص
ای که این حقوق را بصاورت کلای شناساائی نماوده     در حقوق ایران نیز، گزاره مدنی مطرح نمود. 

صرفاً به مصادیقی از هر دو جنبه  1339مسئولیت مدنی مصوب  باشد وجود ندارد. ماده یک قانون
حقوق مربوط به شخصیت مانند جان ، سالمتی و حیثیت از باب تمثیال اشااره نماوده و از حیاث     

است ولی نظر به تمثیلی بودن آن و استفاده از عباارت هار     مادی و معنوی مورد حمایت قرارداده
راه شناسائی این حقوق بصورت کلی وجود ندارد. تشابه ماتن  حق قانونی دیگر افراد، مانعی بر سر 

اسات   قانون مدنی آلمان نیز مویدی بر این امر خواهد بود. گفتنی   823ماده قانونی مزبور با ماده 
نیاز تحات عنااوین     1392قانون مجازات اسالمی مصاوب    697، 698، 699، 700، 765در مواد 

هاائی از ایان حقاوق را ماورد حمایات      نشر اکاذیب جنباه  مجرمانه افترا، توهین ، هتک حیثیت و
 آلمان، طبیعای  حقوقی  با توجه به جایگاه قانونی حق برشخصیت در نظام است. قانونی قرار گرفته 

و منجار باه نظریاه     گردیدشخصایت صاادر   هب وق مربوطاست که اولین رای که در ارتباط با حق 
هاای ایان کشاور    ( شد، متعلق به دادگاهDrittwirkungثالث / تاثیرافقی ) معروف اثر بر شخص

پروناده مزباور    صاادره در رای  بیاین ت ن رویا ا از .1اسات  باشد.که به پرونده آقای شاخت معروف
 رسد.ضروری بنظرمی

 (Schacht Haajmarپرونده آقاي یالمارشاخت )

اساسی امری بدیهی بود، اما اولین استناد به این   در آلمان با آنکه تأثیر هنجارساز قانون    
حقاوقی    ترین دادگاه و توسط عالی 1954اساسی، بلکه در سال   فدرال قانون  تأثیر نه توسط دادگاه

مستندات گرفت.  ( و با یک دخالت کامالً قضایی صورتBGHفدرال یا به اختصار   عدالت  )دیوان
ای انتقاادی  پرونده، بازتابی از وقایع معمول آن زمان بودند. یک هفتاه ناماه در هاامبورگ مقالاه    

رئایس باناک رایاش و     ،(Hjalmar Schachtهای بازرگانی دکتر یالمار شااخت ) فعالیت درباره
نبااً  هفتاه ناماه، ک   هآقای شاخت با ارسال یادداشاتی با   وکیلمنتشر نمود.  وزیرسابق آلمان نازی

هفته نامه نیز با در  نام وکیل و بادون ذکار    .خواستار حذف بخش های متعددی از آن مقاله شد
                                                                                                                   
Law, Cambridge University Press, (2010), p.28. 

 ریتااث  یآلمان هینظر شیدایگذار در پریتاث یرا نیآلمان پس از جنگ، که دوم خیها در تارقضاوت نیاز مشهورتر .1
آن وطی  شودیمحسوب م یمدن تیمسئول یدعوا کیدر بافت  تیحقوق مربوط به شخص یبر ثالث و شناسائ یافق

دعوایی اسات کاه باه    مربوط به شخصبت مطرح شد  وقحق بینقض و آس لیبه دل یمساله مطالبه خسارات معنو
اساب   کیا  نیو همچنا  یکارگاه آبجوسااز  کیخواهان مالک در ای پرونده معروف است.  "کاررسوا یآقا"پرونده

اساتفاده   یجنسا  یتوانبخش یمربوط به داروها غیتبل کیدر  - تشیضابدون کسب ر - یسوار ماهر بود. عکس و
شد. کاه   یخسارات معنو یخواستار غرامت برا بود، یشرکت داروساز کیاز خوانده که  "سوارکار یآقا"شده بود. 

 داد. یر  یدادگاه فدرال به نفع و
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منتشرکرد. در نتیجه اینطور به نظررساید کاه    "هائی برای سردبیرنامه"سمت وکالت او در بخش 
)ناسیونال سوسیالیسام( اسات.    از طرفداران سیاسی آقای شاخت و حزب نازی ،وکیل مذکورگویا 
نامه را تحت پیگیرد قارار داد و خواساتار اصاالح ایان مسائله شاد. دادگااه بادوی         این هفتهی و

قاانون اساسای( و    2هامبورگ با استناد به نقض مقررات حفاظات از ناام و اعتباار افاراد )اصال      
دادگااه اساتیناف ایان     همچنین مقررات کیفری مربوط به تهمت و افترا به نفاع شااکی ر ی داد.  

 ای ردکرد. در دادگااه تجدیادنظر، اولاین شاعبه    بر مبنای فقدان آسیب به اعتبار حرفهشکوائیه را 
اهمیت ایان   .به طورکلی مبنایی جدید برای مسئولیت در نظرگرفت  1حقوقی دیوان عدالت فدرال

کاه باه ترتیاب، باه      ن بار بر اساس اصولی از قانون اساسییه بدان خاطر است که برای اولبرای 
در  د.یبخش  ت را تحققینسانی و حق رشد آزاد شخص اشاره دارند، حق برشخصا  امتاحترام به کر

اساسی حق افراد بشری برای برخورداری از کرامات    حال که قانون ی مزبور استدالل شده بود: ر
( و حق برخورداری از امکان شکوفائی و تکامل شخصیت باه  1ت شناخته است )اصل یرا به رسم

که باید در سراسر جهان مورد احترام قرار گیرد. تا جایی که ایان حاق،    خصوصی  عنوان یک حق
در  اساسی یاا اخاالق عماومی     حقوقی منبعث از قانون  حق شخص دیگر را نقض نکند یا با نظم

اساسی تضمین شده در قاانون    کلی شخصیت باید به عنوان حقوق (، حقوق2تعارض نباشد )اصل 
در د: با انتقادات زیر مواجه ش صر و تاحدودی مبهم بود،تکه مخ رای مزبور" اساسی شناخته شوند.

اساسای تضامین     حاق "اساسی بر چه مبناست. چگونه یاک    رای ذکر نشده که تأثیر افقی حقوق
المللی و به نظر اکثریت به عنوان یک حق دفاعی اتباع که به صورت بین "اساسی  شده در قانون

و دارای اعتباار   "خصوصای  حاق "تواناد یاک   زمان می ، همشوددر مقابل دولت در نظرگرفته می
االجارا شادن   سال پس از الزم 5دیوان عدالت فدرال که تنها  جهانی باشد؟ آیا قضات کم تجربه

اساسای ناآگااه     شدند، از تمایز بین کارکرد عمودی و افقی حقاوق  اساسی با این دعوا مواجه  قانون
اسات، بلکاه تاا حاد      برای تأثیر افقی این حقوق ارائه نشاده بودند؟ در ر ی فوق الذکر هیچ دلیلی 

البته چناین   اند.اساسی توصیف شده  مشخصی این حقوق صرفاً به عنوان الزاماتی مندر  در قانون
است و امکاان   قانون اساسی در تمام موارد روشن 1الزامی در واقعیت وجود نداشت و ندارد. اصل 

افراد، دولت است   احترام به کرامت وجود ندارد: مخاطب وظیفهتفاهمی در مورد آن  گونه سوءهیچ
تاریخی ترس از بازگشات فاشیسام و نازیسام نیاز ایان خطااب را        )قوای عمومی( و پیش زمینه

اساسی در رابطه با سه شاخه از قادرت حاکمیات     دارد که حقوقبیان می 1کند. اصل تر میروشن
مجادداً امکاان طارح دعاوای      94شاوند. اصال   می اعمال –یعنی قدرت تقنین، اجرا و قضاوت  -

خاود را تنهاا در    ،اساسای باه وضاوح     کند. قانون اساسی را علیه دولت مطرح می  مستند به قانون
                                                 

1 . BGH 
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نادارد.    افقی بین شهروندان ارتبااطی  داند و به روابطروابط عمودی بین دولت و اتباعش دخیل می
ذارد، ایان امار را باه    گحقوقی خصوصی تأثیرمی  بر روابط –استثنائاً  –اساسی   در جایی که قانون
افقای   اساسی بر رواباط   . در غیر این مورد، تأثیر حقوق9دارد  به طورمثال در اصل وضوح بیان می
 امری نادراست. -اساسی دیده شود  اگر هم در قانون -بین شهروندان 

افقی، دادگاه فدرال به آثار مبدع نظریه تاثیرافقی مساتقیم  ردردفاع ازاین نظریه در مورد تأثی
(، پروفسااور نیپااردی Enneccerusشااارح جدیااد کتاااب انسااروس )  او .سااتا اشاااره نمااوده

(Nipperdey)1      بود که در واقع یکی از مدافعین نظریه  اثار افقای مساتقیم باود. وی در ساال ،
و  1)اصول  "این مقررات"در ویرایش جدید این کتاب کالسیک، اینگونه استدالل کرد که  1954
آور هستند. کرامت نه تنها برای نهادهای دولتی، بلکه برای شهروندان نیز الزام "قانون اساسی(  2

ناپذیر حقوق شخصیت هستند کاه از  های جداییفردی، بخش شکوفایی و رشد آزادانهذاتی و حق 
خصوصای(  حقاوق  حقوق عماومی یاا    طریق نظم عمومی به عنوان حقوق شخصی )چه در حوزه

 اند. تضمین شده

در حقوق خصوصی آلمان به طور سانتی باه عناوان    د، ای که در این کتاب مطرح شنظریه
شود. نیت اصلی قضات دادگاه فادرال ایان باود    یر افقی مستقیم شناخته میتأث نظریه سند والدت

که قطعاً با این سنت حقوق خصوصی که بر حقوق اقتصادی متمرکز بود و تضمین منافع فردی را 
ن یا شادند  اماا ا  نمی  2گرفت، مقابله کنند. قضات مذکور، درگیر سؤاالت روش شناسانهنادیده می

قانون  .خواستند که این کار را بکنندکنند و به عالوه، واقعاً میکه چه می دانستندقضات اساساً می
اساسی جدید، مبنایی برای ایجاد این تغییر در قانون و به رسمیت شناخته شدن حقوق شخصایت  

ن هدف از طریق به رسمیت شناخته شادن مناافع شخصایت    یفراهم کرد. راه منطقی رسیدن به ا
بی ی، سالمت و آزادی در قانون مدنی بود. به این صورت هرگونه آسنظیر حیات، تمامیت جسمانی

توانست از طریق قوانین مسئولیت مدنی جبران شود. این امر به این حقوق تضمین شده  نوین می
 حماایتی دولات( حقاوق     ( قضات با اتکاء به الزامات قاانون اساسای )وظیفاه   1دو نتیجه داشت: )

ا انجام این کار، آنها تأثیر قانون اساسی بر رواباط حقاوقی باین    ( ب2خصوصی را توسعه دادند  و )
تأثیر افقی  ساز شدن نظریهشهروندان را به رسمیت شناختند. همین ماهیت دوبعدی، باعث مشکل

گفتنی است مساله مستقیم یا غیرمستقیم باودن کاه بنظار     المللی شده است.در سطح ملی و بین
آتای باه یکای از     هاای در ساال  ،ادگاه فدرال قرار نگرفته بودرسد چندان مورد توجه  قضات دمی

                                                 
اصلی دکترین اثر افقی مستقیم بود. نیپردی یک حقوقادان سااده نباود. او باه عناوان       . پروفسور نیپردی نماینده1

 قضایی نیز تأثیرگذار بود. رئیس دادگاه فدرال کار بر رویه
2 . Methodological 
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های راجاع باه تااثیر     و تا سالیان زیاد مباحثه 1نکات اصلی مجادالت طوالنی آکادمیک تبدیل شد
 خصوصی، حول محور دو مولفه تاثیرمستقیم و غیرمستقیم قرارداشت. بنیادین روی حقوق حقوق 

 بنیادین  سازي یا اعمال حقوق ساسیاهاي شیوه – 3

های اروپائی درباره تاثیر حقوق اساسی یا اصول قوانین اساسی بر حقاوق  ها و دکتریننظریه
واحد به این مسائل نیز تا حدودی باه چشام    اما فقدان رویکرد خصوصی نسبتاً یک شکل هستند.

