




          فصلنامه علمی- تخصصی پویش            

           صاحب امتیاز:       دانشگاه خاتم النبیین)ص(
           مدیرمسؤول:          دکتر عبدالقیوم سجادی
           سردبیر:               دکتر محمدوحید بینش

اعضای هیأت تحریر:
1.دکترعبدالقیومسجادی؛رئیسوعضوهیأتعلمیگروهعلومسیاسیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

2.دکتریوسفموسوی؛معاونتعلمیتدریسیوعضوهیأتعلمیگروهطبیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(
3.دکترمحمدوحیدبینش؛آمریتتحقیقاتوعضوهیأتعلمیگروهعلومسیاسیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

4.دکترعبدالکریماسکندری؛عضوهیأتعلمیگروهحقوقدانشگاهخاتمالنبیین)ص(
5.دکترعلیرضااخالقی؛عضوهیأتعلمیگروهعلوماجتماعیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

6.انجنیرنعمتاهللللندری؛عضوهیأتعلمیگروهانجنیریدانشگاهخاتمالنبیین)ص(
7.انجنیرقربانعلیفروغ؛عضوهیأتعلمیگروهکمپیوترساینسدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

8.رمضانعلیفصاحت؛عضوهیأتعلمیگروهعلومسیاسیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(
همکاران این شماره:

1.محمدجانرحمانی؛دبیرویژهنامهوعضوهیأتعلمیگروهاقتصاددانشگاهخاتمالنبیین)ص(
2.علیحسنی؛رئیسدانشکدهاقتصاددانشگاهخاتمالنبیین)ص(
3.نجیباهللارشد؛عضوهیأتعلمیگروهاقتصاددانشگاهکاتب

4.خانمپروانههزاره؛استاداقتصاددردانشگاهخاتمالنبیین)ص(
5.محمداخالقی؛ماسترحقوقجزاوجرمشناسی

6.محمدرضافیاض؛ماسترمدیریتازدانشگاهآزاداسالمی-واحدکابل
7.زینبمحسنی؛دکتورایجامعهشناسیاقتصادوتوسعهازدانشگاهفردوسیمشهد

8.مجیدحیدریچروده؛ماسترجامعهشناسیازدانشگاهآزاداسالمی-واحدکابل

                  مترجم:                                    محمد جان رحمانی
                  ویراستار:                                 محمد روحانی

                  مدیر اجرایی:                            محمدموسی صادقی 0747708081
                  صفحه آرا و طراحی جلد:             ضیاءاهلل علوی

آدرس: کابل- کارته چهار- سرک اول- دانشگاه خاتم النبیین)ص(
شماره تماس: 0787700700
Web: WWW.Khatamu.com
Email: Info@khatamu.com

هرگونه استفاده از محتویات فصلنامه، تنها با ذکر منبع مجاز است.



شرایط پذیرش مقاله:
یک( ساختار مقاله

1. عنوان باید با نیازها و اصول علمی-فکری کشور سازگاری داشته باشد.
2. از نوآوری و چینش منطقی جدیدی برخوردار باشد.

3. از قدرت استدالل و منابع معتبر بهره مند بوده و صداقت و امانت در آن حفظ شود.
4. چکیده، بین 150-170 کلمه، گویای پرسش اصلی، رهیافت یا فرضیه ها، یافته های اصلی باشد.

5. واژگان کلیدی باید بین پنج تا هفت واژه بالفاصله پس از چکیده آورده شود.
6. مقدمه: الف( عنوان های اصلی و فرعی، ب( معرفی کلی موضوع پژوهش، ج( تبیین اهمیت 
و ضرورت موضوع، د( یافته های قبلی در باره موضوع، ه( ساختار کلی آن را به صورت کوتاه 

شرح دهد.
7. متن اصلی: متن مقاله) شامل روش شناسی، مبانی و اصول، یافته ها و نتیجه گیری( پی نوشت ها، 

فهرست منابع و چکیده انگلیسی.
8. نتیجه گیری: بیانگر نوآوری باشد و عصاره ای از یافته های جدید مؤلف را به نمایش بگذارد.

9. اصل مقاالت ترجمه شده، باذکر مشخصات کامل منبع، همراه با ترجمه مقاله ارسال شود.
10. معادل انگلیسی نام ها و عبارات در زیرنویس هرصفحه درج شود. زیرنویس ها در هرصفحه 

از شماره 1 آغاز شود.
دو( شیوه ی ارجاع دهی

ارجاع استنادی به منابع، باید به روش درون متنی باشد:
1. استناد به کتاب یا مقاله: نام نویسنده، سال نشر کتاب یا مقاله، شماره جلد کتاب، صفحه

2. استناد به روزنامه و هفته نامه: نام روزنامه/ هفته نامه، روز، ماه و سال.
سه( شیوه ی نگارش منابع

مشخصات کتاب شناختی منابع) در دو بخش فارسی و انگلیسی( به ترتیب حروف الفبا و به شرح 
زیر در پایان مقاله بیاید:

1. کتاب: نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب) به شکل Bold داخل گیومه(، نام مترجم یا مصحح، 
جای نشر، نام ناشر، نوبت نشر، تاریخ نشر، جلد.

2. مقاله: نام خانوادگی، نام، عنوان کامل مقاله) به شکل Bold  داخل گیومه(، نام مترجم، نام مجله، 
شماره مجله، محل انتشار، نام ناشر، سال نشر.

3. استناد به مقاالت روزنامه و هفته نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله) به شکل Bold داخل 
گیومه(، نام روزنامه یا هفته نامه، روز، ماه و سال انتشار.

تاریخ  نشر،  سال  کتاب،  یا  مقاله  عنوان  نام،  خانوادگی،  نام  انترنتی:  منابع  به  دهی  رفرنس   .4
بازیابی، نشانی کامل صفحه انترنتی.



سخن نخست/محمدجانرحمانی........................................................................
بررسیابعادفرهنگملیبراساسمدلهافستد)مطالعهموردی:دفاترمرکزیشبکههای

تلویزیونیسراسرافغانستان(/محمدرضافیاض.........................................................
پدیدهشناسیفساداداریدرافغانستانوراههایمبارزهباآن/علیحسنی..................
بررسیالگویمصرفاسالمیومعیارهایاسراف/محمدجانرحمانی.....................
اثرنرخبهرهیواقعیبرسرمایهگذاریبخشخصوصی/نجیباهللارشد...................

بررسیارتباطبینریسکوکیفیتاقالمتعهدی/پروانههزاره.....................................
بررسیفرهنگفقر)موردمطالعه:شهرکابل(/زینبمحسنیومجیدحیدریچروده....
تاجرومعامالتتجارتیدرقوانینتجارتیافغانستان/محمداخالقی............................
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دراکر،  ورنون،  ریمون  کلی،  کوین  کروکمن،  استگلیتز،  جوزف  مانند  اقتصاددانانی 
و  اند  دانسته  دانش محور«  اقتصاد   « را  امروز  اقتصاد  پورتر   مایکل  و  مچالپ 
استراتژیک تجاری و  از مسیر سیاست های  باید  توسعه  معتقدند: کشورهای درحال 
پیشرفت  بازاری و دولتی، زمینه ی رشد و  اقتصاد  تعامل  رقابتی و  ایجاد مزیت های 
اقتصادی شان را فراهم سازند. همین طور سازمان های پولی و مالی بین المللی نیز مانند 
بانک جهانی به این نتیجه رسیده اند که تنها راه موفقیت اقتصادی کشورهای درحال 

توسعه و جهان سوم، ورود به اقتصاد دانش محوراست.
اقتصاد دانایی محور

در دنیای امروز » اقتصاد دانش محور« را به نام های مختلف، مانند اقتصاد مدرن، صنعتی 
و اقتصاد شبکه ای تعبیر می کنند. در اقتصاد دانش محور، دانش، نوآوری، خالقیت و 
محسوب  تجاری  و  صنعتی  تولیدی،  واحدهای  و  شرکت ها  اصلی  سرمایه ی  ایده، 
می شود و کارآفرینان با ایده های اقتصادی که تولید می کنند بر میزان ارزش افزوده ی 
کاالها می افزایند. بنابراین، دانش وکارآفرینی به عنوان عوامل مهم ایجاد ثروت و تولید 

شناخته می شود.
     باظهور اقتصاد دانش بنیان و علم محور، موسسات آموزش عالی در جوامع غربی 
و کشورهای درحال توسعه، متحمل فشارهایی شده اند. ظهور اقتصاد دانشی، باعث 
گردیده است که دانشگاه ها نیز برای رقابت اقتصادی وارد بازارهای جهانی شوند و 
نقش ایفا نمایند. این بدان معنا است که ارزشیابی و نگاه به آموزش و تحقیق دانشگاهی 
به طور فزاینده ی از زاویه ی اقتصادی امکان پذیر شده است. در تطابق با این تغییر خط 
مشی ها و تغییر زاویه ی نگاه به دانشگاه و موسسات تحصیالت عالی، الگوهای تامین 
سرمایه و سبک های مدیریتی دانشگاه با تحوالت کثیری مواجه شده است.  دانشگاه ها 
و موسسات تحصالت عالی خصوصی به اتکا به شهریه ی دانشجویان، به درآمد های 
که  است  دلیل  همین  به  اند.  شده  متکی  تحقیقات شان  نتایج  تجاری سازی  از  ناشی 

امروزه دانشگاه ها را به صورت ذیل طبقه بندی و رتبه بندی می نمایند:

محمدجانرحمانی

اقتصاددانشمحور،
سخن نخست
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1. دانشگاه های آموزش محور
دانشگاه های آموزش محور معروف به دانشگاه های نسل اول هستند که به منظور و هدف 

یادگرفتن صرف  تشکیل گردیده است و صرفا آموزش و تعلیم می دهند.
2. دانشگاه های پژوهش محور

و  تحقیق  که  هستند،  دوم  نسل  دانشگاه های  به  معروف  پژوهش محور،  دانشگاه های 
تولید علم، محور فعالیت های شان است. هدف آموزش در دانشگاه های پژوهش محور، 
یادگیری و مهارت در تولید علم و دانش است. اولین انقالب و تحول علمی در اواخر 
قرن نوزدهم و در دانشگاه های آلمان اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه ها، عالوه بر مأموریت 

آموزشی و تدریس، مأموریت پژوهشی را نیز به عهده گرفتند. 
3. دانشگاه های کارآفرین

با وقوع  انقالب علمی و صنعتی در اروپا و ترویج اقتصاد دانش بنیان،  دانشگاه ها از 
توجه صرف به آموزش و پژوهش، عهده دار مأموریت سومی، به نام نوآوری فنّاورانه 
یا کارآفرین)ارزش آفرین و  این دانشگاه ها را تبدیل به دانشگاه نسل سوم  شدند، که 

ثروت آفرین( می نماید. 
منابع محور  اقتصاد  اقتصاد دانش محور، جای  بیست و یک، که  بیست و       در قرن 
توان   بردن  باال  و  کارآفرینی  توسعه ی  به سمت   نیز  دانشگاه ها  آموزش در  را گرفت، 

تجاری سازی علوم و دانش به کاال و محصوالت صنعتی حرکت نمود.
     امروزه درکشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای درحال توسعه، دانشگاه های 
کارآفرین وجود دارد که از مسیر تبدیل نمودن نتایج تحقیقات علمی  به کاالهای تجاری 
و جوازهاي امتیاز علمي ) پتنت ها( مخارج و هزینه های خود را تامین می کنند و برای 
فنالند  و  امریکا  دانشگاه های  زمینه،  دراین  می کنند.  ایجاد  میلیاردی  درآمد های  خود 
پیشتاز و ریکورد دار هستند. چنانچه تنها پانزده دانشگاه  امریکا در طی سال های 2009 
امتیازهای  جواز  و  اند  داشته  کارآفرینی  دالر  ملیون  پانصد  ارزش  به  نزدیک  و2010 

علمی)پتنت ها( صادر کرده اند.
ویژگی های اقتصاد دانش محور

اقتصاد دانایی محور را می توان در قالب ویژگی ها و خصوصیات ذیل بررسی و تعریف 
نمود و تفاوت های آن را با اقتصاد سنتی که بیشتر متکی بر » ظرفیت های پایه«، مانند 
اقتصاد  اما  بیان کرد.  منابع موجود می باشد،  تولید و  از وجود عوامل  بهره مندی  میزان 
دانایی محور، بیشتر متکی بر » قابلیت های پایه«، مانند میزان بهره وری و نحوه ی استفاده 
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از ظرفیت های موجود و منابع طبیعی و انسانی است و به عبارت دیگر، متکی بر علم 
و خالقیت و نوآوری علمی می باشد. بنابراین، می توان ویژگی های اقتصاد دانایی محور 

را به صورت ذیل بیان کرد:
یک( متکی بودن بر منابع تجدیدپذیر

از مهم ترین ویژگی اقتصاد دانایی محور این است که متکی بر منابع تجدید پذیر است 
مصرف  با  بلکه  نمی گردد،  مستهلک  مصرف  هنگام  که  اند  منابعی  تجدیدپذیر،  منابع 
بیشتر رشد می کند. مانند علم و دانایی، برخالف منابع تجدیدناپذیر که با مصرف شان 

مستهلک می گردد و با کمیابی مواجه است.
دو( تبدیل نتایج تحقیقات و پژوهش به کاالی تجاری 

در اقتصاد دانایي محور، دانایي و تحقیقات به کاالی تجاری تبدیل می گردد و به عنوان 
بازار عرضه  در  و  تولید  که  بنابراین، محصوالتی  مي رسد.  فروش  به  بلوغ یافته  دانش 
می گردد کاالهای اند که متکی بر تحقیقات و پژوهش های علمی است و سهم ارزش 
افزوده ی علم و دانش در این گونه محصوالت بیشتر از میزان ارزش افزوده ی منابع 

طبیعی و مواد اولیه ی به کاررفته درآن است.
سه( خالقیت و کارآفرینی

و  نوآوری  است،  نوآوری  و  خالقیت  دانایی محور«،  اقتصاد   « ویژگی های  ازدیگر 
خالقیت به عنوان کارآفرینی، زمینه ی بقای یک شرکت تجاری را درعرصه ی رقابت 
تضمین می کند. نوآوری و خالقیت بهترین راه حل برای حفظ و باقی ماندن در بازار و 
دست یابی به بازارهای جدید است. بنابراین، بزرگ ترین سرمایه های یک بنگاه اقتصادی 
در بازار پررقابت امروز، نیروهای صاحب فکر، ایده و خالق آن ها است که در واحدهای 
تولیدی، صنعتی و تجاری، ایده ها را در عرصه ی عمل به واقعیت ها تبدیل می کنند و 

موجب افزایش بهره وری و تضمین بقاء شرکت ها در عرصه ی بازار رقابتی می شوند.

کشورهای موفق در اقتصاد دانایی محور
عنوان  به  امروزه  که  هستند،  زمینه  دراین  پیشگام  کشورهای  توسعه یافته،  کشورهای 
کشورهای مادر و مبتکر، اقدام به تولید محصوالت دارای فناوری باال می نمایند. به طور 
مثال، کشور فنالند که تا قبل از فروپاشی شوروی سابق، بیشترین صادرات منابع طبیعی، 
مانند چوب  به کشور شوروی را  داشت، با فروپاشی شوروی، دچار مشکل مالی و 

اقتصادی شد و رفتن به سمت اقتصاد دانش محور، آن کشور را نجات داد.
     فنالند با بهره گیری از اقتصاد دانش محور، توانسته است در تولید چوب و کاغذ 
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در صنعت کشاورزی گام های بلندی را بردارد و درآمد سرانه، در این کشور نزدیک 
به 38 هزار دالر برآورد می شود و حدود 62 درصد از تجهیزات محصوالت » نوکیا« 
با بهره گیری از اقتصاد دانایی محور در این کشور پنج میلیونی صورت می گیرد و نیز از 
نظر صدور مجوزهای علمی، باالترین رتبه بندی را در جهان دارد. همین طور کشورهای 
مانند امریکا، کانادا، جاپان و سایر کشورهای توسعه یافته و جهان اول، امروزه به عنوان 

کشورهای پیشرو در تولید کاالهای با فناوری باال و صدور مجوزهای علمی هستند. 
     کشورهای درحال توسعه، به عنوان کشورهای پیرو، محصوالت کشورهای مبتکر 
درنهایت  و  می دارند  عرضه  جهانی  بازار  به  و  می کنند  تولید  تقلیدی  صورت  به  را 
کشورهای مادر ) یا کشورهای توسعه یافته( از طریق اعطای امتیاز از تولید آنان صرف 
نظر می کند. و یا با ایجاد شرکت های سهامی درکشورهای درحال توسعه به صورت 

مشترک این محصوالت را تولید می کنند.
     اقتصاد دانان بانک جهانی، مانند جوزف استگلیتز، عامل مهم در مورد سیاست های 
موفقیت آمیز کشورهای شرق آسیا را همت آگاهانه ی  آن ها برای از بین بردن »فاصله ی 
دانش« درآن کشورها می داند. از زمانی که کشورهای شرق آسیا پی بردند که سرمایه های 
مادی تنها سبب جدایی آن ها ازکشورهای پیشرفته نیست، بلکه فاصله ی مهم تر، فاصله ی 
دانش موجود بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. کشورهای شرق آسیا 
با درایت و فعالیت تمام توانستند با موفقیت فناوری مدرن را به جوامع خود انتقال دهند  
و امروزه در بسیاری ازنقاط جهان، آن ها درصف اول ایستاده اند . بنابراین، کشورهای 
درحال توسعه، مانند سنگاپور، چین، کره جنوبی و مالزی با اقتصاد دانش محور، مسیر 
رشد و توسعه اقتصادی را دنبال می کنند و محصوالت دانش بنیان و صادرات خدمات، 
سهم قابل توجهي از )GDP،GNP( آنان را تشکیل می دهد. چنانچه حدود 50 درصد از 
تولید ملی کشور سنگاپور را محصوالت دارای فناوری باال تشکیل می دهد؛ یعنی حدود 
نصِف از ارزش افزوده ی ملی آن کشور بر اساس اقتصاد دانش محور صورت می گیرد.

نتیجه
شرکت ها  اصلی  سرمایه ی  ایده،  و  خالقیت  نوآوری،  دانش،  دانش محور،  دراقتصاد 
ایده های  با  کارآفرینان،  و  می شود  محسوب  تجاری  و  صنعتی  تولیدی،  واحدهای  و 
اقتصادی که تولید می کنند بر میزان ارزش افزوده  ی کاالها می افزایند. بنا براین، یگانه 
راه نجات کشورهای جهان سوم، مانند افغانستان، رفتن به سمت اقتصاد دانایی محور و 
تولید محصوالت دانش بنیان خواهد بود. دست یافتن افغانستان به این نوع اقتصاد، متکی 
بر یک برنامه ریزی بلندمدت و سازماندهی ظرفیت های موجود درکشور، مانند استفاده 
از سرمایه ی انسانی دانا و خالق و استفاده ازظرفیت های جغرافیایی تجاری افغانستان 

و منابع موجود کشور می باشد.
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محمدرضا فیاض1 

بررسیابعادفرهنگملیبراساسمدلهافستد
)مطالعهموردی:دفاترمرکزیشبکههایتلویزیونیسراسریافغانستان(

 چکیده 
مقوله ی فرهنگ در دهه های اخیر یکی از جنبه های حیاتی مورد مطالعه ی  مدیریت 
و سازمان به حساب آمده است. این که فرهنگ چیست؟ ابعاد آن کدام است؟ چه  
تا چه  حدی است؟  از فرهنگ ملی  اثرپذیری مدیریت  مشخصاتی دارد و میزان 
است.  بوده  مدیریت  رشته ی  محققان  توجه  مورد  همواره  که  است  بحث هایی 
شناخت ابعاد فرهنگ ملی، امروز برای تحقق مدیریت مؤثر و کارا، امری ضروری 
است و در حقیقت، شناخت ابعاد فرهنگ ملی، الزمه ی مدیریت سالم و مبتنی بر 
فرهنگ و موفقیت در جهت دستیابی به اهداف است. با توجه به اهمیت موضوع، 
بین  در  هافستد  مدل  مبنای  بر  ملی  فرهنگ  ابعاد  بررسی   « تحقیق؛  این  هدف 

شبکه های تلویزیونی افغانستان« می باشد. 
سوال اصلی تحقیق، عبارت است از این که: » وضعیت ابعاد فرهنگ ملی بر   
اساس مدل هافستد در بین پرسنل شبکه های تلویزیونی افغانستان چگونه است؟«

)مردساالری/  فرهنگی  بعد  چهار  در  و  هافستد  مدل  از  استفاده  با  تحقیق،  این 
زن ساالری، فردگرایی/ جمع گرایی، ریسک پذیری/ ریسک گریزی و فاصله قدرت( 

انجام شده است. 
کاربردی است. جامعه ی  با هدف  تحقیقات توصیفی  نوع  از  تحقیق حاضر،   
تلویزیونی  شبکه های  مرکزی  دفاتر  پرسنل  تن،  حدود1200  تحقیق،  این  آماری 
سراسری افغانستان، اعم از مدیران و کارمندان حوزه های سازمانی مختلفی که در 
شبکه های تلویزیونی وجود دارد، است. حجم نمونه ی این تحقیق بر اساس ضوابط 
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بنا به وجود مشکالت  نمونه گیری جدول مورگان )حداقل 322 نفر( تعیین شد و 
روش  از  تحقیق  نمونه  انتخاب  برای  مطالعه،  مورد  سازمان های  محدودیت های  و 

نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.
شبکه های  پرسنل  میان  در  ملی  فرهنگ  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  یافته های 
کم«  قدرت  فاصله  با  جمع گرا،  و  ریسک گریز  »مردساالر،  افغانستان،  تلویزیونی 
می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که »مولفه های فرهنگ ملی در میان 

گروه های مختلف جمعیت شناختی، یکسان نبوده و تفاوت دارند.«
واژه های کلیدی: فرهنگ ملی، مردساالری و زن ساالری، فردگرایی و جمع گرایی،  

ریسک گریزی و ریسک پذیری، فاصله قدرت.