  مسائولیت   مختلف در اروپا نسبت به نظام  های حقوقیخورد که ناشی از محتوای متفاوت نظاممی
 هاای در میاان ایان چاارچوب    تفکر در جوامع اروپائی اسات.  مدنی و همچنین به دلیل تنوع طرز

کنند یافتن عناصر مشابه دشوار نیسات  نظری که تاثیرحقوق بشر بر حقوق خصوصی را توجیه می 
مادنی    هاای متفااوت قاوانین   راه حال ولی به دلیل فقدان معیارهای مدون که احتمااالً ناشای از   

های نظری چندان عیان نیسات. ایان امار    شباهت چارچوب، مختلف در مورد شرایط مشابه است
کشورهای اروپائی را مورد مالحظاه   های موجود در قوانین اساسیشود که تفاوتمی زمانی روشن
های اساسی خود ک ارزشهای مختلفی تشکیل شده و هر یدهیم. اروپا از کشورها و ملیتقرارمی

های مختلفی توسعه پیادا  را دارا هستند. بنابراین تاثیر افقی حقوق اساسی در این کشورها به شیوه
هاای حقاوقی منحصاراً از یاک روش و رویاه قضاائی       الزم به ذکر است برخی نظام کرده است.

فقای مساتقیم و   کشورهائی مانند یونان، فرانسه، هلند و بلژیک نیزحساب ماورد ازهار دو روش ا   
 . این امر بستگی به موضوع و نوع دعوای مطروح دارد.2کنندغیرمستقیم استفاده می

 مستقیم افقی 3-1

کمابیش به همان ترتیبای کاه    ،بدین معنا است که حق بنیادین مطروحمستقیم  افقی  تاثیر
 شود در یک رابطه افقی نیز اعمال گاردد. عمودی میان دولت  و شهروند اعمال می  در یک رابطه

آوراست استوار نماودن دعاوا بار     زیرا حقوق مذکور هم برای دولت و هم برای شهروندان نیز الزام
ر و واگذر نمودن موضوع مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات طرفین دعوا در یک دعوای این ام

است و حقوق خصوصی صارفاً   مسئولیت مدنی در واقع اعطای ارزیابی آن بر اساس حقوق بنیادین 
هاای  دارد. لذا چاه بساا اساتناد باه حاق     اثر عدم مشروعیت که پرداخت خسارت باشد را مقرر می

خصوصای مغاایر باا آن شاود. در روش      قیم منجر به الغای یک قاعده حقوق اساسی بصورت مست
 ءاین شیوه به مثابه مبداگیرد. بنیادین به عنوان منبع تعهدات مورد استفاده قرار می مستقیم حقوق 

                                                 
1 . Tom Barkhuysen And Siewerr D.Lindenbergh, Constitutionalisation Of Private 

Law, Martinus Nuhoff Publishers. Leiden/ Boston, (2006), p.67. 

2. Chrispoph Busch Hans Schulte NolKe Forewordsby Viviane Reding, (2011), EU 

Compendium Fundamental Rights And Private Law Apractical Tool For Judges, 

Sellier European Law Publishiers Gmblt, Munich, (2011), p.13. 
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در فاصله بین   1کارفدرال سازی است که برای اولین بار توسط رئیس دادگاه پیدایش مساله اساسی
 گردیاد.  مطرح(  Hanscarl Nipperdey) آقای هانس کارل نیپردی 1963تا  1954های سال

شد، دادگاه دسات باه اتخااذ     بنیادین پرداخته  حقوق  بنابراین اولین رائی که در آن به مقوله اعمال
، راجاع باه دعاوای یاک نمایناده      1954دادگاه در تصمیم اولیه خود در دسامبر  .زدمستقیم   شیوه

از طریاق توزیاع    کارگر و کار که از سوی کارفرمای خود به دلیل تبلیغ اهداف حازب کمونیسات  
کرد  بود رسیدگی  کاتالوگ در طی ساعات کار اخرا  شده بود و نسبت به این اخرا  اعتراض کرده

تبعیض علیه افاراد باه دالئال     قانون اساسی راجع به منع 3و به این موضوع که آیا بند سوم اصل 
هاای اساسای   ودیتتوانند محدراجع که آزادی بیان می 5های سیاسی آنها و بند یک اصل دیدگاه

. امروزه سوئیس و هلناد از جملاه   علیه کارفرما بر اخرا  کارگر طبق قانون کار ایجادکند؟ پرداخت
اند. در دفاع از این شیوه نیز اساتدالل شاده   شناخته  کشورهائی هستند که این شیوه را به رسمیت

تهدید حقوق بشر بسیاری از تشکیالت بزرگی که در بخش خصوصی وجود دارد که خطر ناشی از 
در آنها از دولت کمتر نیست. از این رو باید مستقیماً در قبال آنها نیز بتوان استناد نمود. به اعتقااد  
طرفداران این نظریه، وقتی حقی به عنوان حقوق بشر شناخته شد، همه باید آن را محترم شمرده 

ه آن، حکومات باشاد یاا    کنناد  کند که نقض و هیچ شخصی حق تخطی ازآن را ندارد و فرقی نمی
 2خصوصی وجود ندارد. خصوصی و از این حیث تفاوتی بین دولت و اشخاص اشخاص

 غیرمستقیم افقی  3-2

-غیرمستقیم که ارزش محدودی برای حقوق اساسی تضمین شده قائل می کاربرد  دکترین

ین امار باه   که این حقوق تنها از طریق قواعد حقوق خصوصی اعمال شود. ا: داردباشد عنوان می
بدان معناست که قواعد وضع شده برای تنظیم روابط خصوصی افراد بار حقاوق اساسای برتاری     

تواناد باا آن ترکیاب    اما در نهایت نمای  تواند در پرتو آنها تفسیر شود.دارند و حقوق خصوصی می
قواعد حقوق خصوصی کماکان برای قضاوت در دعاوی تعیین کننده هساتند و هار نظاری     شود.
در دفاع از این شیوه استدالل شده که نیازی به ابداع قالب جدید  3مخرب خواهد بود. ،ف اینمخال

از دیاد برخای   توان به هدف دسات پیاداکرد.   ها و معیارهای سنتی نیز مینیست و با همان قالب
برابر و همچناین   بخش برای جامعه  های بنیادین حقوق اساسی منبع الهامحقوقدانان اینکه ارزش

بارای   شود و این منبع مهم از داناش، می غیرمستقیم تلقی الت بین اشخاص است جوهره روشعد
                                                 

1 . BAG 

موالئی، یوسف، شعاریان، ابراهیم، نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه قضاائی اروپاائی، فصالنامه     . 2
 .175(، ص 1393، )42پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 

3.Tom Barkhuysen And Siewerr D.Lindenbergh, Constitutionalisation Of Private 

Law, Martinus Nuhoff Publishers. Leiden/ Boston, (2006), pp.15-16. 
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 ده قرار گیرد. البته ایان گفتاه باه ایان معناا     اچگونگی ارزیابی دعاوی حقوق خصوصی مورد استف
است  کرد. بلکه بدین معنا توان قضاوتاساسی در دعاوی خصوصی می  نیست که بر اساس حقوق

-طرف دیگر نیاز مای   ،اساسی خود استناد نمود  ز طرفین دعوی به مستقیماً به حقکه  اگر یکی ا

بندی  بین منافع و رفاع تازاحم در   نماید و اولویت  تواند به حق اساسی دیگری به نفع خود استناد
نمود.کارکرد دیگری که در این نظر بارای حقاوق    خصوصی واگذار  باید به حقوق این خصوص را

 این است که به عنوان عالمت هشداری به دادگااه نشاان   ،شد  توان قائلمی اساسی تضمین شده
است  ممکن ،استناد به نقض حقوق بنیادین توسط خواهانو انسانی در خطراست   دهد که کرامت 

اصالی    غیرمستقیم حقاوق بنیاادین باه عناوان منباع      در روش  اید.مجدیت قضیه را خاطر نشان ن
 1نمایاد ها در حوزه حقوق خصوصی انعکااس و تجلای مای   ی ارزشتفسیر و مظاهر یک نظام عین

مادنی از   مسائولیت  کاربرد غیرمستقیم حقوق بشر در روابط خصوصی به ویژه در چارچوب حقوق.
عقالئای، انصااف، دقات      اخالق حسنه، منفعت کلی حقوق مانند حسن نیت، طریق استانداردهای

-ها به عنوان  ابزارهای تفسیری بکار گرفته مینگیرد و ایالزم و سوء استفاده از حق صورت می

قضائی اغلب کشورها شیوه غیرمساتقیم    گذشته، دکترین و رویه بطور کلی در طی پنم دهه شوند.
اند این راهکار  نخستین بار در نظام حقوقی آلمان اتفاقاً در یاک دعاوای   را مورد پذیرش قرارداده

  2.میالدی اعمال شد 1958( در دسامبر Luthمدنی، در قضیه آقای لوف )  مسئولیت
یک کارگردان برجسته فیلم بنام ویت هارالن که در طای دوره ناازی یاک     در این پرونده،

هاا  فیلم تبلیغاتی علیه یهودی ها ساخته بود پس از جنگ به اتهام تحریاک تنفار علیاه یهاودی    
مسئول شناخته شده بود ولی در نهایت از این مسئولیت کیفری تبرئاه شاد. زماانی کاه هاارالن      

نویسانده و مقاام   ( Erich Luth) اریک لاوف  را پس از این وقایع تولید کرد.نخستین فیلم خود 
و طای ناماه    رتبه شهر هامبورگ به شدت از او به دلیل همکاری باا رژیام ناازی انتقاادکرد     عالی

درخواست بایکوت فیلم جدیاد او   ،چالشی  کارگردان سرگشاده ضمن نشان دادن خشم خود از این
ت، درخواسات صادور   یا نمود. هم کارگردانان و هم شرکت ناشر با موفقبا نام معشوق جاویدان را 

های خاود را نمودناد دادگااه اساتیناف     یک حکم مبنی بر ممنوعیت لوف از تکرار این گونه بیانیه
هامبورگ پذیرفت که درخواست لوف در صورت موفقیت ممکن است یک آسیب جدی به مناافع  

ای مبتنی بر قانون اساسی علیه این دستور دادگاه طبق مالی خواهان وارد سازد. لوف نیز یک دعو
قانون اساسی که راجع به آزادی بیان است اقامه کرد. نهایتاً دادگااه قاانون اساسای     5اصل  1بند 

                                                 
1.Chrispoph Busch Hans Schulte NolKe Forewordsby Viviane Reding, EU 

Compendium Fundamental Rights And Private Law Apractical Tool For Judges, 

Sellier European Law Publishiers Gmblt, Munich, (2011), p.12. 