مقدمه
یافته های پژوهش های اجتماعی- فرهنگی و تجربیات مدیران در کشورهای در حال 
توسعه نشان می دهد که روش ها و اقدامات مدیریتی که عمدتا در بستر اجتماعی 
- فرهنگی کشورهای توسعه یافته شکل گرفته، وقتی در سازمان های کشورهای در 
حال توسعه که اساسا موقعیت فرهنگی و اجتماعی متفاوت دارند به کار می رود از 
موفقیت یکسانی برخودار نمی گردد )هافستد، 2001 : 346؛ کالرک، 1998 : 219(. 
یافته  توسعه  در کشورهای  مدیریت  و روش های  اقدامات  که  است  این  بر  اعتقاد 
که بر پایه نظام ارزشی متفاوت با کشورهای در حال توسعه استوار است، موجب 
ناسازگاری فرهنگ کار درونی سازمان ها در این کشورها می شود و از اثربخشی این 

روش ها می کاهد) هدایتی، 1381: 26(.
ـ  فرهنگی  اساسی  وتفاوت های  ویژگی ها  به  را  موفقیت  عدم  این  بسیاری   
اجتماعی و موقعیت ها و شرایط ملی و محلی نسبت می دهند، که می تواند از راه های 
گوناگون، سبب ناسازگاری فرهنگی و در نهایت موجب عدم کارآیی و اثربخشی 
سازمان ها در کشورهای در حال توسعه، که عمدتا به آن ها سنت گرا گویند، گردد 

)کالرک، 1998 : 605؛ گوپینات، 1998 : 418؛ جیمز، 1997 : 431(.
در این موضوع، اولین گامی که باید برداشته شود و برای بومی سازی تئوری های   
مدیریتی الزم و ضروری است، شناخت فرهنگ ملی حاکم بر جامعه است. در این 
راستا، سعی می شود، ابعاد گوناگونی که وجه تمایز فرهنگ ها از یکدیگر است، در 
جوامع مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. در حقیقت، وضعیت هر جامعه یا کشوری در 
ارتباط با ابعاد فرهنگ ملی می تواند تصویر روشنی از فرهنگ جامعه به دست دهد و 
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مسیر را برای تطبیق تئوری های مدیریت و در نهایت، مدیریت مبتنی بر فرهنگ مهیا 
سازد. 

رویکرد این پژوهش با توجه به تأثیر فوق العاده ی فرهنگ ملی بر مسائل مدیریتی   
و سازمانی، شناسایی وضعیت ابعاد فرهنگ ملی بر اساس مدل هافستد است. این 
پژوهش کوشیده است، بر اساس مدل هافستد که برای شناسایی فرهنگ ملی، چهار 
بعد فرهنگی را مدنظر قرار می دهد، به شناسایی و توصیف فرهنگ ملی در افغانستان 

بپردازد. این پژوهش در بین شبکه های تلویزیونی افغانستان به انجام رسیده است.

بیان مسأله و اهمیت پژوهش
افغانستان حاال بعد از سپری کردن سال های جنگ، تالش می کند تا وارد عرصه ی 
سرمایه گذاران  از  بسیاری  گردد.  جهانی  مدیریتی  و  تجاری  اقتصادی،  فعالیت های 
چنین  در  و  هستند  بازار  این  در  عالقه مند حضور  افغانستان  بکر  بازار  به  توجه  با 
نبود شاخص هایی  و  فرهنگی  ویژگی های  و  از خصوصیات  آگاهی  عدم  شرایطی، 
معتبر جهت مدیریت مبتنی بر فرهنگ، یکی از چالش های اساسی این سرمایه گذاران 

برای ورود به افغانستان به شمار می رود. 
تطبیق عینی اصول و روش های مدیریتی که بیشتر در بستر فرهنگی ـ اجتماعی   
مواجه  گوناگونی  چالش های  با  افغانستان  جامعه  در  قطعا  است،  یافته  رشد  غربی 
خواهد بود. هم چنین از میزان مؤثریت و کارآیی مدیران به خصوص مدیران خارجی 
افغانستان کار می کنند و یا می خواهند مشغول به کار شوند، به شدت  بازار  که در 

می کاهد.
انجام یک کار پژوهشي در مورد ابعاد فرهنگ ملی در افغانستان با توجه به آن   
که این تحقیق را می توان اولین تحقیق این چنینی در افغانستان دانست، حائز اهمیت 
بسیار بوده و انجام آن می تواند روشنی بخش بسیاری از ابعاد و روش های مدیریتی 

در کشور باشد.
تئوری های  برای بومی سازی  برداشته شود و  باید  اولین گامی که  بین،  این  در   
مدیریتی الزم و ضروری است، شناخت فرهنگ ملی حاکم بر جامعه است. در این 
راستا، سعی می شود، ابعاد گوناگونی که وجه تمایز فرهنگ ها از یکدیگر است، در 
جوامع مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. در حقیقت، وضعیت هر جامعه یا کشوری در 
ارتباط با ابعاد فرهنگ ملی می تواند تصویر روشنی از فرهنگ جامعه به دست دهد 
و مسیر را برای تطبیق تئوری های مدیریت و در نهایت، مدیریت مبتنی بر فرهنگ 

مهیاسازد.
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مبانی نظری پژوهش
تعریف فرهنگ

دارد.  متعددي  تعاریف  و  معاني  انساني،  علوم  مفاهیم  از  بسیاري  همانند  فرهنگ 
و  تحقیق  به  اجتماع  حیطه ی  در  که  صاحب نظرانی  و  مردم شناسان  جامعه شناسان، 

تفحص پرداخته اند، تعاریف متعددي را از این مفهوم ارائه نموده اند.
استانلي دیویس معتقد است: انسان هایي که در یک نظام اجتماعي کوچک یا بزرگ 
مشترکي  هنجارهاي  و  ارزش ها، سنت ها  اعتقادات،  باورها،  داراي  مي کنند،  زندگي 
هستند که در مجموع فرهنگ  آن نظام اجتماعي را تشکیل مي دهند )استانلي دیویس، 

.)381 : 1373
دکتر علي شریعتي در تعریف فرهنگ چنین مي نویسد: »فرهنگ شامل مجموعه اي   
از تعابیر فکري، غیر مادي، هنري، تاریخي، ادبي، مذهبي و احساسي در شکل عالئم، 
شکل  به  تاریخ  جریان  در  که  است  مّلت  یک  شعائر  و  رسوم  سنت ها،  سمبول ها، 

واحدي انباشته شده است )احمدي، 1370 : 297(. 
فرهنگ در قالب بحث تخصصي خود در حدود اواسط قرن نوزده در نوشته هاي   
در  فرهنگ  معادل  انگلیسي  کلمه  علمي  استعمال  شد.  پدیدار  مردم شناسي  علماي 
شد.  برقرار  انگلیس  مردم شناس   ،)1917 )1882ـ  تایلر  توسط  نوزدهم  قرن  اواخر 
مفهوم فرهنگ در نگاه او، براي بیان یک مجموعه ای تکامل یافته از عقاید و چیزهایی 
که بر اثر تجارب تاریخي شکل گرفته اند، به کار رفته است )باقري زاده، 1375 : 552(.
تعریف  اجتماعي«،  »کنش  کتاب  در  کانادا  معاصر  نامور  جامعه شناس  روشه،  گي 
نسبتًا جامعي از فرهنگ ارائه مي نماید. وي معتقد است: »فرهنگ مجموعه ای به هم 
از شیوه هاي تفکر، احساس و عمل است که کم وبیش مشخص است و  پیوسته ي 
توسط تعداد زیادي افراد فراگرفته مي شود، تا این اشخاص را به جمع خاص و متمایز 

مبدل سازد« )گي روشه، 1374 : 412(.
تعریف فوق دربرگیرنده مفاهیم مختلفي است، از جمله این که فرهنگ مجموعه   
یا سیستمي از شیوه هاي تفکر و احساس و عمل مي باشد که کم وبیش مشخص بوده 
و یا متأثر از هنجارها و الگوهاي رفتاري و ارزش ها مي باشد که به صورت معین و 
مشخص به عنوان عناصر فرهنگ به شمار مي روند و اعضاي جامعه آن ها را طي روند 

جامعه پذیري مي آموزند.
در نهایت، گروهي از پژوهشگران، فرهنگ را مجموعه اي از دانش، باور ، هنر، اخالق، 
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قانون و رسوم و هر گونه قابلیت و عادات کسب شده توسط انسان به عنوان عضوي 
و  )کالکهان  مي شمارند:  بر  آن  درباره ی  را  زیر  ویژگي هاي  و  مي دانند  جامعه  از 

دیگران، 6891 : 965(
1( فرهنگ، رفتاري اکتسابي است؛

2( این رفتار در جهت دستیابي به نتایج و برآوردن نیازهاست؛
3( فرهنگ در طول زمان تحقق مي یابد؛
4( فرهنگ در بین افراد مشترک است؛

5( فرهنگ اصوالً قانونمند است؛
در مجموع مي توان گفت: تعریف یگانه و واحدي از فرهنگ وجود ندارد، اما بیشتر 

صاحب نظران موافق اند که:
1( فرهنگ، کّلي است که از مجموع اجزاي آن بیشتر است؛

2( فرهنگ منعکس کننده ی تاریخ یک جامعه است؛
و  تشریفات  مانند  انسان شناسان،  مطالعه  مورد  مباحث  دربرگیرنده ی  فرهنگ   )3

نمادهاست؛
4( فرهنگ به طور اجتماعي شکل گرفته؛ یعني، توسط افراد جامعه و طی تاریخ 

ایجاد و حفظ شده است؛
5( فرهنگ بطي و ُکند است؛

6( فرهنگ به سختي تغییر مي کند )هافستد، 1991 : 154(.
 فرهنگ واژه ای است که کاربرد اصلی آن در دو زمینه است: 

الف( در یک زمینه »فرهنگ« در گسترده ترین معنی، می تواند به  فرآورده های تمدنی 
پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد و در چنین معنایی به چیزهایی، مانند ادبیات، 
هنر، فلسفه و دانش  فن شناسی باز می گردد و فرهنگ، در این معنی به فرهیختگی 

انسان  اشاره دارد و آموختنی های وی را نمایان می سازد.
ب( در زمینه دیگر، فرهنگ از سوی مردم شناسان مورد مطالعه  قرار گرفته است که 
در نظر آنان فرهنگ به آفریده های اندیشه، عادات و اشیای مادی اشاره دارد که در 
پی انباشت آن ها، سازگاری پیچیده ای بین انسان و محیط طبیعی وی پدید می آید. 

در معنای  نخست، بحث جدایی انسان با انسان است، در حالی که در معنای  دوم   
جدایی بین انسان و دیگر گونه های جانوران است. جانوران  نمی توانند فرهنگ پدید 
آورند و یا آنچه آموخته اند به دیگران  بیاموزند. در مفهوم دوم، شماری از اندیشمندان 
مردم شناسی، فرهنگ را یک سبک یا شیوه ی زندگی یا رفتار انسانی می دانند و از 
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زندگی  برای  را  متفاوتی  شیوه های  مردم،  متفاوت  گروه های  که  معتقدند  رو  این 
دارند. فرهنگ در این معنا یک واژه ی فنی است که شامل  باورها، ارزش ها، آرمان ها 
شخصیت  که  دارد  را  حکمی  همان  انسانی  جامعه ی   برای  فرهنگ  هنرهاست.  و 
برای فرد دارد. فرهنگ  یک الگوی اندیشیدن و به آن عمل کردن است)میرسپاسی، 
انسان  ذهن  آفریده ی  که  است  مشترک  نمادی  نظام   یک  فرهنگ   .  )282  :  1380
است. کروبر )1992( در حالی که فرهنگ را به حیات در برابر ماده همانند می کند، 
می گوید: فرهنگ شامل سخن، دانش، باورها، آداب، هنر و فن شناسی ها، آرمان ها و 
دستورهایی است که ما از دیگران، بزرگان و از گذشتگان آن را می آموزیم و خود 

نیز می توانیم چیزی بر آن  بیفزاییم. 
پتی )1998(، فرهنگ را نظامی از معانی می داند که به گونه ای  آشکار و جمعی   
در یک گروه معین و در زمان مشخص پذیرفته  شده و بر پایه ی آن ها کنش و رفتار 
و  مقوله ها  قالب ها،  اصطالحات،  برگیرنده  در  معانی،   نظام  این  می گیرد.  صورت 
می توان   پس  می کند.  تفسیر  و  تعبیر  برای وی  را  انسان  موقعیت  که   انگاره هاست 
گفت: فرهنگ، وسیله ای برای خودشناسی و جهان شناسی است و معنی بخش هستی 
انسان است. فرهنگ پناهگاه روانی ـ اجتماعی  آدمی است و رفتار او را در گروه 

راهنمایی، یاری و هدایت  می کند.
     فرهنگ سرچشمه ای است که از درون آن باورها، بینش ها، نظام های اعتقادی، 
در  نمی توان  هم  معنی  این  در  می آیند.  پدید  آیین ها  و  زبان ها  نمادها،  افسانه ها، 
مورد فرهنگ قضاوت  ارزشی کرد و گفت که فرهنگی دیگر، بهتر و یا بدتر است. 
براساس نظر ماکس وبر )1990(، در فرهنگ فرض بر »وجدان و آگاهی  از همانند« 
انسجام می شود. می توان  یا همانندی و  از جدایی و  و هم چنین وجدان و آگاهی 
نتیجه گرفت که منظور وبر این  بوده است که فرهنگ عاملی است که باعث جدایی 
و همانندی  می شود؛ یعنی، افراد و گروه ها براساس ویژگی های مشترک از هم  جدا 
می شوند و مجددا براساس ویژگی های مشترک شان با هم  همانند و انسجام می یابند 
و انسان به وسیله فرهنگ جامعه خود موجودی اجتماعی می شود)رضائیان، 1388: 
378(. فرهنگ یک کلیت یکپارچه، به هم  پیوسته و منطقی است و این مجموعه 

چنان به هم پیوند خورده  است که منطقی است و منطق اش عمل به آن است.
به نظر ادکاردین شاین )1999(، فرهنگ چیزی است که یک گروه آن را برای   
از  انگاره ای  می آموزاند،  دیگران   به  و  می آموزد  درونی  یکپارچگی  و  بیرونی  بقای 
محیط  با  انطباق  و  مسائل  حل  برای  گروه  یک   که  است  مشترک  پیش فرض های 
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خارجی و انسجام داخلی  آن را یاد می گیرد و به اندازه ای نتیجه بخش بوده و بتواند 
معتبر باشد و بنابراین به عنوان روش درست درک، تفکر، و احساس در ارتباط با 

مسائل مختلف به اعضای جدید منتقل می کند)زاهدی، 1379 : 266(. 

مطالعات فرهنگی در دو سطح متفاوت 
باید  مدیران  که  می گیریم  نتیجه  مدیریت  نظام  بر  ملی  فرهنگ  تأثیر  مطالعه ی  با 
شیوه ی کار خود را تغییر دهند، تا بتوانندتفاوت های فرهنگی را منعکس نمایند. لزوم 
مدیریت مبتنی بر فرهنگ در دو سطح متفاوت از نیروی کار یا دو سطح از مدیریت، 
محسوس است. نخست ما اساس فکر خود را بر این می گذاریم که افراد متعلق به 
کشورهای مختلف )هر یک( دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را از ملت و مردم 
کشورهای دیگر متمایز می نمایند. اگر از این دیدگاه به موضوع نگاه کنیم، آن را سطح 
تجزیه و تحلیل بین الملل می نامیم. سپس از دیدگاهی دیگر به موضوع نگاه می کنیم 
وتفاوت های افراد درون یک کشور را مورد بررسی قرار می دهیم. ما این راتفاوت های 

ملی )درون مرزی( می نامیم )رابینز، 1997 : 819(. 
تفاوت های درون مرزی: 

تفاوت های درون مرزی مترادف عبارت »ناهمگونی نیروی کار« است. در بسیاری 
از کشورها به خصوص کشورهایی که معموال از جمله مقاصد مهاجران از سراسر 
جهان به شمار می روند و یا به خاطر وجود زمینه های سرمایه گذاری، شاهد هجوم 
و  است  تغییر  حال  در  سازمان  ترکیب  هستند،  خارجی  سرمایه گذاران  سیل  آسای 
نیروی کار  ناهمگونی  بودن کل جامعه.  نامتجانس  یا  ناهمگونی و  از  بازتابی است 
باعث شده است که افرادی با مهارت ها، تجربه ها و دیدگاه های متفاوت به سازمان 
بپیوندند. افراد با مهارت، با تجربه و عالقه مند به کار، از جمله منابع کمیاب هستند. 
در چنین حالتی، سازمان هایی که بتوانند از نیروهای کار گوناگون و نامتجانس استفاده 
کنند )یعنی افراد از نظر جنس، نژاد، قومیت، سن، توانایی و از این قبیل، متفاوت 
باشند( می توانند در صحنه رقابت افرادی را به کار بگیرند که تفاوت های زیادی با 

هم دارند)دفت، 7991 : 327(. 
      تفاوت های بین المللی: 

نشوی  »خواهی  که  است  رایج  المثلی  فارسی، ضرب  زبان  حوزه ی  کشورهای  در 
رسوا؛ همرنگ جماعت شو«. این عبارت در کنار عبارات دیگری که در منابع علمی 
آمده اند و خواستگاه اروپایی دارند، مانند عبارت مشهور »در روم باید همانند رومی ها 
عمل کرد«، اساس و مبنای این موضوع است که چرا باید تفاوت ملت ها را درک کرد. 
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ملت ها و کشورها متفاوت اند و این یک واقعیت محض است. مدیرانی که بتوانند این 
مطلب را درک نمایند، به هنگام کار با مردم کشورهای دیگر، می توانند شیوه ی مدیریت 
خود را تغییر داده و تعدیل نمایند تا به صورتی اثربخش تر انجام وظیفه کنند )البته در 

مقایسه با کسانی که به تفاوت های فرهنگی ملت ها توجه نمی کنند(.

الگوی هافستد
در حال  کشورهای  و  توسعه یافته  کشورهای  میان  فرهنگی  تفاوت های  شناخت  برای 
توسعه، مدل هافستد چهارچوبی ارائه می دهد که مورد توجه و استفاده ی بسیار قرار 
گرفته است )کدیا و باگات 1988 : 45؛ تریاندیس، 1984 : 360(. در این چهارچوب، 
هافستد چهار بعد اساسی را مبنای تمایز بین فرهنگ های ملی معرفی می کند که عبارت اند 
از: فاصله قدرت، ریسک گریزی، فردگرایی در مقابل جمع گرایی، و مردساالری در مقابل 
زن ساالری. وی معتقد است که مردم دنیا از هر کشوری که باشند در رابطه با هر یک 
منشأ  سر  که  می دهند،  نشان  خود  از  متفاوتی  رفتاری  الگوهای  فرهنگی  ابعاد  این  از 
شکل گیری فرهنگ کار و الگوهای رفتار سازمانی و سبک های مدیریتی در آن کشور 

است )هافستد، 1991 : 420(. 
بر  و  داد  انجام  جامعی  تحقیق  فرهنگی،  اختالف های  با  رابطه  در  هافستد  گرت   
یا  و  می شد  انجام  از کشورها  اندکی  تعداد  روی  معموال  که  پیشین،  تحقیقات  عکس 
تعداد اندکی از شرکت های موجود در کشورهای مختلف مورد تحقیق قرار می گرفتند، 
این محقق تحقیق خود را بر روی 116 هزار کارمند، در چهل کشور، که همه ی آن ها در 
یک شرکت چند ملیتی کار می کردند، انجام داد. این مبنای اطالعاتی و شیوه جمع آوری 
داده ها توانست مسئله اختالف هایی را که در رابطه با سیاست ها و رویه های مختلف، 
در شرکت های مختلف به وجود می آمد، حل کند. بنابراین، اگر او در این تحقیق متوجه 
وجود اختالف بین دو کشور می شد، می توانست آن را به حساب فرهنگ ملی کشور 

مزبور بگذارد، و نوع قضاوت هم کامال معتبر بود )رابینز، 1995 : 362(. 
بانک اطالعاتی وی مؤید این بود که فرهنگ ملی بر ارزش ها و نگرش های کارگر و   
کارمند، اثر شدیدی دارد. در واقع فرهنگ ملی می توانست بیش از مسئله ی سن، جنس، 
حرفه و تخصص یا مقام سازمانی توجیه  کننده ی تفاوت کارکنان )در محیط کار( باشد. 
نکته ی مهم تر این که، این محقق در تحقیق خود دریافت که مدیران و کارکنان، از چهار 

بعد فرهنگ ملی با یکدیگر تفاوت دارند: 
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1( فاصله قدرت؛
2( جمع گرایي در مقابل فردگرایي؛

3( زن ساالري در مقابل مردساالري؛
4( ریسک پذیری در مقابل ریسک گریزی )پرهیز از ناشناخته ها(.

و  هوشی  توانایی های  نظر  از  افراد  که  است  طبیعی  امر  یک  این  قدرت:  فاصله 
فیزیکی )جسمی( با هم متفاوت اند. این ویژگی به نوبه ی خود، باعث اختالف در 
ثروت و قدرت می شود. حال این پرسش مطرح است که آیا جامعه در مقابل این 
نابرابری ها چگونه عمل می کند؟ هافستد از عبارت »فاصله قدرت« استفاده کرد و آن 
را معیاری به حساب آورد که جامعه بر آن اساس می پذیرد که قدرت در سازمان ها و 
موسسات، به صورتی نابرابر، توزیع شود. جامعه ای که در آن اختالف قدرت بسیار 
زیاد است، این موضوع را می پذیرد که افراد درون سازمان هایش هم، از نظر قدرت 
اختالف زیادی داشته باشند. کارکنان به مقامات باالتر سازمان احترام بسیار زیادی 
می گذارند. عنوان، رتبه و پایه در سازمان، بار یا وزن زیادی دارد. هنگامی که شرکتی 
بخواهد نماینده ای را برای بستن قرارداد به کشوری بفرستد که در آن درجه و مقام 
اداری و سازمانی نقش مهمی ایفا می کند، باید نمایندگانی را به آنجا اعزام کند که از 
نظر مقام اداری، دست کم هم پایه ی کسانی باشند که با آن ها وارد مذاکره می شوند. 

مقام  و  قدرت  اختالف  هندوستان  و  ونزوئال  فیلیپین،  چون  کشورهایی  در   
سازمانی بسیار زیاد است. بر عکس در کشورهایی که اختالف مقام یا قدرت زیاد 
نباشد، نابرابری ها هم به حداقل ممکن می رسد. اگر چه در سازمان های این گونه 
کشورها، قدرت و اختیار در دست مقامات ارشد سازمان است، ولی کارکنان از آن 
مقامات و رؤسای خود هیچ نوع ترس و واهمه ای ندارد. دانمارک و اتریش از نمونه 
کشورهایی هستند که اختالف قدرت در جامعه ی آن ها در پایین ترین سطح است. 