2. Dawn Oliver And Jorg Fedtke, (2007), Human Rights And The Private Sphere a 

Compaearite Study,  Routledge- Cavendish, (2007), p.486. 
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 تشخیص داد که حکم صادره علیه آقای لوف عمالً حق بر آزادی بیان وی را محدود کرده اسات. 
الگوی جدید بارای جامعاه آلماان باه عناوان یاک       میالدی شد یک  1958این رای که در سال 

ساازند از  شد که یک برنامه کلی برای جامعه فراهم می ها قلمدادسیستم عینی و بنیادین از ارزش
نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، قانون اساسی آلمان به جای اینکه یک موضع بی طرفانه داشاته  

این سیستم که  .ریزی کرد  ها را پایهارزش باشد در بخش حقوق اساسی خود یک سیستم عینی از
بر محور توسعه آزادی بشر در جامعه است بایستی به عنوان اصل متعارف اساسی در سراسر نظام 

بار آن تااثیر    حقوقی اعمال شود و باید در تصمیمات قضائی، اداری و قانونگاذاری جهات داده و  
ثیر گذار خواهد بود. هیچ قاعاده حقاوق   گذارد. این سیستم بطور طبیعی بر حقوق خصوصی نیز تا

ایتالیاا،    خصوصی نباید با آن مغایر باشد و همه قواعد بایستی مطابق با ماهیت آنها تفسیر شاوند. 
اسپانیا، انگلیس و آفریقای جنوبی از جمله کشورهائی هستند که بار مبناای شایوه غیار مساتقیم      

 1نمایند.می عمل
 الگوي كاربرد قضائی یا اقدام دولت 3-3 

در این شیوه مخاطب حقوق اساسی نه افراد و شهروندان، بلکه دولت است کاه عاالوه بار    
از . ت آن در قبال افاراد اسات  یتعهد سلبی مبنی بر خودداری از نقض حقوق اساسی متعهد به رعا

هاا بایاد در   شود لاذا دادگااه  ز میها و قوه قضائیه نیکه دولت در مفهوم عام شامل دادگاه آنجائی
باشند  به عبارت دیگر اگر اشخاص دعوای خاود را باه دادگااه     ت داشتهیدادرسی به این مهم عنا

طبیعتاً این رویکرد بر اقدامات دادگاه در مورد  .دادگاه ملزم به رعایت قواعد حقوق بشر است ،ببرند
دیگر سخنی از استناد افراد به حقوق اساسی  در این نظریه. حل و فصل دعوا تاثیرگذار خواهد بود
ایان   2.های مساتقیم و یاا غیار مساتقیم مطارح نیسات      در قبال همدیگر  و اعمال یکی از روش

 شود.می  دکترین در نظام حقوقی کشورهائی چون ایاالت متحده آمریکا بکار گرفته
 سازي درحقوق مسئولیت مدنیپیامدهاي اساسی - 4

نتایجی منحصر باه فارد دارد کاه ذیاالً      حقوق مسئولیت مدنی آثاروسازی در حوزه  اساسی
 گیرند.می مورد مطالعه قرار

 تغییر در رویکرد رویه قضائی مقاكم 4-1

اخیر طرفین  های عملی علم حقوق در چند دههدر پرتو توسعه مفهوم حقوق بشر در عرصه
دعوا در دعاوی حقوقی سعی دارند با استناد به این حقوق دعاوا را باه نفاع خاود خاتماه دهناد و       

                                                 
شهبازی، حشمت اله، تقی زاده، ابراهیم، شهبازی نیا، مرتضای،  حقاوق بشار در حقاوق خصوصای، فصالنامه       .   1

 . 78(، ص 1396، )پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره نوزدهم
2. Aharon Barak, ”Constitutional Human Rights And Private Law”, Yale Law 

School Legal Scholar Ship Repository, (1996), p.279. 
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طرفین دعوا به این مساله به عنوان برگ برنده نگاه  ;گویدمی (Dworkin) همانطور که دورکین
شوند در مورد نقض حقوق بشار  از این رو قضات نیز به نوبه خود، بیش از پیش وادار می. کنندمی

پاذیرای اساتناد    رای صادر کنند. اینکه قضات تحت  فشار افکار عماومی و نیروهاای اجتمااعی،   
 "به تحاولی بناام   ،مستقیم یا غیر مستقیم به موازین حقوق بشری در روابط بین اشخاص هستند

ها که نشات گرفتاه از کنوانسایون   انجامد. تعهدات ایجابی دولتمی "بشر خصوصی سازی حقوق
در جائی کاه قاوای    شود.  بنابراین،حقوق بشراروپائی است بر همه قوا از جمله قوه قضائیه بار می

این وظیفه قضات  ،مقننه و مجریه نتوانند  حمایت مناسبی در حوزه روابط خصوصی  فراهم آورند
کنوانسایون را ارائاه نمایناد. مضااف باراین تعهادات        13ئی مطابق با ماده است که حمایت قضا

ون حتی مجبور به تفسیر حقاوق و تعهادات    یها ممکن است برای انطباق با کنوانسدادگاه ایجابی،
ن شد، چه بسا سرنوشت دعوا را کاامالً  یاشتر بیدر روابط خصوصی شوند. همانطور که پ بین افراد

لی قضات از طریاق تائیاد و تعادیل حقاوق بنیاادین متعاارض مطارح در        بطور ک. معکوس نماید
 کنند.دادخواهی مبادرت به نظارت قضائی می

برخی از حقوقدانان غربی بر این باورندکه قضاوت همیشه در بافات اجتمااعی وسایع تاری     
یرد گگنجانده شده است. بنابراین همیشه تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار می

گذارد. اشمید، چنین تاثیری را که تحت آن عمل کرده و بر اذهان قضات و تصمیمات آنها اثر می
آن را بارای تطبیاق حقاوق باا محایط اجتمااعی متغیار آن         پندارد بلکه در عوض،نامطلوب نمی
او معتقد است که دادگاه حقوق خصوصی، نباید معمولی عمال نمایاد بلکاه باه      داند.ضروری می
هاا  با توجه به این دیدگاه در خصوص نظاارت قضاائی، دادگااه   . دادگاه اساسی عمل نمایدعنوان 

گاردد. در ایان باین از    سازی به خوبی روشن می نقش قضات  و رویه قضائی در خصوص اساسی
های قانون اساسی که در برخی کشورها مانند آلمان وجود دارد نبایاد غافال   نقش پر رنگ دادگاه
اساسی فدرال آلمان که بر همه قوانین اعام از عماومی و یاا خصوصای کنتارل       شد. دادگاه قانون

ای را که ناقض حقوق بشر است باطل اعالم نماید و ایان مسااله،   قضائی دارد ممکن است مقرره
شورای قانون اساسای فرانساه،    بیافتد و برخالف اختیار محدود  ای اتفاقاست در هر مرحله ممکن

 1شود.مربوط به قبل از زمان تصویب قانون اساسی را نیز شامل می حتی مقررات ناسازگار و
هاا  هم در همه حاالت و بستر های حقوقی آنهمه قوانین موجود در نظام طبیعی است،    

 های اخالقی و هنجار های اجتماعی سازگاری ندارند. از آنجائیعادالنه نیستند و چه بسا با ارزش
ای از هنجارهای اخالقی، سیاسی و فلسفی  هستند کاه از  ی دستهکه حقوق بنیادین ترجمان واقع

                                                 
1.Dawn Oliver And Jorg Fedtke, Human Rights And The Private Sphere a 

Compaearite Study, Routledge- Cavendish, (2007), p.p.486-487. 



شت شخص  یکرامت ذات    │ یمدن  تی حقوق مسئول  ی ساز یبستر اساس  رد  یانسان  تی و پاسدا

 

331 

لذا این رویاه قضاائی   . 1گردندسیراب می عدالت، مردم ساالری و دولت قانون مدار آزادی،آبشخور
هاای فاردی تفسایر نماوده و     های اساسی و آزادیبا معیار تضمین حق است که قوانین موجود را

 شاود گفته مای .آنکه به اضمحالل بکشد کارآمدتر نمایدهنجارهای سنتی حقوق خصوصی را بی 

عصر ما عصرحقوق بنیادین و عصر ضد پوزیتیویسم است که در آن قضات بایستی در رسیدگی به 
هدف  ،دعاوی حقوقی، مبانی اخالقی را مورد توجه قرار دهند و همیشه یک تصمیم کامالً حقوقی

که خاود پایاه گاذار     (Gostav Radbruch) بروخهمانطور که گوستاو راد. زیرا غائی آنها نباشد
"تی شدید قانون نیستلبی عدا "پوزیتیویسم حقوقی است اذعان داشته است 

. در حقاوق ایاران   2
های عمومی و انقالب در  قانون آئین دادرسی دادگاه 3قانون اساسی و ماده  167اوالً مطابق اصل 

فقدان نص اجاازه  امور مدنی قضات صرفاً در فرض فقدان نص کامل یا صریح و یا متعارض و یا 
تفسیر قضائی دارند ثانیاً نظارت قضائی به آن مفهوم که در آلمان و ایاالت متحده مرساوم اسات   

قانون اساسی، نظارت بار مسااله انطبااق     94و  72، 4در ایران مشهود نیست و با توجه به اصول 
قانون اساسی،  قوانین و مصوبات مجلس شواری اسالمی با موازین اسالمی و عدم مغایرت آنها با

ها اختیار چشم پوشای از قاوانین   منحصراً از اختیارات شورای نگهبان است از این رو اصوالً دادگاه
های بنیادین را ندارند. البته با توجه به محرز بودن نقاش هنجااری قاانون    مغایر با حقوق و آزادی

جلس است، کم رنگ که ناشی از نظارت شورای نگهبان به منظوراساسی بودن مصوبات م اساسی
سازی در حقاوق ایاران    سازی را نباید به معنای عدم امکان اساسی ها در اساسیبودن نقش دادگاه

 نمود. تلقی 

 تغییر در رویکرد قانونگذاران 4-2
های نهفته در مقررات پذیرفتاه شاده چاون کنوانسایون     اساسی و ارزش  جایگاه برتر قانون

داشته که در تصویب قوانین عادی به اصول مورد احترام  برآنحقوق بشراروپائی قانون گذاران را 
 اصل اول قانون 3اساسی توجه ویژه نموده و مقررات را با آن منطبق نمایند بطور مثال بند   قانون
اساسی ذیال    میالدی  مقرر داشته که قانونگذار ملزم است که حقوق 1949اساسی آلمان مصوب  

نمایاد  خصوصی ایجاد مای   د تاثیر غیرمستقیم بر روی حوزه حقوقخو ،این مورد .را محترم شمارد
اساسی مطابق و ساازگار    زیرا که بر این اساس قوانین تصویب شده در این حوزه بایستی با اصول

سازی منجر به مبدل گردیدن آنها به عناوان   بنیادین بشری در پرتو اساسی بنابراین حقوق باشند. 
ه مثابه یک راهنما برای تغییر قوانین ناعادالناه و غیرمنصافانه موجاود    منبع الهام قانونگذاری و ب
است با توجه به فرآیند نسبتاً طوالنی قانونگذاری تغییرات در این  گفتنی شود. برای قانونگذاران می

                                                 
 .9(،ص1383نا و مفهوم حقوق بنیادین، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم، )گرجی، علی اکبر، مب .1

2 .Tom Barkhuysen and Siewerr D.Lindenbergh, Constitutionalisation Of Private 

Law, Martinus Nuhoff  Publishers. Leiden/ Boston, (2006), p.96. 
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است و چاه بساا موضاوعی در بادو امار در رویاه        کندتر از تغییر رویکرد قضائی بخش غالباً ،کمی
قوقی مورد شناسائی و پذیرش قرارگیرد و پس از طی مدتی به شاکل قاانون   قضائی یک نظام ح

درآید. بطور مثال در قضیه واکن هورست حق عمومی بر شخصیت از سوی دیوان عالی هلند باه  
عنوان یک مبنای حقوقی برای شناسائی حق بر اطالع از ریشه بیولوژیک خود برای یک کاود   

مادر و به تبع آن هویت پدر طبیعی خود نموده باود ماورد   که درخواست افشاء شدن هویت واقعی 
استناد قرارگرفت که رای چالش برانگیز دیوان عالی که به نفع کود  صادر شد و در زماان خاود   

گردید، ده سال بعد منجر به گنجانده شدن ایان   یک ابداع در رویه قضائی این کشور محسوب می
قانون اساسی، مجلس  72حقوق ایران نیز وفق اصل . در 1حق در قانون مصوب پارلمان هلند شد

شورای اسالمی از وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یاا قاانون اساسای    
اساسای و تضامین    اساسی در فصل سوم به حق های  منع شده است و از طرفی اصولی از قانون 

رامت انسانی در دین اسالم و آموزه های شده اختصاص دارد از این رو با توجه به جایگاه واالی ک
فقهی، سنگ محک قراردادن آن و تصویب قوانین منطبق با موازین حقوق بشری از ضروریات و 
بدیهیات قانونگذاری است. البته اینکه اصل مزبور به جای تعهد ایجابی به تعهد سلبی قوه مقنناه  

وم تصویب قوانین بر پایه کرامت انساانی  )عدم مغایرت( بسنده نموده و همانند اکثر کشورها بر لز
 است. تاکید ننموده است، محل نقد

 تققق مانا براي طرح دعوا 4-3

ماواردی چاون    .مدنی ایجااد کناد    اساسی ممکن است مبنائی برای مسئولیت  نقض حقوق
مانند حق بر شخصیت(، یا نقض یک تکلیف مبتنی بر حقوق موضوعه و )نقض یک حق شخصی 

تواناد منجار باه    عمومی است که مای  یا اعمال و رفتاری که ناقض حقوق نانوشته، اخالق و نظم
  شود.  مدنی  تحقق مسئولیت

ممکان اسات بار مبناای نقاض یاک        ،این دعاوی عالوه بار درخواسات جباران خساارت    
اساسی نیز مطرح شوند. به عنوان مثال حتی در کشور هلند که در سیستم حقوقی خود دادگاه  حق
است  (Valken Horst) دعوای والکن هورست ،اساسی ندارد یک مثال بارز برای موضوع  قانون

به دنیا آمده بود، توانسات باا موفقیات در    "تنها مادران"خصوص که طی آن طفلی که در منزل م
دعوا بر علیه مدیریت این اقامتگاه آنها را به ارائه اطالعات در مورد هویت پدرش مکلف نماید در 

 این موضوع به حقوق کلی شخصیت مرتبط "شده که:  رای صادره از دیوان عالی هلند اعالم  این

یم شخصاای، حااق آزادی بیااان و اندیشااه و مااذهب باار آن اساات کااه حااق برخااورداری از حاار 
                                                 

1. Verica Trstenjak, Petra Weingerl, The Influence Of Human Rights And Basic 

Rights In Private Law, Springer International Publishing Switzerland, (2016), p. 

463. 
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 6در چارچوب بند   .هیوان عالی هلند در قضیاز سوی د 1994ن رای که در سال یا "هستند. مبتنی
ک یا ک کود  نامشروع متولد شده در یقانون  مدنی صادر شد، مربوط بود به دعوای  162ماده 
سا را یف کلیاد والکن هورست که وظایه بنید علرکت مییوه حمایک که از مادران بیسای کاتولیکل

ف دارد که اطالعات راجاع باه   یداد.کود  مدعی بود که والکن هورست نسبت به او تکلانجام می
ن یا کرد را برای او افشاء کند. والکان هورسات ا  ز افشاء مییت پدر او را نیز هویمادر او که خود ن

ت ماادر را محرماناه   یف داشت که هویتکل Valkenhorstاساس که او   نیادعا را را رد کرد بر ا
در  کی او صارفاً یولاوژ یات مادر اطالعاات راجاع باه پادر ب    یف، در طی حین تکلیدارد. طبق ا  نگه

ن حال، مادر او که در آن زماان  یداد. با ا ت میین کار رضایصورتی قابل افشاء بود که مادر او به ا
ف والکان  یا نکاه تکل یداد مبنی بار ا   ه کود  راییدگاه تالی علن اجازه را نداد. دایهنوز زنده بود ا

ن خود برتری یت مادر بر منفعت کود  مبنی بر شناخت والدیداشتن هو هورست به محرمانه نگه
رش یه والکان هورسات را ماورد پاذ    یم را ردکرده و ادعای کود  علین تصمیوان عالی ایدارد. د
  .قرارداد

ن چارچوب، جالب توجه ترین بخش رای دیوان عالی مبنای حقوقی است که بر اساس یدر ا
ه یری در قضیم گین تصمیک چنیآن به نفع کود  رای داده است: طبق نظر دادگاه نقطه عطف 

ن حقوق اساسی مانند حق بر احترام باه  یک چنیت که منبع ین است که حق بر شخصیمربوطه، ا
ز حاق بار   یا ان اسات ن یا دی فکر، وجدان و مذهب، و حاق بار آزادی ب  ات شخصی، حق بر آزایح

ون راجع باه حقاوق کاود     یکنوانس 7ز در ماده ین حق نیرند. ایگن خود را در برمییشناخت والد
ی قرار یاست مورد شناسا ب نشدهیکه هنوز از سوی کشور هلند تصو 1989نوامبر سال  20مصوب 

ه مربوطه وجود داشت باه  یطی که در قضیمانند شرا ط خاصین حق در برخی شرایگرفته است. ا
اد والکن هورست مبنی بر افشاای اطالعاات   یاد مانند بنیک بنیه یک شخص حق اقامه دعوا علی

در حقاوق ایاران تحقاق    1کناد. مای ن او بنا به درخواست او را اعطا یاد راجع به والدیموجود نزد بن
یا معنوی است. بنابراین پذیرش چنین مبنائی با  مدنی فرع بر ورود ضرر اعم از مادی و مسئولیت 

 رسد. ای در حال حاضر بعید بنظر می یک چنین خواسته
 حمایت از حقوق و منافع مشروع به مثابه هدف مسئولیت مدنی 4-4 

توان در یاک تقسایم بنادی کلای باه دو      مدنی را می  های مربوط به هدف مسئولیتنظریه
مدنی از طریق   هدف مسئولیت ،در نظریات مرسوم کرد. های مرسوم تقسیمدسته ابزارگرا و نظریه
بناا باه اقتضاای      .شودمی  شود به عبارت دیگر از بعد داخلی به آن نگریستهساختار آن تعیین می

آمیاز  و یا از نظر اخالقی اقادامی سارزنش   اگر فردی حقوق دیگران را زیر پا گذارده باشدعدالت، 
                                                 

1. Verica Trstenjak, Petra Weingerl, THE Influence Of Human Rights and Basic 

Rights In Private Law, Springer International Publishing Switzerland, (2016), p.463. 
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تکاالیف  و بارای حقاوق    یای مدنی فراهم نماودن ضامانت اجرا    تیداده باشد وظیفه مسئول  انجام
.طرفین خواهد بود

مدنی مانند جباران    بنابراین در کنار اهداف سنتی ترسیم شده برای مسئولیت 1
کشاورها   ای موسوم به حمایت از حق و مناافع مشاروع در برخای   نظریه به بازدارندگی،ضرر و جن
فرانساه و انگلایس بصاورت غیار      ازقبیل کشورهائی آلمان به نحو صریح و در نظام حقوقی مانند

گردید. در دکترین حمایت از حق، هدف اصلی  صریح، به مثابه هدف حقوق مسئولیت مدنی تبیین
کاه   "سازی حقوق بنیاادین  خصوصی"روند  2.شده در هر حال جبران شوداین است که حق تلف 

و تبادیل باه    اسات هاای تفسایری صارف    وجود داشته چیزی بیش از معاضدتدر آلمان همیشه 
ز اینکه آیا استناد باه آنهاا منجار باه     اقطع نظر اصول حاکمیت قانون ماهوی و واقعی شده است.
ها برای ملی تاثیرافقی حقوق بنیادین و آمادگی دادگاهموفقیت در دعوی شده است یا خیر؟ سیرتکا

اساسای در   ساز متون قانون  تجویز نفوذ حقوق مادر درنتیجه یک پرونده، منجر به نقش سرنوشت
مادنی باا     مدنی شده است و هم زمان دامنه منافع مورد حمایت حقوق مسائولیت   حوزه مسئولیت

ش داده است کاه از آن باه جباران خساارت باه      دعاوی را افزای هدف تضمین جبران خسارت در
حقوقی که مورد حمایت متن قانون اساسی اسات و   شود.یاد می "شده  تضییع  حق  احقاق "روش

حتی اگار بصاورت رسامی در     گردد.می بنیادین محسوب ق یا دست کم از حیث ماهیتی جزو حقو
 3اساسی نیامده باشد.  متون قانون

آید این است که آیا حقوق مسائولیت مادنی صارفاً باه دنباال      سوالی که در اینجا پیش می
حمایت از حقوق و منافع مشروع خواهان و زیان دیده است؟ یاا خواناده نیاز حاق برخاورداری از      

مادنی،    اثر حقوق بنیادین در زمینه حقوق مسئولیت چنین حمایتی دارد؟ در پاسخ باید گفت گرچه
ص وضعیت قربانی خطای مدنی )زیان دیده( و حق وی نسابت باه خساارات باه     شک درخصوبی

. به عبارت بهتار نفاوذ حقاوق بنیاادین در     معنای دقیق معطوف است تا وضعیت زیان رسانندگان
حقوق مسئولیت مدنی اغلب مستقیماً بر وضعیت زیان دیده تاثیر و تمرکز دارد ولی وضعیت زیاان  

گیارد. باه اعتقااد برخای حقوقادانان      یرمستقیم تحت تاثیر قرار میرساننده نیز معموالً بصورت غ
هاای اصاول   بایسات ارزش در زمان تحقق عملکردهاای خاود مای    غربی، حقوق مسئولیت مدنی