جمع گرایی در مقابل فردگرایی: در جوامع فردگرا تصور بر این است که هر فرد، 
مسئول خود و افراد درجه اول خانواده ی خود می باشد. از آنجا که در این جوامع 
به افراد آزادی های زیادی داده می شود، چنین شیوه ای در زندگی امکان پذیر است. 
و  است  مستحکم  دارای چارچوبی   ) دارد )جمع گرا  گرایش جمعی  که  جامعه ای 
اعضای آن انتظار دارند که گروه، حافظ منافع شان باشد و به هنگام بروز مسئله یا 

مشکل آن ها را یاری دهد. 
هافستد دریافت که درجه ی فردگرایی در یک کشور، با ثروت آن کشور رابطه   
تنگاتنگی دارد. کشورهای ثروتمندی مثل ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا و هلند به 
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شدت طرفدار فرهنگ اصالت فرد هستند، اما کشورهای فقیر مثل کلمبیا، پاکستان و 
تایوان طرفدار فرهنگ جمع گرا می باشند. 

کرده  تعریف  این گونه  را  مردساالری  هافستد  مردساالری:  مقابل  در  زن ساالری 
است: موقعیتی که ارزش های غالب در جامعه؛ که عبارت از پول، موفقیت و چیزهای 
مادی است. هافستد این بعد را روی یک پیوستار اندازه گیری می کند که در یک سوی 
آن مردساالری و در سوی دیگر زن ساالری قرار دارد. به عقیده هافستد زن ساالری 
و  بودن  دیگران  فکر  به  در جامعه،  غالب  ارزش های  که  است  موقعیتی  از  عبارت 
کیفیت زندگی است. این بعد، به مسیری دو طرفه می ماند. در برخی ازفرهنگ ها به 
کمیت زندگی، ارزش های ابزاری، کسب پول و ثروت توجه می شود؛ این فرهنگ، 
مردساالر است. اما در برخی دیگر، به کیفیت زندگی؛ یعنی بر وجود روابط و نشان 
دادن حساسیت به بهبود و رفاه دیگران تأکید می شود؛ این فرهنگ، زن ساالر است. 
نروژ، سوئد،  در  و  زندگی  به کمیت  اتریش  و  در جاپان  که  کرد  هافستد مشاهده 
دانمارک و فنالند به کمیت زندگی توجه می کنند. در ژاپن مردساالر، اهمیت زیادی 
به کسب درآمد داده می شود، افراد دوست دارند مورد تقدیر قرار گیرند و پیشرفت 
ژاپنی ها  دیدگاه  از  باشد.  چالشی  کاری شان  زندگی  دارند  دوست  هم چنین  کنند. 
موفقیت عبارت است از: مورد تقدیر قرار گرفتن، ثروت و مکان کاری پر استرس. در 
جاپان افراد تشویق می شوند تا مستقل تصمیم بگیرند و تعدادی از مدیران معتقدند 

که کارکنان باید تحت کنترل قرار گیرند.
افراد  کشور  این  در  است.  زن ساالری  فرهنگ  دارای  که  است  کشوری  نروژ   
به مشارکت اهمیت زیادی می دهند، خواهان امنیت شغلی هستند، جو دوستانه را 
ترجیح می دهند و افراد به تصمیم گیری گروهی تشویق می شوند. موفقیت در فرهنگ 
زن ساالری عبارت است از: ارتباطات انسانی، محیط پرنشاط، محیط کاری با استرس 
کم، تفویض اختیار بیشتر از سوی مدیران به کارکنان و آزادی بیشتر برای کارکنان. 

در فرهنگی که شاخص مردساالری باال است افراد تمایل به تهور در کارها دارند   
و رشد اقتصادی اهمیت بیشتری از بقای محیطی دارد. افراد جوان انتظار دارند که 
دارای شغل باشند و افراد اغلب در خود نقصی نمی بینند. هم چنین زنان کم تر مشاغل 
سطوح عالی را اشغال می کنند و استرس کاری در محیط کار باال است. در فرهنگ 
افراد به کارهای ریسکی تمایلی ندارند و آن ها اهمیت زیادی به بقای  زن ساالری 
محیطی می دهند، فقط تعدادی از افراد جوان خواهان شغل هستند، بعضی از زنان 
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دارای مشاغل سطح عالی بوده و استرس شغلی در محیط کار کم است.
ریسک پذیری در مقابل ریسک گریزی )پرهیز از ناشناخته ها(: ما در یک دنیای متزلزل 
و نامطمئن زندگی می کنیم. آینده بسیار مبهم و ناشناخته است و همیشه چنین خواهد 
بود. جوامع در برابر این عدم اطمینان واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. در 
برخی از جوامع، افراد با این عدم اطمینان سازش می کنند. مردم این جوامع کم وبیش 
خطر پذیرند؛ آنان معموال در برابر رفتارها یاعقیده هایی که با دیدگاه خودشان متفاوت 
است، بردباری و شکیبایی نشان می دهند؛ زیرا آن ها را مایه ی تهدید خود نمی پندارند. 
فرار  اطمینان  پدیده ی عدم  از  نامید که  اطمینان نسبی  دارای  هافستد آن ها را جوامع 
احساس  نسبی،  به صورت  مردم  یعنی  هستند؛  پذیر  ریسک  اصطالح  به  و  نمی کنند 

امنیت می کنند. کشورهایی چون سنگاپور و دانمارک در این گروه قرار می گیرند. 
جامعه ای که به شدت از پدیده »عدم اطمینان « اجتناب می کند و به اصطالح ریسک گریز 
است، مردمش در اضطراب بسیار شدید به سر می برند. این عدم اطمینان به صورت 
عصبانیت، فشار روانی و پرخاشگری ظاهر می شود. برای رفع وحشت و کاهش عدم 
اطمینان، این جوامع دست به اقداماتی زده اند تا به مردم احساس امنیت بدهند و میزان 
خطر را پایین آورند. در این کشورها مقررات بسیار رسمی بر سازمان ها حاکم است، به 
هیچ وجه نظرات و رفتارهای مخالف را تحمل نمی کنند و اعضای سازمان ها باتمام توان 
می کوشند تا به حقایق مطلق ایمان برسند. هیچ جای شگفتی نیست، در سازمان های 
کشورهایی که از پدیده عدم اطمینان به شدت اجتناب می شود و  ریسک گریز هستند، 
سیاست  و  می گیرد  انجام  ندرت  به  سازمانها،  در  کارکنان  جابجایی  و  مقام  ارتقای 
سازمان بر این اساس قرار گرفته است که کارگران و کارمندان مادام العمر داشته باشد. 

کشورهایی چون ژاپن، پرتقال و یونان در این گروه قرار می گیرند. 

تأثیر و ارتباط فرهنگ ملی با نظام مدیریت 
یافته های پژوهش های اجتماعی- فرهنگی و تجربیات مدیران در کشورهای در حال 
توسعه نشان می دهد که روش ها و اقدامات مدیریتی که عمدتا در بستر اجتماعی - 
فرهنگی کشورهای توسعه یافته ی غرب شکل گرفته؛ وقتی در سازمان های کشورهای 
در حال توسعه که اساسا موقعیت فرهنگی و اجتماعی متفاوت دارند به کار می رود از 
موفقیت یکسانی برخوردار نمی گردد )هافستد، 2001: 346؛ کالرک، 1998 : 219(. 
پایه نظام ارزشی  بر  اقدامات و روش های مدیریت غربی که  این است که  بر  اعتقاد 
کار  فرهنگ  ناسازگاری  موجب  است؛  استوار  توسعه  در حال  کشورهای  با  متفاوت 
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درونی سازمان ها در این کشورها می شود و از اثربخشی این روش ها می کاهد.
بسیاری، این عدم موفقیت را به ویژگی ها وتفاوت های اساسی فرهنگی ـ اجتماعی   
و موقعیت ها و شرایط ملی و محلی نسبت می دهند که می تواند از راه های گوناگون، 
سبب ناسازگاری فرهنگی و در نهایت موجب عدم کارآیی و اثربخشی سازمان ها در 
کشورهای در حال توسعه که عمدتا به آن ها »سنت گرا« گویند، گردد )کالرک، 1998 : 

605؛ گوپینات، 1998 : 418؛ جیمز، 1997 : 431(.
مهم ترین سوالی که در این رابطه مطرح است این است که چگونه عوامل محیطی   
به ویژه عوامل فرهنگی ـ اجتماعی در شکل گیری فرهنگ کار درون سازمان ها و نظام 
مدیریت آن ها تأثیرگذار است. در حقیقت، در درون هر سازمان، فرهنگ کاری ویژه ای 
وجود دارد که بر رفتار یا اقدامات مدیریت و رفتار کارکنان آن سازمان، تأثیرگذار است 
)شاین، 1909 : 322(؛ به عبارت دیگر فرهنگ کار شالوده ای از ارزش ها، نگرش ها و 
عقاید متبلور مدیریت و کارکنان هر سازمان است که به نحو قابل مالحظه ای بر اقدامات 
و رفتار کارکنان و مدیریت آن سازمان ها تأثیرگذار است )رابینز، پارسائیان و اعرابی، 
که  می کند  ارائه  را  سازمانی  واقعیت  از  شکلی  سازمان،  در  کار  فرهنگ   .)81  :1378
فرایندهای فردی، گروهی و سازمانی را دربرمی گیرد. فرهنگ کار به عنوان مجموعه ای 
با طبیعت کار و سازمان، به  از ارزش های مشترک، عقاید و هنجارهای حاکم مرتبط 
طور دائم تحت تأثیر محیطی قرار می گیرد که سازمان در آن فعالیت می کند. به بیان 
دیگر، فرهنگ کار و متعاقبا اقدامات مدیریتی و رفتار کارکنان سازمان ها از ویژگی های 
و  نظریه ها  نهایت،  در  و  می پذیرد  تأثیر  آن ها  انسانی  نیروهای  اجتماعی  ـ  فرهنگی 
اجتماعی   - فرهنگی  ارزش های  از  نیز  سازمان  هر  انسانی  منابع  مدیریت  روش های 
هر کشور در سطح ملی و محلی تأثیر می پذیرد )جیمز، 7991 : 251(. در واقع بقاء و 
رشد یک سازمان به توسعه ی فرهنگ مناسب آن بستگی دارد تا بتواند در حد کفایت 
به نیروهای محیط خارجی پاسخ دهد )رابینز، 6731 : 202؛ هال 6731 : 641(. همان 
گونه که اثربخشی هر فرد به توانایی او در رویارویی با چالش های محیط بستگی دارد، 
اثربخشی یک سازمان نیز به نحوه سازگاری آن با مقتضیات محیطی و ایجاد فرهنگ 
سازمانی مناسب بستگی دارد. لذا مدیریت باید نسبت به فرصت ها و تهدیدهای محیطی 
حساس باشد و با شناخت دقیق ابعاد آنها، تدابیری اتخاذ کند که امکان سازگاری هر 
چه بهتر با محیط را فراهم سازد. فرهنگ ملی به سبب پویایی ویژه خود از مهم ترین 
عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ کار درون سازمان ها و نهایتا سبک و سیاق مدیریت در این 

کشورها است )ایکان و دیگران، 9991 : 13(.
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جدولهای )1( و )2( ابعاد فرهنگی و شاخص های موجود در این الگو، و تأثیر آن بر 
اجزای نظام مدیریت را بیان می کنند. 
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به  بنابراین،  فرهنگ هاست،  اختالف  و  تشابه  وجوه  دادن  نشان  ما  هدف  که  آنجا  از 
صورتی مختصر کشورهایی که بیشترین یا کم ترین شباهت را با آمریکا دارند) با توجه 

به آن چهار بعد فرهنگی( نشان می دهیم. 
ایاالت متحده آمریکا به شدت فردگراست، ولی از نظر فاصله ی قدرت سازمانی،   
رتبه ی بسیار پایینی دارد. استرالیا، کانادا، هلند، نیوزلند، و بریتانیا نیز داری همین ویژگی 
هستند. کشورهایی که از این نظر با آمریکا هیچ شباهتی ندارند، عبارتند از: ونزوئال، 

کلمبیا، پاکستان، سنگاپور و فیلیپین. 
از نظر اجتناب از عدم اطمینان یا همان ریسک گریزی، آمریکا در رده ی بسیار پایین   
و از نظر حاکمیت جامعه ی مردان، این کشور رتبه بسیار باالیی دارد. همین موضوع 
آفریقای جنوبی صدق  و  استرالیا، هند  نیوزلند،  کانادا،  فیلیپین،  بریتانیا،  ایرلند،  درباره 
شیلی،  از:  عبارتند  ندارند،  آمریکا  با  شباهتی  هیچ  نظر  این  از  که  می کند. کشورهایی 

یوگسالوی و پرتقال.