نمایاد و    های اقتصادی و توزیع عادالنه خطرات را رعایات پذیری، حمایت ازافراد، آزادیمسئولیت
                                                 

، 66دانشاگاه تهاران، شاماره    ،یمجله دانشاکده حقاوق و علاوم سیاسا     ،یحسن، هدف مسئولیت مدن ،یبادین.   1
 .59(، ص 1383)

کده حقاوق و علاوم   فصلنامه حقوق، مجله دانش ،یکاتوزیان، ناصر، تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدن .2
 .201(، ص 1388، )1، شماره 39دانشگاه تهران، دوره ،یسیاس

3.NUNO Ferreira, ”Fundamental Rights, Constitutional Principles, And Law Of 

Torts: Tort Feasors v. Tort Victims”, (2004), p.51. 
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رای تحقق و برآوردن همه عملکردهاا و مناافع خاود و    مدنی ب  مسئولیت  توان گفت که حقوقمی
رسااننده و خطاکاار را بصاورتی      های فوق، باید وضعیت زیاان ار  نهادن همزمان و ترویم ارزش

 انعکاس وضعیت زیان دیده نباشاد و هایچ ابازاری بهتار از حقاوق      اًتجزیه و تحلیل کند که صرف
  ری پویا که وضاعیت هار دو طارف پروناده مسائولیت     دهد ابزا  تواند این کار را انجامبنیادین نمی 

کناد بناابراین نبایاد از ارزیاابی حقاوق و اصاول        مدنی را با روشی سنجیده و عادالنه رعایت می
 .ماند  باشد غافل  داشته رساننده وجود  بنیادینی که ممکن است در وضعیت زیان

-های قضائی مای ق سیاستمدنی را در طول قرن بیستم، حقو  مسئولیت  مایر حقوق  بروگه

هاا و تحات   قضاائی دادگااه    شخصای و حمایات از آنهاا در رویاه      داند که به منظور ایجاد حقوق
یک سیر تکاملی طی نموده است و نهایتااً منجار باه بااز تعریاف مناافع        ،های مداومقانونگذاری

تاوان  ده را مای تصویر برجسته این تفوق منافع و حقوق زیان دی .است قانونی و مورد حمایت شده
داده   کرد که وظایف ایمنی و حقوق جدید را تشاکیل  هدر آراء محاکم و رویه قضائی آلمان مشاهد

دهد که  بنیادین هستند تا حمایت بیشتری را از آن موضوعی ارائه  است که عمدتاً مبتنی بر حقوق
 ،ن پروناده کاارولین  ای از آنموناه  اسات.   دانساته  قانون مدنی آلمان بطورسنتی برای افراد جاائز 

حاق عماومی    ها حریم خصوصی وی را نقاض نماوده بودناد.   پرنسس موناکواست که خبرگزاری
  )قانون مادر( آلمان و مربوط به کرامات   1که برگرفته از مواد یک و دو قانون اساسی برشخصیت،
 رش دادقانون مدنی آلمان را گسات  823رایگان شخصیت است دامنه اولیه ماده  رشد  انسان و حق

 رویکارد حاق  . مسئولیت مدنی شد  خواستار حمایت حقوق "دیگر  حق"و به واسطه مفهوم آلمانی 
 823خورد. ماده مدنی بیش از هر جا در نظام حقوقی آلمان به چشم می  محور در حقوق مسئولیت 

دهدکاه عبارتناد از حاق حیاات،     تعدادی از حقوق را مورد حمایات قارار مای    2قانون مدنی آلمان
دعاوی مرباوط    اصلی  آزادی فردی و مالکیت این حقوق درواقع مبنای ،جسمانی، سالمت  تمامیت

 است. به جبران خسارت هستند. استناد صحیح برای خواهان دعوا در حکم عبور از پل پیروزی
باه  . در تعاارض اسات   حقوقی کامن ال  مدنی در نظام کامالً با حقوق مسئولیت ،این موضع
ه فا مسئولیت ناشی از تقصیر، که در حقوق عرفی موضوع اصلی نیسات. بلکاه وظی   ویژه در زمینه

باشد و اصل صلی خوانده برای دقت به خر  دادن )وظیفه مراقبت( نقطه اصلی و کانون بحث میا
رود. البته در حقوق این کشور، اثر حقوق بشر بر می قوی به شمار کهرنیروی مح آزادی عمل یک

هاای جدیاد باوده    مدنی  دیده از طریق ایجاد مسئولیت  مدنی عمدتاً بهبود وضعیت زیان  مسئولیت
 افتااده   مایالدی اتفااق   2000حقاوق بشار در ساال      االجرا شدن قانون زماست و غالباً از تاریخ ال

این قانون زمینه را برای تاثیر کنوانسیون اروپائی حقوق بشار در حقاوق داخلای فاراهم     زیرا است.
                                                 

1 . GG 

2 . BGB 
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چرخشی که در طی آن در رویکرد و رویه قضائی دادگاه به خصوص در ارتباط با حمایات   ساخت.
از حریم خصوصی رخ داد در خور توجه است .زیرا در نظام حقوقی انگلیس رابطه قوانین با حقاوق  

نیست. این نظام بر سبب دعوا وساز وکار های جبرانی تاکید دارد نه حقوق و سخن و منافع کامل 
از حقوق، زمانی وجود دارد که از ناحیه سبب دعوا مورد حمایت قرار گیرند و این موضوع ریشه در 
این واقعیت دارد که حقوق مسئولیت مدنی این کشور ازنظام فرمان محور قارون وساطی نشاات    

 رو تاکید بر روی راهکار حل مساله است.   یافته است از این
مادنی بادون تقصایر کاه در       ، با تاکید بر قواعد مسئولیتنیزمسئولیت مدنی فرانسه   حقوق

ضامنی   محور نیست اما به طور روند. صراحتاً حقدعاوی مربوط به فوت و جراحات بدنی بکار می
 آلماان در  مادنی   از حقوق مسئولیتاست بیش  هر چند که ممکن .گذارد می  بر این رویکرد صحه
. با توجه به تشابه ماده یک قانون مسئولیت مدنی بشر استنادکند  مدنی به حقوق  دعاوی مسئولیت

رساد اتخااذ    قانون مدنی آلمان و تصریح برحمایت از هرحق قاانونی افاراد، بنظرمای    823با ماده 
 ت.چنین هدفی برای مسئولیت مدنی در حقوق ایران نیز متصوراس

 زیان بار )تقصیر(  تغییر در مفهوم فعل 4-5 

مسئولیت مادنی اسات     که معموالً یکی از ارکان تحقق ،بار  زیان ا همان فعلیتقصیر   مفهوم
-است که به سه گروه عمده تقسیم بندی می ای داشتهتعاریف عدیده در طی فرآیندهای تاریخی،

ازعادالت    برتراست یعنی ترکیبی  زاین سه گروه اصلی، تقصیر عامل حمایت از حقا شوند. در یکی
بنیادین در روابط خصوصی افاراد    احترامی به یک حق بی 1.عی و کیفری به بیان ارسطو استتوزی

باشد و یک قاضی که باه مناافع مارتبط اهمیات     یک منبع تعهد و مسئولیت مدنی می فی نفسه،
حقوق فرانسه  باا   دهد ملزم به رعایت حدود یک حق بنیادین مقرر در قانون اساسی است. درمی

و داده شاده اسات    مرتبه شبه اساسی قانون مدنی، به مقوله تقصیر در قانون مدنی 9اصالح ماده 
. بعاد از تحاول مزباور، در    از سوی شورای قانون اساسی مورد شناسائی قرار گرفته است نیز اخیراً

این کشور در حال حاضردر دعاوی مربوط به نقض حریم خصوصی صرف نقض حریم خصوصی، 
شود. در کشور ما تا پیش از تصویب قانون مسئولیت مادنی در ساال   خود مصداق تقصیر تلقی می

تقصیر به آن معنا که در حقوق کشورهائی چون فرانساه دارد نقشای در تحقاق مسائولیت      1339
احتیاطی به عنوان مصاداقی   مدنی ایفاء نمی نمود ولی در حال حاضر ماده یک قانون مزبور بر بی

وحقوقدانان اصوالً تحقق مسائولیت مادنی را اماروزه مبتنای بار      از نقصیر، اشاره نموده و از این ر
  مسئولیت  دانند. اما با توجه به مفهوم خطا و تقصیر در فقه امامیه که منبع اصلی حقوق تقصیر می

                                                 
فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علاوم   ،یکاتوزیان، ناصر، تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدن . 1
 .207(، ص 1388، )1، شماره 39دانشگاه تهران، دوره ،یسیاس
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چه به صورت مستقیم و چه   مدنی است و افراد را در ورود خسارت چه به عمد و چه به غیر عمد،
ماادی و     داند و با توجه باه اهمیات مسااله حمایات از حقاوق      میبه صورت غیرمستقیم، مسئول 

ایان تحاول باا ماانعی      رسد پذیرش معنوی مربوط به فردیت و شخصیت انسان در فقه، بنظر می
 .مواجه نیست

گردد نفس حق بر سالمت، بطور مستقل  در ایتالیا در مواردی که صدمات جسمانی وارد می
از  شود. این رویاداد شناخته می های جسمانی مانند فقدان درآمد،ی ناشی از آسیبمالهای از زیان
قانون اساسی مورد  32توسط یک دادگاه حقوقی بر پایه این حق بنیادین که در اصل  1986سال 
گاذاری مناافع غیار ماادی و غیار      ایان ناوع ارزش   1.است  دهگردیاستوار  قرار گرفته است،تاکید 

گردد. چرا کاه بارای تحقاق    اقتصادی در واقع منتهی به تغییر فعل زیان بار و و مفهوم تقصیر می
باه دیگار   نماید و اثبات امر دیگری الزم نیسات و تقصیر، نفس نقض یک حق بنیادین کفایت می

نظریه پردازانی  ن تحوالت مرهونیا رسدمصداق تقصیر خواهد بود. بنظر می صرف نقض، سخن
د. او در ننمایزیان دیده( تمرکز می)در تعریف تقصیر بیشتربه حق دیگری که ژوسران است  چون 

آن را به ضرر زدن به دیگری بدون توان اثباات حقای معاادل و یاا برتار از آن در      ،تعریف تقصیر
 داند.است می که مرتکب شده رفتاری

 توسعه خسارات قابل مطالاه 4-6

ساازی   توسعه خسارات قابل مطالبه به خصوص خسارات معنوی از دیگر پیامدهای اساسای 
کناد، باه   اساسی درآنهاا نقاش بسازایی ایفاا مای      یکسری از دعاوی که حقوق شود.محسوب می
تواند برای اثبات یک خسارت مشخص به شود که در آنها حقوق اساسی میمربوط می موضوعاتی

جسامانی موضاوع    شود که در آنها هیچ صدمهاً به دعاوئی مربوط میکار رود. این چارچوب عمدت
ای نیاز  اند و معموالً خسارت معنوی عماده ههای بنیادی فردی صدمه دیددعوا نیست، بلکه ارزش

به زیاندیده وارد شده است. به ویژه حقوق آلمان در این زمینه، خساارات غیرماادی را بار مبناای     
اند، به رسمیت شناخته و همچنین حقاوق  اساسی بیان شده  انونکه در ق "حقوق کلی شخصیت"

مربوط به خسارات عاطفی را نیز بر مبنای قانون مدنی به رسمیت شناخته است. حقوق هلناد نیاز   
 در حال تحول مشابهی است.

افات کاه در آن،   یتوان در یکی از آراء اخیر دیوان عالی هلناد  یک مثال از این تحول را می
حریم خصوصی مسئول شناخته شاد.   به دلیل نقض عمده  (Groningen) ونینگنشهرداری گر

مسکونی حمله  های سال نو به یک خانهدر دعوای مذکور، وقتی که خرابکاران در جریان شورش
، پلیس نتوانست به موقع در صحنه حضور پیدا کند. در مورد این دعاوا، دیاوان عاالی    بودندکرده 

                                                 
1. Antonina, Bakardjieva Engelbrekt And Joakim Nergelius, New Directions In 
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ت عاطفی را پذیرفت، حتی با وجود اینکاه هایچ خساارت جسامانی یاا      صراحتاً حق جبران خسارا
روحی ایجاد نشده بود. این ر ی تنها با توجه به جایگاه مهم حق نقض شده در ایان دعاوا )حاق    

خرابکاران به مدت چنادین سااعت،    م خصوصی( و شدت نقض این حق )حملهیبرخورداری از حر
قارار گرفتاه   گرچه افرادی که مورد حمله  1ه است.یرغم درخواست کمک از پلیس( قابل توج علی

بودند، به وضوح متحمل آسیب عاطفی شدند، اما حق جبران خسارت در چنین دعوایی بر اسااس  
 الزام آور بودن قانون نیز قابل توجیه است.

دیگر از دعاوی اخیر نیز با موضوع مشابهی مواجه شد. در این دعوا این  دیوان عالی در یکی
مسئله مطرح شد که آیا پدر و مادری که حق انتخاب آنها برای تولید مثل )یکای از عناصار حاق    

است، مستحق دریافت خساارت   شده نقض و در اثر خطای پزشک خودمختاری( به صورت اجباری
در این زمینه، دیوان عالی حتی در نبود هرگوناه آسایب روحای یاا فکاری، حاق        هستند یا خیر؟

گیاری در ماورد    دریافت خسارت را برای هر دو والد بر مبنای نقض حق اساسی آنها برای تصمیم
توانناد باه   اساسی می  دهند که حقوقدعاوی فوق الذکر نشان می 2.تولید مثل به رسمیت شناخت
های سنتی خساارات،  د فردی کمک کرده و در مواردی که دسته بندیشرح و بسط منافع ارزشمن

 آمد هستند، به جبران خسارات وارده کمک کند.رناکا
قاانون  010، 8، 2،1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران و نیاز ماواد     171با وجود اصل 

قاانونی   های ذیل آن کاه جایگااه  قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 14مسئولیت مدنی و ماده 
نمایند به دالئلی چون عدم اقبال عماومی در طارح دعاوای مطالباه     خسارت معنوی را تبیین می

خسارت معنوی، رویه قضائی ایران به لحاظ کمی و کیفی هنوز مجالی برای اعمال حقوق بنیادین 
وق در قاعده مترقی الضرر، این قسم از حقاوق، بار حقا    نیافته است. این در حالی است که اتفاقاً

و 3مادی مرجح دانسته شده ودر واقع شان نزول قاعاده فقهای مزبورباه بحاث خساارت معناوی      
حمایت از حریم خصوصی مرد انصاری مربوط است زیرا این حق معنوی مرد انصاری باه عناوان   

 شد.بخشی از حقوق مربوط به شخصیت، توسط سمره بن جندب نقض می

  

                                                 
زیرا نقض حریم خصوصی وی باه  . در همین زمینه دعوای پسر خانواده که در زمان حمله در منزل نبود، رد شد. 1

 .قدر کافی جدی و عمده محسوب نمی شد
2. Tom Barkhuysen and Siewerr D.Lindenbergh, (2006), Constitutionalisation of 

Private Law, Martinus Nuhoff  Publishers. Leiden/ Boston, (2006), p.123. 

محمدزاده، مسلم، تن آدمی شریف است به جان آدمیات؟  پرتوهاائی از کرامات انساانی در حقاوق خصوصای،        .3
 . 331(، ص1394، )2، شماره 45ت حقوق خصوصی، دوره فصلنامه مطالعا
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 حمایت از اصل جاران كامل خسارات  4-7

حقوق اساسی در پرتو  شود.ها مربوط میزیان کاملجبران   سنتی  دیگر به اصل  تغییراساسی
تواند به عنوان حامی قواعد مسئولیت مادنی عمال   سازی حقوق مسئولیت مدنی می یفرآیند اساس

از های یرترو بهتر نیانعطاف پذ ،دگییرس ن راه را براییادیح که اعمال حقوق بنین توضیبا ا .نماید
کامل خسارت که به معنای استحقاق زیان دیده در  جبران اصل 1سازد.اجتماعی و انسانی هموار می

هاای حقاوقی   باشد کاه تقریبااً در تماامی نظاام    دریافت کامل خسارت است یک قاعده کهن می
 توان در حقوق مسئولیت مدنی یافت.های این اصل را میشود. ریشهاروپائی اعمال می

اردادی و یا خار  از قرارداد، نقض شده و این امر موجب عواقب زیان باری اگر یک تعهد قر
باه اصال بنیاادی     2درایان زمیناه بلاومبرگن   .شود، این اختالل در نظم حقوقی باید جباران شاود  

ای از اصال  تواند باه عناوان شاعبه   خسارت می کامل حاکمیت قانون ارجاع می دهد و اصل جبران
شود. و بدین وسیله اختالالت به وجود آمده ناشی از تقسایم بنادی   حاکمیت قانون در نظر گرفته 

تفسایر کنوانسایون    ای تصحیح شوند.حقوق بر مبنای عدالت توزیعی، باید بر مبنای عدالت مقابله
کنوانسیون )حق برخورداری از دادرسی منصفانه( و الحاقیه اول ماده  6از ماده  راروپائی حقوق بش

دهاد کاه حاق برخاورداری از     آمیز از دارائی های شخصی( نشان مای  اول آن )حق استفاده صلح
از حمایت حقوق بشری نیز برخورداراست. ازآنجائی که اصطالحات منادر    ،جبران کامل خسارت
های حقوق ملی متفاوت باشد. به همین دلیل است  با معانی موجود در نظام در کنوانسیون ممکن

  3.توان آن را مورد استناد قراردادارت نیز میدر دعاوی ناشی از تقصیر و ایراد خس
در زمینه یک دعوای موفاق بار مبناای مااده اول از الحاقیاه یکام        های اخیریکی از مثال

دارد که در دعوای مسافرین خطاوط  دام است که مقرر میرکنوانسیون، رای دادگاه استیناف آمست
کتااب هشاتم    110خسارت تعیین شده در قوانین موضاوعه از جملاه مااده     محدوده  4ریلی هلند

 5هلناد که به موجب آن در موارد فاوت یاا جراحاات حداکثرسیصاد هازار گیلدر      قانون مدنی هلند
باید نادیده گرفته شود. زیرا این امر طبق موازین عقالنیت و انصاف، در ایان   ،پرداخت خواهد شد

دعواقابل قبول نبود. دادگاه عقیده داشت که هدف خاص ایان محادودیت )قابال تخماین باودن      
ری بین مناافع عماومی از یاک ساو و     ببرا شود که نان موضوع نمیریسک بیمه گری( مانع از ای

                                                 
1. Aurelia Colonbi Ciacchi,Groningeng,”judicial Governance in private law through 

the Application of Fundamental Rights”, Austrian Law Journal, (2014), p.129. 

2. Bloembergen 

3.Tom Barkhuysen and Siewerr D.Lindenbergh ,Constitutionalisation Of Private 

Law, Martinus Nuhoff Publishers. Leiden/ Boston, (2006), p.121. 

4 . NC 

5 . Dutch guilder 
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حفاظت از حقوق فردی از سوی دیگر در نظر گرفته نشود. بر این مبنا دادگاه این نکتاه را نیاز در   
نظر گرفت که این محدودیت تعیین شده نسبتاً قدیمی است و نرخ تورم را در نظر نگرفتاه اسات   

های بین المللی محدودیت حذف شده و یا باه رقام بااالتری    ونحال آنکه در معاهدات و کنوانسی
 افزایش پیدا کرده است.

 

 نتیجه گیري
ی اروپائی مشخص مای نمایدکاه پدیاده اساسای ساازی      های حقوقی کشورهامروربر نظام

بطورکلی، بطور هم زمان معلول توجه ویژه بر امر ماردم سااالری و احتارام باه فردیات و آزادی      
نین و سلو  عملی دولتها است.برجسته بودن این تحول در کشور های اروپائی و انسان ها در قوا

عینی بودن نتیجه تالش های فکری و مطالعات روش مند این امر را باه اروپاائی شادن حقاوق     
 خصوصی ملقب ساخته است.

اروپا متشکل از کشورهای متعدد با ارزش های اساسی و هنجار های متفاوت اسات کاه در   
خصوصی هرگز از نظام حقوقی یک دست برخوردارنبوده اند. اماا مالحظاه شاد کاه      حوزه حقوق

اساسی سازی به عنوان یک مفهوم غیر قابل انکار و عینبیت یافته در رویه قضائی و قانونگاذاری  
کشورها، عاملی بسیار مهم در راه حرکت بسوی وحدت حقوق خصوصی خصوصاً در بین اعضاای  

 اتحادیه محسوب می شود.
دلیل تبعیت روش های مزبور از بافت فرهنگی ، اقتصادی و دیگر متغیرهاای هرجامعاه،    به

بسیاری از حقوق دانان اروپائی را بر آن داشته که تمرکز به روش های متداول ابداعی برای نحوه 
اساساً به این تفاوت چندان اهمیت  اعمال حقوق بنیادین در قانون گذاری و یا حل و فصل دعاوی

ند.زیرا آنچه که مهم است نفس اتخاذ و پذیرش آن است نه روش و یاا شادت و ضاعف    نمی ده
 آن.