جهانی شدن و فرهنگ های ملی 
مسأله  می تواند  واقعی  جهانی  دهکده ی  یک  »پیدایش  کرد:  استدالل  چنین  می توان 
تفاوت های فرهنگی را موضوعی بی ربط جلوه دهد، امروز که شبکه های رسانه ای جهانی 
از دانشجویان کارشناسی  باالیی  اکثر کشورهای جهان مشاهده می شوند و درصد  در 
از  پس  مشغول اند  تحصیل  به  توسعه یافته  کشورهای  در  که  بازرگانی  مدیریت  ارشد 

18

 فرهنگی بین کشورهاهای تفاوتهایی از(؛ نمونه3جدول )
فردگرایی و  کشور

 گراییجمع
 مردساالری گریزیریسک فاصله قدرت

 باال متوسط کم فردگرا استرالیا
 متوسط کم متوسط فردگرا کانادا

 باال متوسط کم فردگرا انگلستان
 پایین زیاد زیاد فردگرا فرانسه
 متوسط زیاد زیاد گراجمع یونان
 باال زیاد متوسط فردگرا ایتالیا
 باال زیاد متوسط گراجمع ژاپن

 باال زیاد زیاد گراجمع مکزیک
 متوسط کم زیاد گراجمع سنگاپور

 پایین کم کم فردگرا سوئد
 باال کم کم فردگرا آمریکا
 باال زیاد زیاد گراجمع ونزوئال
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پایان دوره به وطن خود برمی گردند و از آموخته های خود استفاده خواهند کرد، 
از این رو ساده لوحی است که فکر کنیم، تفاوت های فرهنگی از اهمیت باالیی 
برای چند سال  تنها  باشد،  داشته  فرهنگی وجود  تفاوت های  اگر  و  برخوردارند 
اخیر است. در بلند مدت، دهکده ی جهانی می تواند یک فرهنگ واحد و همگرا 
)متجانس( را در جهان رواج دهد؛ یعنی دنیا به صورت یک کوره بزرگ ذوب در 

می آید که همه ی فرهنگ ها در آن ریخته می شود وتفاوت ها از بین می رود«. 
به روز هم گون و  آیا فرهنگ های ملی روز  استدالل درست است؟  این  آیا   
نتیجه ی  هم سان تر می شوند؟ در واقع از یک دیدگاه این استدالل درست است. 
نظر  از  سازمان ها،  که  است  این  بیانگر  شده  انجام  زمینه  این  در  که  تحقیقی 
استراتژی، ساختار و تکنولوژی هم سان و همانند می شوند، ولی باز هم افرادی که 
در کشورهای مختلف در این سازمان ها کار می کنند، از نظر فرهنگی متفاوتند؛ به 
بیان دیگر، فرهنگ ملی کماکان به صورت یک نیروی بالقوه ی توانمند توجیه کننده 
روی  بر  تحقیقی  دیدگاه  این  تأکید  برای  است.  سازمان  رفتار  از  بزرگی  بخش 
سازمان های چهل کشور که دارای فرهنگ های ملی مختلف بودند، انجام شد که 
در نتیجه توانستند حدود پنجاه درصد تفاوت فرهنگی را به حساب نگرش ها و 

رفتارهای متفاوت اجزای این سازمان ها بگذارند. 
از نظر فرهنگی همانند و هم سان شوند، در آن صورت  اگر قرار بود مردم   
می توانستیم در بحث از رفتار سازمانی عامل فرهنگی را حذف کنیم، ولی چنین به 

نظر می رسد که در زمان کنونی این کار به دالیل ذیل توجیه پذیر نیست: 
1( از نظر رفتار سازمانی، اختالفهای فرهنگی در سراسر دنیا وجود دارد؛ 

و  نگرش ها  در  که  باشد  تفاوت هایی  توجیه کننده  می تواند  اختالف ها  این   )2
رفتارهای ملت های مختلف وجود دارد؛

3( دست کم در زمان کنونی و احتماال برای چند سال آینده، این اختالف ها به کلی 
از بین نرود. 

با وجود نزدیک شدن  این است که  به آن توجه کنیم  باید  نکته ای را که  آخرین 
فرهنگ ها، باز هم در کشورها، سنت ها و عادت هایی وجود دارد که نوع نگرش و 

رفتار ملت ها را شکل می دهد)رابینز، 1998: 403(. 

واقعیت ضربه فرهنگی
نقل و انتقال از کشوری به کشور دیگر موجب به وجود آمدن سردرگمی، گیجی 
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و هیجانات شدید می شود که ما آن را »ضربه فرهنگی« می نامیم. انتقال یک مدیر از 
یک کشور به کشوری دیگر می تواند دو پیامد را به دنبال داشته باشد. یا فرد مجبور 
می شود خود را با محیط و شرایط جدید که بسیار متفاوت از محیط کشور خودش 
است، وفق دهد و طبیعتا در چنین شرایطی دچار ضربه فرهنگی شدیدی می شود و یا 
به خاطر اختالفات وتفاوت های کم فرهنگی، در سازگاری و وفق با محیط و شرایط 
جدید خیلی با مشکل مواجه نمی شود. مثال بر اساس مطالعات فرهنگی هافستد، آمریکا 
و کانادا بسیار شبیه هم هستند، ولی با وجود این، باز هم مقداری ضربه فرهنگی بر افراد 
وارد می شود. مدیری که از آمریکا به کانادا می رود، از نظر فرهنگی، شاهد اختالف هایی 
است که باید خود را با آن ها وفق دهد. سیستم حکومتی یک نمونه از آن است )چون 
کانادا سیستم پارلمانی دارد که بسیار شبیه سیستم حکومتی بریتانیاست(. در آنجا مردم 
به دو زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت می کنند، حتی در برخی از موارد، روزهای 
تعطیل عمومی دو کشور با هم تفاوت دارد، ولی اگر فردی از آمریکا به کشوری منتقل 
شود که از نظر فرهنگی اختالف های زیادی باآمریکا داشته باشد، ضربه فرهنگی بسیار 

شدیدتری خواهد خورد.
طبق تحقیقات انجام شده، نمودار سازش در یک کشور خارجی )با توجه به چهار   

مرحله مشخص( به صورت حرف U می باشد. این را در نمودار )1( نشان داده ایم:
نمودار )1(؛ چرخه ضربه فرهنگی

 

و  است،  و خوشبین  هیجان زده  تازه وارد،  دارد،  تازگی  همه چیز  نخست،  مرحله  در 
از نظر حالت، در وضعی بسیار عالی قرار دارد. از نظر مسافری که به صورت موقت 
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برای  که  دارد. کسی  زیادی  تجربی  مرحله جنبه ی  این  می شود،  دیگر  وارد کشوری 
مدت یک یا دو هفته به منظور گذرانیدن تعطیالت به سرزمین بیگانه می رود، چنین 
می پندارد که اختالف فرهنگی بسیار جالب و حتی آموزنده است، ولی کارمندی که 
باید به صورت دائم یا برای مدت زیادی در آن کشور به سر برد، دوره ی خوش تجربه 
کردن را می گذراند و سپس دچار نوعی سرخوردگی می شود. در این مرحله، چیزهای 
جالب و جذاب رنگ می بازند و کهنه می شوند و آنچه »سنتی« می نمود، فاقد هر نوع 
و  می گیرد  به خود  واقعیت  رنگ  زبان جدید،  یک  یادگیری  مسئله  می شود؛  کارآیی 
فرد می کوشد با دیگران ارتباط ایجاد نماید. پس از چند ماه، فرد تازه وارد به عمق 
این مرحله می رسد، که آن را سومین مرحله نامیده اند. در این مرحله، تمام اختالفات 
فرهنگی به صورت بسیار خشن آشکار می شوند. توان واقعی تازه وارد، از نظر تفسیر 
و تعبیر پدیده ها، که در خانه و وطنش در حد بسیار باالیی بود، اینک از دست رفته 
است و هیچ کارآیی ندارد. او در زیر رگبار شدیدی از میلیون ها عالمت، صدا و اشاره 
قرار می گیرد که به هیچ وجه قابل تفسیر و تعبیر نیستند. در اوج استیصال و سردرگمی 
به سر می برد و از نظر روحیه در پایین ترین حد ممکن قرار می گیرد )مرحله سوم(. 
سرانجام، این تازه وارد شروع به سازش می کند و واکنش های منفی که وی در برابر 
ضربه های فرهنگی داشت، یکی پس از دیگری از بین می رود. در این مرحله )مرحله 
چهارم( شخص تازه وارد یاد گرفته است که چه چیز اهمیت دارد و چه چیزهایی را 

می توان نادیده انگاشت. 
این الگو چه کاربردهایی دارد؟ دست کم، در دو مورد می توان آن را به کار برد.   
اول، کسی که تازه به سرزمینی بیگانه وارد می شود، یا مدیری که باید به کشور دیگری 
برود، باید در انتظار ضربه ی فرهنگی باشد. این ضربه یک چیز غیرعادی یا ناهنجار 
نیست. هر کس تا حدی در چنین وضعی قرار می گیرد. دوم، ضربه فرهنگی، الگویی 
قابل پیش بینی دارد. نخست شادی آفرین است و سپس دوران افسردگی و استیصال 

فرا می رسد. 
به هر حال، تقریبا پس از شش ماه، بیشتر مردم تازه وارد خود را با فرهنگ جدید   
وفق می دهند. آنچه پیش از آن، از نظر فرهنگی متفاوت بود و بیگانه می نمود، پس از 

آن، قابل درک و تحمل می شود)والرشتاین، 1995 : 205.
لزوم مدیریت مبتنی بر فرهنگ

از همان روزهای نخستین زندگی، به کودکانی که در کشورهای غربی پا به عرصه ی 
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وجود می گذارند، درس فردگرایی یا اصالت فرد داده می شود. بر عکس، خانواده های 
گروه،  با  همکاری  و  می آموزند،  گروه گرایی  درس  خود  کودکان  به  شرقی  عمدتا 
سازش و کنار آمدن بادیگران را به آن ها یاد می دهند. سیستم آموزشی غربی، بخش 
که  بیاموزد  دانش آموزان  به  تا  می کند  امور  این  صرف  را  خود  فعالیت  از  مهمی 
چگونه فکر کنند، مسائل را تجزیه و تحلیل نمایند و در هر مورد پرسش هایی را 
بتواند  مطرح سازند، ولی در سیستم آموزشی شرقی، دانش آموزی موفق است که 
آموخته ها و واقعیت ها را بازگو کند. این شیوه های متفاوت آموزش )و آماده سازی 
کودکان برای ورود به اجتماع( بازتاب تفاوت های فرهنگی است و جای هیچ گونه 
شگفتی نیست که نیروهای کار )یا مدیران( متفاوتی تحویل جامعه داده شود. یک 
تکیه  خود  به  و  است  رقابتی  بیشتر  ژاپنی،  با  مقایسه  در  آمریکایی،  نمونه  کارگر 
می کند. اگر کارگران آمریکایی مجبور شوند که به صورت گروهی کار کنند )همانند 
شرایط کاری که برای ژاپنی ها وجود دارد( نمی توانند مؤثر واقع شوند. آنان ترجیح 
می دهند که عضو گروه نباشند و کارهای استاندارد شده انجام ندهد )در حالی که 
بهره مند  همگی  حاصل  نتایج  از  و  می شود  گرفته  گروهی  صورت  به  تصمیمات 

می شوند( )پیترز،تی جی. و واترمن.آر.اچ. 1992 : 532(.
  ده ها کتاب و صدها مقاله درباره فرهنگ ژاپنی ها نوشته شده است و هر مدیری 
که بخواهد در آن فرهنگ کار کند، می تواند به راحتی آن ها را تهیه کند و بخواند و با 
آن فرهنگ آشنا شود، ولی بحث در این است که یک مدیر آمریکایی چگونه می تواند 
با فرهنگ ملی دانمارک و ونزوئال و یا افغانستان آشنا شود؟ استنباط عمومی در این 
است که مدیر مزبور باید با مردم آن کشورها هم نشین شود. مدارک موجود گواهی 
می دهد که این روش چندان مؤثر نیست، چرا؟ زیرا کسی که در یک کشور به دنیا 
آید و در آنجا بزرگ شود، طبق فرهنگ آن دیار پرورش می یابد. چنین کسی به رمز 
کارهایی که باید انجام شود، آشناست و بدون وجود یک دستورالعمل کتبی، درست 
او نمی تواند  اینجاست که  مطابق هنجارهای آن سرزمین عمل می کند؛ ولی مسئله 
فرهنگ خود را برای دیگری شرح دهد. در واقع پدیده ای وجود دارد که نه می توان 
آن را دید و نه به دیگری نشان داد. شاید درباره موجودیت فرهنگ، این ضرب المثل 
معروف صدق کند که : آیا حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ بیشتر مردم نمی دانند که 
فرهنگ شان چگونه آن ها را برآورده یا ساخته است. فرهنگ برای مردم همانند آب 
برای ماهی است. ماهی همیشه در آب است، ولی از وجود آن هیچ خبری ندارد. 
بنابراین، یکی از چیزهایی که باعث استیصال تازه واردین به فرهنگ افغانی می شود، 
این است که اهالی افغانستان از بیان یا تشریح ویژگی های منحصر به فرد آن فرهنگ 
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)برای خارجی ها( عاجزند. 
برای این که بدانید بیان دقیق ویژگی های منحصر به فرد یک فرهنگ چقدر مشکل   
است، اگر شما یک افغان هستید، و در افغانستان بزرگ شده اید، از خودتان بپرسید: افغان ها 
چگونه اند؟ لحظه ای در این باره فکر کنید و سپس ببینید چه تعدادی نکات را می توانید به 

عنوان ویژگی های فرهنگی افغان ها برشمارید. 
با وجود این که نمی توان بر اساس گفته های اهالی یک مکان، به عمق فرهنگ آن دیار   
پی برد، ولی درباره وجود اختالف فرهنگ ها کتاب ها ونوشته های بسیار زیادی هست، که 
می توان با مراجعه به آن ها به تفاوت بین دو فرهنگ )مثال آمریکا و ونزوئال( پی برد، اما در 

مورد فرهنگ ملی افغانستان، هیچ تحقیقی نشده و هیچ کتابی هم تألیف نشده است.

جهانیان در افغانستان
چنین تصور نکنید که مدیریت در کشوری، بدون آن که با فرهنگ آن کشور آشنا باشید، 
کار آسانی است. جهل فرهنگی یک جاده دو طرفه است. در حال حاضر، سیاست های 
شده،  تصریح  آن  اساسی  قانون  در  که  بازار  اقتصاد  نظام  اساس  بر  افغانستان  اقتصادی 
در چنین سیاستی، خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاری های خارجی  طرح می شوند. 
افغانستان شاهد  با وجود چالش های فراوان، طی سال های گذشته،  نقش محوری دارند. 
حضور شرکت های بزرگ بین المللی بوده است. از شرکت های مخابراتی و سرمایه گذار در 
عرصه ی معادن گرفته تا شرکت های امنیتی، ترانزیتی و خدماتی، نمونه های زیادی وجود 
دارند که در افغانستان سرمایه گذاری کرده و طبیعتا در اکثر موارد با نیروی کار افغانی سر 

و کار دارند. 
برای  افغانستان  دولت  که  برنامه هایی  و  سیاست ها  و  بازار  اقتصاد  نظام  به  توجه  با   
و  چندملیتی  شرکت های  حضور  که  است  طبیعی  دارد،  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 
بین المللی از کشورهای مختلف جهان در افغانستان در طول سال های آینده و به خصوص 
با رفع چالش های سیاسی و امنیتی، روندی فزاینده یابد. انتظار می رود، در سال های آینده، 
شاهد افزایش قابل مالحظه سرمایه گذاران و شرکت های خارجی و سهم گیری فوق العاده 

خارجی ها در اقتصاد افغانستان باشیم. 
روبه رو  اشتباهاتی  و  و مشکالت  مسائل  با همان  این سرمایه گذاران خارجی  طبیعتا   
هستند که مدیران ناآشنا با ابعاد فرهنگی حاکم بر کشوری که در آن مشغول به کار بودند، 

تا قبل از انجام مطالعات فرهنگی در عرصه مدیریت، با آن، دست و پنجه نرم می کردند. 
برای مثال، برخی از سرمایه گذاران خارجی در افغانستان، به گونه ای با زن ها برخورد   
ناامنی به وجود  می کنند و چنان نگرشی درباره آن ها دارند، که در طرف دیگر احساس 
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مدیران  میان  رابطه  ایجاد  در  زیادی  که مشکالت  به کرات مشاهده شده  یا  می آید. 
در  آمریکایی ها  مثال  است.  داشته  وجود  داخلی  کارگران  و  کارمندان  و  خارجی 
رک گویی مشهور بوده و صراحت لهجه دارند و به این خصلت اهمیت می دهند، ولی 
افغان ها معموال در روابط خود با دیگران ُرک گو نیستند و سعی می کنند خیلی از موارد 
را به صورت غیرمستقیم و در لفافه به جانب مقابل گوش زد کنند و در خیلی موارد 

نیز تعارفی هستند. 
چنین تفاوت های فرهنگی، در بسیاری موارد باعث ناکامی های مدیریتی و حتی   
فرهنگی  شناخت  عدم  بارز  نمونه های  از  یکی  است.  شده  سیاسی  کالن  تنش های 
افغان ها در عملیات های  با سنت ها و فرهنگ ملی  افغانستان، بروز رفتارهایی مغایر 
نظامی نیروهای بین المللی است که طی سال های اخیر به کرات جنجال آفریده و در 
نتیجه ی چنین  در  معموال  است.  دو طرف شده  در  باعث سوءتفاهم  موارد  بسیاری 
عملیات هایی، تنش های زیادی ایجاد شده، این تنش ها باال گرفته و حتی تا سطوح 

باالی دولت نسبت به آن واکنش نشان داده شده است.

روش شناسی تحقیق 
تحقیق در مدیریت، به معنی کاربرد روش هاي علمي در مطالعه ی مسایل سازمان ها 
است و هدف آن نیز کشف اصول کلی یا تفسیر سازمان است که از آن برای تبیین، 
کنترل و پیش بینی رویدادهای سازمانی استفاده می شود. روش شناسی تحقیق، یکی از 

کلیدی ترین مباحث در پژوهش است.
ابعاد فرهنگ ملی بر اساس مدل  سوال اصلی تحقیق حاضر این است که وضعیت 

هافستد در بین پرسنل شبکه های تلویزیونی افغانستان چگونه است؟
ساالری،  مرد   / ساالری  زن  بعد  چهار  در  ملی  فرهنگ  ابعاد  وضعیت  تعیین   
جمع گرایی / فردگرایی، ریسک پذیری /  ریسک گریزی و فاصله قدرت، هدف اصلی 

این تحقیق است. 
در تحقیق حاضر، سواالت تحقیق، حکم فرضیه تحقیق را داشته و به این خاطر،   

فرضیه وجود ندارد. 
روش تحقیقی که در این پژوهش به کار رفته است، روش تحقیق توصیفی، با   
هدف کاربردی، از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده ها، پژوهشی کمی می باشد.
جامعه ی آماری مورد نظر در این تحقیق، مشتمل است بر کلیه مدیران و کارمندان 
با  که  می باشند  نفر   1200 حدودا  که  افغانستان  تلویزیونی  شبکه های  مرکزی  دفاتر 
استفاده از فرمول مورگان، نمونه آماری به تعداد 322 نفر تعیین شد. از این تعداد، 
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218 پرسشنامه جمع آوری شد که دوازده عدد آن باطل و 602 پرسشنامه بدون اشکال 
مورد استناد و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

برای جمع آوری اطالعات مربوطه، به متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های اطالعات   
است.  شده  استفاده  هافستد  فرهنگی  ابعاد  سواله   52 پرسشنامه  و  شناختی  جمعیت 

پایایی پرسشنامه هافستد 0/804 محاسبه شده است. 
در این تحقیق از آمار توصیفی )فراوانی، میانگین، نما، میانه، درصد، انحراف معیار   
و رسم نمودارها و جداول( و آمار استنباطی )آزمون کلوموگروف - اسمیرنوف تک 
نمونه ای و دو بعدی، آزمون نسبت و آزمون فریدمن( استفاده شده است. برای تحلیل 

آماری تحقیق از نرم افزار SSPS استفاده شده است. 
 H1 و H0 به منظور بررسی و تعیین ابعاد فرهنگی هافستد، آماره آزمون را به صورت

برای مولفه ها و متغیرهای جمعیت شناختی نسبت به ابعاد فرهنگی، تعریف شد.
شکل )1( مدل تحلیلی اولیه پژوهش است. 