حمایت های قانونی نظام های حقوقی از حقوق مربوط به شخصایت باه یاک روش واحاد     
نیست کشور آلمان جایگاه قانونی ویژه ای برای این حقوق قائل شده و دکترین تاثیر افقی نیز در 

اع شده است.برخی کشور ها مانند اتاریش نیاز باه دلیال شاباهت باه       رویه قضائی این کشور ابد
سیستم حقوقی آلمان  و برخورداری از دادگاه قانون اساسای از پیشارفتی قابال توجاه برخاوردار      
هستند. در فرانسه و هلند به عنوان کشور های فاقد دادگاه قانون اساسی، رویاه قضاائی در پرتاو    

نیادین، به مراتب بیش از دستگاه قانون گذاری بر جنبه هاائی  اساسی سازی و تاثیر افقی حقوق ب
از حقوق مربوط به شخصیت پرداخته شده است. برخی کشاور هاا نیزمانناد انگلایس باا وضاع و       
تصویب قانون مربوط به حقوق بشر در بعد کیفری و هم بعد مدنی تحوالت منحصر به فاردی را  

. حقوق ایران از این منظر که ماده قانونی مشاابه  در رویه قضائی دادگاه های خویش رقم زده اند
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قانون مدنی آلمان دارد و از سوی دیگر در قاانون مجاازات اساالمی از برخای از ایان       823ماده 
حقوق حمایت کیفری می نماید با این مفهوم کامالً بیگانه نیست.اما در رویه قضائی ایاران هناوز   

 ر توجهی برخوردار نیست.در حوزه دعاوی مسئولیت مدنی از منبع در خو
تغییر در مفهوم تقصیر،حمایت از حقوق به عنوان هدف مسئولیت مدنی، توسعه خساارات     

قابل مطالبه و حمایت از اصل قدیمی و سنتی جبران کامل خسارات ، ابداع مبنا برای طرح دعاوا،  
اده از حقوق بنیاادین  عبور از مرزهای جازم قوانین غیر عادالنه و تفسیر مجدد قواعد سنتی و استف

به عنوان یک ابزار تفسیری، همچنین ایجاد یک منبع الهام بارای قانونگاذاران، از نتاایم خااص     
های جدید برای سازی است که منجر به کارآمد شدن حقوق مسئولیت مدنی و تشکیل افق اساسی

ساازی   اساسی این شاخه از حقوق خصوصی گردیده است. از آنجائی که نظام حقوقی ایران در امر
سازی  توان از عمده نتایم اساسیبا موانع بسیار جدی که آن را ناممکن سازد مواجه نیست، لذا می

و حمایت قانونی و قضائی از حقوق مربوط به شخصیت در ایران نیز بهره برد.این مادعا بایش از   
شور در نظاارت  هر چیزبر نقش شورای نگهبان در نظارت اساسی بر قوانین ،کارکرد دیوان عالی ک

بر حسن اجرای قوانین در رویه قضائی محاکم تالی، وجود مقرراتی چون قانون مسئولیت مادنی و  
 قاعده الضرر ابتنا دارد.
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 Intrinsic dignity and protection of human 

personality in the context of the 

fundamentalization of civil liability rights 
 

Amir Najafi Ghamat 

Ebrahim Shoarian  

Hasan Phashazadeh 

Abstract 
The process of fundamentalization of private law, which is the 

result of historical and political developments and the development of 

the concept of human rights in the second half of the twentieth 

century, means invoking the fundamental rights guaranteed in the 

horizontal relations between individuals and subjects of private law. 

The Influence of Fundamental Human Rights on Civil Liability 

Rights, while legitimizing traditional rules, provides the basis for the 

development or redefinition of certain concepts and, ultimately, the 

effectiveness of civil liability rights. The purpose of this study is to 

investigate the effects and results of fundamentalism in the field of 

civil law and responsibility by descriptive-analytical method. 
In short, due to the common examples between concepts such as 

rights related to personality and fundamental rights, such as human 

inherent dignity, the right to health, autonomy and individual 

independence, the right to reputation and the need for privacy rooted 

in individuality. They have human beings, this relationship is two-way 

and it is much deeper than the relationship between other branches of 

private law and fundamental law, while there is a kind of overlap 

between the two. Legislation based on inherent human dignity and 

normative values, interpretation of existing laws based on justice and 

fairness, protection of legitimate rights and interests, redefining the 

concept of fault, full compensation and development of claimable 

damages, including the fundamental effects of this branch of law. It is 

private. 
 

Keywords 
Fundamentalism, Civil Liability Law, Horizontal Impact, 

Fundamental Rights. 
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 Provide a model for entrepreneurial marketing 

management in the microelectronics industry 
 

Farshad Hekmatzadeh 

Hossein Vazifehdoost 

Farideh Haghshenas Kashani 

Abstract 
Entrepreneurship is an important and inexhaustible resource for 

all human societies. A resource that goes back to human creativity. It 

is cheap on the one hand and very valuable and endless on the other. 

Today, everyone has realized that societies that have relied on human 

resources to succeed on underground resources in the long run have 

considered underground resources in Third World countries to be 

barriers to development, despite its advantages. However, the lack of 

these resources in some countries has led them to become among the 

leading countries in the world today, using the power of thought, 

creativity and initiative, or in a word, entrepreneurship. Especially in 

the present age, which is the age of knowledge, creativity and the age 

of combining ideas and initiatives, it is very important to pay attention 

to entrepreneurship in the development and progress of countries 

In this research, the mixed method has been used, which includes 

two parts, qualitative and quantitative. In the qualitative part of the 

research, interview tools were used. The necessary information and 

data have been obtained in the qualitative section from experts in the 

field of marketing and entrepreneurship. This research was collected 

and then analyzed using Grand Theory method. The categories 

obtained from the collected data are presented.  
Thus, in order to provide a model for entrepreneurial marketing in 

the microelectronics industry, a qualitative approach with exploratory 

design was used. To this end, a model for entrepreneurial marketing in 

the electronics industry was first developed using a qualitative 

approach and data coding. Therefore, first, the qualitative part is 

mentioned and then the quantitative part is explained and the research 

results are presented, then the results of the quantitative part are 

examined. 
 

Keywords 
Entrepreneurial Marketing, Microelectronics, Combined 

Research. 
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 Transparency Indices and Anti-Corruption 

Criteria and the Impact of International 

Assessment and Standards 
 

Hamid Rahimi 

Saber Niavarani 

Mohammad Jalali 

Assadollah Yavari 

 

Abstract 

Transparency and anti-corruption indicators are a way to 

deal with corruption in the government and ruling classes and 

have different categories. Corruption has created obstacles in 

advancing the goals and development of countries. Although 

there have been effective efforts to create an index of 

transparency and the fight against corruption, there is no 

satisfactory answer to this problem, and many developing 

countries continue to suffer from corruption at all levels. The 

most important divisions of transparency and anti-corruption 

indicators are presented in two forms: polls and evaluations.  
 

Keywords 

Transparency and Anti-Corruption, Indices International 

Standards, World Bank, Transparency International. 
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 Investigating the Impact of Ethical Attitudes on 

Digital Marketing Strategies   On the 

performance of the hotel industry 
 

Ali Nakhchian 

Ali Hosseinzadeh  

Hossein momeni mahmouei 

mohamad ghasemi namaghi 

Abstract 

Work ethic is the most important factor in the success of the 

hotel industry. The contemporary world is evolving at an 

Amazing speed Organizations, as one of the most prominent 

characteristics of today's societies, are rapidly changing and 

evolving, and in the current system, improving performance is 

one of the main goals of any living and active organization. So it 

is clear that examining the variables that affect it can be a guide 

for managers to improve the company. In this regard, in this 

study, we seek to investigate the effect of digital marketing 

strategies  On the performance of the hotel industry. In terms of 

type and nature, this research is a descriptive-analytical research 

and in terms of purpose, it is a type of applied research. In this 

study, the introduced model was tested using 125 specimens and 

using paltial least squares (PLS) method. The findings show a 

positive and significant effect of email marketing and network 

marketing, content marketing on the dimensions of hotel 

performance (from all 4 financial perspectives, customer, 

internal and ethical processes). But the impact of viral marketing 

on performance was not confirmed. This research clarifies for 

managers the fact that by investing in digital marketing 

strategies, they not only do no harm, but also achieve a 

competitive advantage by improving performance.  
 

Keywords 
Digital Marketing Strategies, hotel industry,  Network 

Marketing. 
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 The Ethical Principles of Judicial Oversight  
in Criminal Proceedings 

Abdolreza Mansouri Dehbid 

Ahmad Ramezani 

Mansour Atashaneh 

 

Abstract 

The enactment of numerous laws and regulations in 

accordance with ethical standards all results from knowing and 

respecting the inherent dignity of individuals. The inherent 

dignity of the human being requires that due process be observed 

in the process of criminal proceedings in order to maintain and 

uphold this criterion to protect the rights of the parties, in 

particular the accused. The premise of innocence or the principle 

of absurdity, the principle of the rule of law, the principle of 

accountability and the avoidance of distortion of justice and 

judicial errors can be considered as one of the most important 

ethical principles of judicial supervision. In this regard, the 

observance of citizenship rights, in the domestic and 

international context as reflected in the Code of Criminal 

Procedure adopted in 2013, has led to judicial oversight of 

judicial authorities' conduct in the process of prosecution and 

investigation in relation to the fundamental rights of individuals. 

Special attention is given to the law. The basic principles of the 

law in criminal proceedings, and consequently the responsibility 

and accountability of the relevant judicial authorities, to prevent 

the abuses and violations of the rights of individuals, in 

particular the defendants; Descriptive analysis of the philosophy 

and ethical foundations of the legal establishment of judicial 

oversight in modern criminal justice systems.  
 

Keywords 

Ethical supervision, Ethical standards, Inherent human 

dignity, Presumption of innocence, Judicial errors. 
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The cassock of Meritocracy legal system, over the 

status of human dignity as a Ethics concept 
 

Saeed Ghabidian 
Ali Akbar Gorji Azandariani  
Bijan Abbasi 

 

Abstract 

Human dignity is one of the most important issues in the 

field of law . This issue is important because is known as the 

basis of many of the human rights, privileges and duties. Today, 

human dignity not only is recognized as an indestructible right, 

but also is the basis of human rights. Whereas the administration 

of public affairs relies on legal system, specifies the roles, rights 

and duties, responds the needs of society, affects the fate of 

society and human dignity. Meritocracy as a specified concept in 

the management, and because of its influence on the proper 

administration of public affairs, via responding to human needs, 

predicts human abilities and has an important rule in improving 

the legal system. The research question of this study is whether 

this research is descriptive, analytical and library based whether 

meritocracy in the legal system leads to human dignity? It seems 

that meritocracy because of its influence on creation the legal 

system, via responding to human needs and the creation a 

describe public administration, leds to the improvement of public 

ethics and human dignity. It would be noted that this research is 

Descriptive and analytical method library method and the library 

compilation method and by reviewing and critisizing the 

information, to describe and interpret what should be.  
 

Keywords 

administration administration of public affairs, Ethics, 
Human dignity, legal system, Meritocracy. 
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 Ethical requirements  in Islamic banking 
 

Ali Arabi 
Mahmoud Bagheri 
Mahmoud Erfani 

Abstract 
A saying from the Holley Prophet of Islam says: “praying has 70 

parts, the best one is Halal earning”. Accordingly the real believers 
strongly value the professional banking morality for earning Halal 
income and from their point of view the bank which is based on 
Islamic morality must follow 6 important aims as will be described in 
the article such as executing economic justice in the society. As a 
result the idea of Islamic Banking was first made in the 1950s and the 
first Islamic investment banking was established in Egypt and 
Malaysia in the 1960s. There are over 100 kinds of Islamic banks and 
the law of banking without usury was passed and enforced in 1983 
after Iran Islamic revolution. The theoretical, religious jurisprudence 
and Islamic morality related discussions among the people who are the 
users of this method of banking and among the bank clerks who 
enforce this methods, is yet to be answered and they are not fully 
justified that this method is right from the religious point of view, and 
the money taken and given is usury. We have tried to survey the 
activities of the banks focusing on monetary value of time and value 
of money during time in Islamic jurisprudence and find an appropriate 
answer. It is clear that the banks pay profit to customers when attracts 
their money and receives profit from them when loans them. These 
two issues happen during time and the method of paying and taking 
profit separates the way of Islamic banking from regular banking. 
Usury that is clearly forbidden in Islam takes place in elapse of time. 
We have used indisputable contracts in religious jurisprudence such as 
Salaf (buying in advance) and Nesiyeh (selling in advance) to 

differentiate these two with usury. 

Keywords 
morality, Islamic Banking, regular banking, profit, usury, time, 

Salaf Nesiyeh.. 
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A Fair Moral Assessment of Arbitration before Judicial 

Quasi-Judicial Processes in the Iranian Legal System 

with Emphasis on the Principles of Fair Procedure 
 

Jamshid Abbaszadeh 

Bijan Abbasi 

Vali Rostami 

Ebrahim Musazadeh 

Abstract 

The arbitration body, as a method of dispute settlement 

based on the agreement and contention of the parties to the 

dispute, has long been favored by the public. This popular 

system of arbitration has privileges that make it superior to other 

methods of dispute resolution. Diversification and diversification 

of references as well as their functioning make it difficult to 

formulate a single administrative code of law that is based on 

fair trial principles, But the quasi-judicial nature and their 

differentiation from judicial and rule of law principles and 

administrative practices can be common ground for investigating 

the conduct of investigations that may create a single trial and 

non-compliance with legal requirements. 
In judgment, arbitration, administrative hearings, and in 

general, any type of legal action based on fairness is a moral 

conscience that recognizes the issue. In general, the principle of 

fairness can be characterized as impartiality, rejection of bias, 

rejection of bias, listening to the other party's (fair hearing), 

performance of duty without regard for personal and group 

tendencies, with due diligence, reinforcement and 

trustworthiness, and ... enumerated. We therefore seek to 

examine the ethical assessment of fair arbitration prior to quasi-

judicial hearings in the Iranian legal system with an emphasis on 

the principles of fair trial. 
 

 

Keywords 

Ethics, Administrative Procedure, Quasi-Judicial 

Authorities, Fair Trial.  
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 Investigation of Environmental Ethics and Legal 

in Oil Contracts 
Masoud Taheri 

Masoud Alborzi Varki 

Abdullah Kiai 

Abstract 

The deterioration and detrimental consequences of unnecessary 

exploitation of nature and the environment and the emergence of 

various pollutants, endanger human life and other creatures on Earth, 

and the development of comprehensive planning that damages and 

pollutes the environment Life has led environmentalists to the 

theoretical foundations of human interaction with nature, including 

ethics. The consideration and observance of the principles of 

environmental ethics that are in line with the ideals of divine ethics 

and at the same time include economic development and prosperity 

are more serious than ever in explaining the theory of appropriate 

environmental ethics, It is one of the necessities of protection and 

exploitation of the environment. The environment is anything around 

us that affects us and we can influence them. From Islam's point of 

view, the most important are: justice in the environment, 

environmental development, environmental protection and prevention 

of environmental degradation and pollution, destructive effects of 

development plans, optimal consumption , Environmental health, the 

creation of a recycling system, and so on. Given the status of the oil 

industry in today's world, it should not be left out of control and 

ignored by human and environmental damage, but should seek 

solutions. To reduce these damages. Today, refineries emit millions of 

pollutants into the air, posing a serious threat to human health and the 

environment. In this article, while considering the ethical and legal 

principles of the environment, the environmental considerations in oil 

contracts and the position of Iranian laws and regulations are 

examined.  

Keyword  

Principles, Ethics, Legal Requirements, Environment, Oil 

Contracts.   
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Designing a Research Quality Improvement 

Model in Iranian Higher Education System 
 

Fahimeh Talebi 

Hossein Ali Jahed 

Nahid Sari Khani 

Abstract 
The purpose of this article is to determine the components 

and indicators of research quality improvement in Iranian higher 

education system. This study, using qualitative research 

approach and thematic analysis, has studied the components and 

indicators of research quality improvement in Iranian higher 

education system. The statistical population of this study 

consisted of experts, experts and faculty members who were 

selected through purposeful sampling from 12 members. In-

depth interviews were used for data collection and thematic 

analysis techniques were used to analyze the data. The validity 

of the research findings was ensured by member review 

methods, peer review, and participatory research. Also, in order 

to evaluate the reliability of the coded data, test-retest reliability 

and in-subject agreement were used. Findings showed that 

dimensions and components of research quality improvement in 

Iranian higher education system (organizational supervision, 

physical equipment, expert researchers, up-to-date resources, 

clear goals, organizational support, applicability of research and 

promotion of educational centers) are indicators. Promoting 

research includes training a researcher, preventing academic 

theft, reforming university structures and laws, observing justice, 

and addressing needs. 

Keywords 
Higher Education, Research Quality, Faculty.   
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The Relationship between Religion and Ethic 
 ( with the Philosophical Approach) 

 

 

Masoumeh saeed 

 
Abstract 

The relationship between religion and ethics is one of the 
most controversial discussions of religious thought. Philosophers 
of Religion and Ethics in Relationship between Religion and 
Ethics, the Origin of Religion or Ethics, the Implementation of 
Ethics by Religion, the Origin of Religion from Ethics or Ethics 
from Religion and Other Religions and Needs of Religion and 
Ethics. But the question of the 'relation of religion and ethics' is 
still one of the most important issues that have occupied the 
minds of scholars. The present study first deals with the 
meanings of religion and ethics and the goals of each of these 
two categories, then the views of some scholars. And finally, 
after evaluating the above, this gives his opinion. 

 

Keywords 

Religion, Ethics, Controversy, Opposition, Opinion.  
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 Assessing the Impact of Level of Social Responsibility 
Disclosure on Banks' Financial Performance with 

Emphasis on Ethics 

Mohammad Saadatnia 
Farhad Dehdar 
Mohammad Reza Abdoli 

Abstract 
Corporate Social Responsibility is a commitment beyond the 

legal and economic requirements in which the company 
addresses ethical issues and participates in economic 
development while improving the quality of the workforce on a 
broader scale, namely society and managing its business process 
Banking with the social and environmental consequences of 
investing is one of the most sensitive enterprises in terms of 
social responsibility, which is looking for the ethical banking 
movement for social and economic development in a society. 
Accordingly, the purpose of this study is to evaluate the impact 
of the level of disclosure of social responsibility on the financial 
performance of banks. For the purpose of this study, the data of 
10 banks listed in Tehran Stock Exchange during the period 
2011-2011 were analyzed using Eviews software. The findings 
show that the level of disclosure of social responsibility of banks 
has a positive and significant effect on EBITDA, as well as the 
level of disclosure of social responsibility of banks has a 
negative effect. And has a significant effect on the market value 
to book value (MTB) ratio. These results suggest the need for the 
central bank to establish standardized standards and the need for 
integrated reporting to disclose social responsibility in banks.   

Keywords 
Evaluation, Social Responsibility, Financial Performance.  

   

4 | Abstracts 



 

 

 

 Designing a Model of Managing  organizational 
Polotical Behavior With Ethical Approach in Public 

Sector Banking industry  
 

Farzad Ramezani Rad     
Mahmood RezaeiZade 
DavoodKiaKojouri 

Mehran MokhtariBayeKolaei 

Abstract 
the purpose of this study was to design a model of organizational 

political behavior management with an ethical approach in the public 
sector banking industry. For this purpose, after reviewing the literature 
and theoretical foundations of the research, it has been done using a 
mixed technique (content analysis and structural equations). In this 
research, in the qualitative section, using the content analysis technique 
to examine the opinions of 15 experts who are successful bosses and 
exemplary managers in the banking sector of the public sector at the level 
of the country's ranks and headquarters through open and in-depth 
interviews (semi-structured) Snowball sampling was performed. In order 
to obtain validity and evaluate the strength of the extracted data from the 
interview, transferability, reliability and verification criteria were used. 
Data extracted from interviews conducted by thematic analysis method, 
as 164 open codes (concepts) and 4 pivotal (category) in seven factors in 
two categories of organizational political behavior and management of 
organizational political behavior with the approach of ethical principles 
using MAXQDA software analysis and analysis Were And the research 
model was drawn from the software output. In a small section, using the 
questionnaire and after measuring the reliability and reliability and 
reliability, 365 employees of Bank Melli and Sepah employees based in 
Tehran province's branches and headquarters were examined by 
classification method and random sample. Then, using LIZREL software 
and confirmatory factor analysis technique (CFA), the effect of 
organizational political behavior management with the approach of 
ethical principles on the six identified factors of the occurrence of 
organizational political behavior was examined. And it has the greatest 
impact on personal factors (individual and moral). And to confirm the 
proposed model of the final model, structural equation modeling with 
PLS software was used.   
 

Keywords 
Political Behavior, Ethics Aporoach , Banking Industry.Political 

Behavior Management.  
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 Islamic indicators for selecting and recruiting 

human resources 
 

 

Hossein Tajabadi 

Kaveh Namvar 
 

 

Abstract 

In Islamic teachings, the process for selecting the right 

people is not directly expressed but there exist some overviews. 

In Islam, it is mentioned that the decision on hiring the 

employees should be fair and rational, and since the believers are 

more honest, employees should be obliged to Islamic beliefs 

such as praying, fasting, zakat and so on. The human resource 

manager should consider such criteria while hiring the needed 

employees. The current research is accomplished to develop 

Islamic indicators of recruiting human resources and to clarify 

the relations among its components by conducting an explorative 

mixed method. The first step was a qualitative study (Delphi 

analysis) in order to propose the research model, and the second 

one was the quantitative study. To this end, a sample size of 225 

employees of a public organization was randomly selected for 

data gathering. Obtained data resulted in one main aspect, 10 

components and 24 indicators based on which a questionnaire 

was developed and distributed. Findings of the second step 

validated the proposed model since the construct of "Islamic HR 

Recruitment" was statistically associated with its components 

and indicators.  

Keywords 

Human resources, recruitment indicators, selection 

indicators, Islam, Delphi Technique. 
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Judicial and Ethical Guarantee of Economic, 

Social and Cultural Rights in the Legal System 

of the Islamic Republic of Iran 
 

Sadegh Asadollahi  

Ali Akbar Gorji Azandariani 

Bijan Abbasi 

Saber Niavarani 

Abstract 
This study is an attempt to shed light on the government's 

threefold human right  obligations, and how they are guaranteed in 

the Iranian legal system. The legislator, in its obligation to 

protection, has taken a desirable step to ensure these rights by 

establishing public courts. In its obligation to respect, the 

Administrative Justice Tribunal has, to some extent, guaranteed the 

right of citizens to petition. In its obligation to fulfill to the court's 

failure to comply with these obligations, it has practically 

disregarded itself, and the legislator has neglected to envisage an 

appropriate legal regime by failing to designate a competent 

judicial body. Therefore, the issue addressed in this study is the 

extent to which the Iranian legal system has been successful in 

securing the constitutional welfare rights. Besides, has the 

legislator, by predicting Article 173 , been able to satisfy the right 

to petition under Article 34  ?  

In addition to explaining the judicial guarantees,This study 

attempts to examine how the Ethical guarantees  of these rights 

derive from the oath of the President in our legal system. And to 

what extent has this oath been able to move forward in realizing 

and guaranteeing these rights? This article seeks to answer this 

questions by collecting data using a descriptive-analytical method. 

The current paper come to conclusion that by creating a solid legal 

system, these rights and also ensuring the right to petition citizens 

can be strengthened.  
 

Keywords 
Welfare rights, obligation  to protect,   obligation   to respect, 

obligation to  fulfill. 
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