 

نتیجه پژوهش
مطالعات فرهنگی، حاال، جزء الینفک تحقیقات رشته ی مدیریت و گرایش های مختلف 
آن است. شناخت فرهنگ ملی کشورها، همواره راهنما و تعیین کننده چارچوب روشنی 
برای اعمال روش های مدیریتی، در راستای مدیریت کارا و مؤثر است. مدیریت مبتنی 
بر فرهنگ، به یکی از شرایط اساسی در موفقیت مدیران در دستیابی به اهداف سازمان 
دانسته می شود و بدون شناخت کافی از ویژگی های فرهنگی جامعه، امکان پذیر نیست.
بر این اساس و با توجه به این که در حوزه ی افغانستان، تا کنون هیچ تحقیقی در ارتباط 
ابعاد، به چالش  ابعاد فرهنگ ملی صورت نگرفته و عدم شناخت از این  با شناخت 
اصلی مدیران در سازمان های داخلی و بین المللی در افغانستان تبدیل شده، بر آن شدیم 
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تا با انجام تحقیقی، در زمینه »بررسی ابعاد فرهنگی ملی بر مبنای مدل هافستد در بین 
شبکه های تلویزیونی افغانستان«، آغازگر مدیریت مبتنی بر فرهنگ در کشور شده و 

اهمیت موضوع را یادآور شویم:
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون دوجمله ای نسبت، در مورد مولفه های   
مردساالری/زن ساالری، فردگرایی/جمع گرایی، ریسک پذیری/ریسک گریزی، و فاصله 
قدرت، فرضیه H1 مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی فرهنگ ملی در بین پرسنل شبکه های 
تلویزیونی افغانستان، مردساالر، جمع گرا، و  ریسک گریز، و فاصله قدرت در آن کم 

است. 
هم چنین نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن، فرضیه H1 را مورد تأیید قرار   
فردگرایی/  زن ساالری،  مردساالری/  مولفه های  رتبه های  میانگین  یعنی  می دهد؛ 
جمع گرایی، ریسک گریزی/ ریسک پذیری و فاصله قدرت، در بین پرسنل شبکه های 
فریدمن،  آزمون  به  مربوط  جداول  اساس  بر  است.  متفاوت  افغانستان،  تلویزیونی 
شبکه های  پرسنل  بین  در  ملی  فرهنگی  ابعاد  از  یک  هر  قوت  میزان  و  رتبه بندی 
تلویزیونی افغانستان، به تناسب امتیاز هر یک از مؤلفه ها، به ترتیب، 5، 2/99، 4 و 
2/50 ؛ مردساالری با بیشترین قوت در رتبه نخست قرار می گیرد. ریسک گریزی در 

جایگاه دوم و به دنبال آن ها، جمع گرایی و فاصله قدرت کم قرار می گیرد. 
والیس،  کروسکال  و  دوبعدی  اسمیرنوف  ـ  کولموگروف  آزمون های  همچنین،   
نشان داد که در مورد وضعیت ابعاد فرهنگی ملی در بین گروه های مختلف جمعیت 
شناختی، فرضیه H1 مورد تأیید قرار می گیرد؛ یعنی مولفه های فرهنگ ملی در میان 

گروه های مختلف جمعیت شناختی، یکسان نبوده و تفاوت دارند. 
شبکه های  پرسنل  میان  در  ملی  فرهنگ  فریدمن،  و  نسبت  آزمون  به  توجه  با   
تلویزیونی افغانستان، مردساالر، ریسک گریز، و جمع گرا، با فاصله قدرت کم می باشد. 

بحث و تفسیر
چنین نتیجه ای، الگوی خاصی در جهت مدیریت مبتنی بر فرهنگ در حوزه افغانستان 
به دست می دهد. بر اساس تحقیق حاضر، فاصله ی قدرت در فرهنگ ملی در میان 
پرسنل شبکه های تلویزیونی افغانستان، کم است. بر این اساس، نابرابری ها به حداقل 
ممکن می رسد و اگر چه در این سازمان ها، قدرت و اختیار در دست مقامات ارشد 
سازمان است، ولی کارکنان از آن مقامات و رؤسای خود، ترس و واهمه ای ندارند. 
هم چنین در بعد جمع گرایی/ فردگرایی، جامعه گرایش جمعی دارد و دارای چارچوبی 
مستحکم است و اعضای آن انتظار دارند، گروه، حافظ منافع شان باشد و به هنگام بروز 
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مسئله یا مشکل آن ها را یاری دهد. 
را  افغانستان  جامعه  حاضر،  تحقیق  مردساالری،  زن ساالری/  بعد  در  همچنین   
پول،  از  عبارت  که  جامعه  در  غالب  ارزش های  که  موقعیتی  می کند؛  معرفی  مردساالر 
موفقیت و مسائل مادی است. بر این اساس، در فرهنگ ملی پرسنل شبکه های تلویزیونی 
افغانستان، به کمیت زندگی، ارزش های ابزاری، کسب پول و ثروت توجه می شود. در 
دارند مورد  افراد دوست  داده می شود،  به کسب درآمد  زیادی  اهمیت  فرهنگی،  چنین 

تقدیر قرار گیرند و پیشرفت کنند. 
در بعد ریسک پذیری/ ریسک گریزی، پژوهش حاضر نشان می دهد که فرهنگ ملی   
پرسنل شبکه های تلویزیونی افغانستان،  ریسک گریز است؛ فرهنگی که در آن، افراد در 
اضطراب شدیدی به سر می برند و این عدم اطمینان به صورت عصبانیت، فشار روانی و 
پرخاشگری ظاهر می شود. در چنین فرهنگی، مقررات بسیار رسمی بر سازمان ها حاکم 
است. به هیچ وجه نظرات و رفتارهای مخالف تحمل نمی شود و اعضای سازمان ها با 
تمام توان می کوشند تا به حقایق مطلق ایمان برسند. در این سازمان ها، ارتقای مقام و 
جابجایی کارکنان در سازمان ها، به ندرت انجام می گیرد و سیاست سازمان بر این اساس 

قرار گرفته است که کارگران و کارمندان مادام العمر داشته باشد. 
شبکه های  پرسنل  میان  در  ملی  فرهنگ  وضعیت   ،)4( جدول  خالصه،  طور  به   

تلویزیونی افغانستان را از منظر ابعاد چهارگانه هافستد نشان می دهد. 

جدول )4(؛ وضعیت فرهنگی ملی در میان پرسنل شبکه های تلویزیونی افغانستان

افغانستان،  تلویزیونی  شبکه های  سازمانی  ساختارهای  آمده،  دست  به  نتایج  اساس  بر 
معموال غیرمتمرکز، مسطح و تعداد کارکنان ستادی کم تر است و ماهیت روابط جمعی، 

حسابگرانه و مبتنی بر تالش و دست آوردهای عملی افراد است. 
هم چنین افراد خود را با آینده ای نامشخص روبرو می بینند و ترس از ناشناخته ها   
موجب  آینده  از  ترس  می کند.  ایجاد  را  آینده  به  نسبت  اطمینان  عدم  احساس  نوعی 
می شود تا مردم از هر گونه تغییراتی که مخاطرات احتمالی در پی دارد، یا از هر گونه 
ریسک، پرهیز کنند. به طور نسبی وقتی عدم اطمینان بین کارکنان و مدیران یک سازمان 

27

 ها و توزیع قدرت به صورت برابر میان افرادحداقل نابرابری کم فاصله قدرت
 داشتن گرایش جمعی و چارچوبی مستحکم، و گروه؛ حافظ منافع افراد گراجمع گرایی / فردگراییجمع

 زندگی  تأکید بر منافع شخصی و کمیت مردساالر ساالری / مردساالریزن

 های نامطمئناستقرار امنیت و اطمینان خاطر و دوری از وضعیت گریزریسک گریزیپذیری/ریسکریسک
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باال باشد، داللت بر عدم پذیرش تغییرات سازمانی و بی میلی آن ها به ابتکار عمل و 
پذیرش خطر است. مدیران سازمان ها بر سازماندهی دقیق فعالیت ها از طریق وضع 
مقررات فراوان، دستورالعمل ها و استانداردهای کاری بسیار تأکید نموده و با تکیه بر 
تغییرات  مقابل  در  سازمان  تا  می کنند  ایجاد  مستحکم  ساختاری  کنترل،  مکانیزم های 

احتمالی محیط بیمه گردد.
متمرکز  با دیگران  نزدیک  بر روابط  اجتماعی مردم  رفتارهای فردی و  هم چنین   
منافع  فدای  اجتماعی  ارزش های  حکم  به  را  خود  فردی  منافع  معموال  افراد  است. 
ارزش های  و  هنجارها  از  دسته  آن  از  فردی  این جوامع، هویت  در  می کنند.  جمعی 
اجتماعی ناشی می شود که هر فرد خواه ناخواه آن ها را به حکم عضویتش در نهادهای 
گروهی،  خانوادگی،  منافع  حفظ  همواره  صورت،  این  در  است.  پذیرفته  اجتماعی 
طایفه ای، قومی و ملی بر منافع فردی، ارزشمندی و رجحان بیشتری دارد. لذا در این 
یافت می شود که مهم ترین وظیفه آن ها  جوامع چهارچوب های اجتماعی محکم تری 
نه  برای کارکنان یک سازمان  کار  اعضای آن هاست. در چنین جوامعی،  منافع  حفظ 
به منزله ی تالش برای دستیابی به کامیابی های شخصی و یا ابراز شایستگی های فرد 
است، بلکه کار وسیله ای برای امرار معاش و فراهم نمودن آسایش همسر و فرزندان و 
دیگر افراد تحت تکفل است و در بعضی موارد، حتی به عنوان یک تکلیف اجتماعی 
آشکار  همه  از  بیش  که  آنچه  فرهنگ ها  این  در  می شود.  تلقی  وظیفه ی شرعی  یا  و 
است، اهمیت روابط شخصی است که در اثر شغل فرد ایجاد می شود، به طوری که 
کارکنان حتی وقتی کار خود را به بهترین وجه ممکن انجام می دهند، چندان احساس 
رضایت نمی کنند. در عوض، از این که مورد توجه دیگران واقع شوند، احساس بهتری 
اکثر  بر وظیفه مداری غالب است و  این گونه فرهنگ ها، رابطه مداری  لذا در  دارند. 
عملکرد  و  می شود  گرفته  افراد  گروهی  ارتباطات  تأثیر  تحت  استخدامی  تصمیمات 
افراد با مالک تعهد یا وفاداری اعضای سازمان سنجیده می شود. در نتیجه، مدیریت 

سازمان ها، مدیریت بر گروه ها است. 
تلویزیونی  شبکه های  پرسنل  ملی  فرهنگ  در  حاضر،  تحقیق  نتایج  اساس  بر   
افغانستان، فرهنگ های سازمانی تقویت کننده رفتارهایی است که دستیابی به موفقیت 
فردی، رقابت و کسب امتیازات سازمانی در قبال عملکرد مطلوب افراد را امکان پذیر 
می نماید. جدول )5(، تأثیر ابعاد فرهنگی ملی بر اجزای نظام مدیریت در شبکه های 

تلویزیونی افغانستان را نشان می دهد. 
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جدول )5(؛ تأثیر ابعاد فرهنگی ملی بر اجزای نظام مدیریت در شبکه های تلویزیونی   
افغانستان

کاربرد نتایج و پیشنهادها  
در تحقیق حاضر، ابعاد فرهنگ ملی در میان پرسنل شبکه های تلویزیونی افغانستان 
مبتنی  مدیریت  دارد،  اهمیت  همه  از  بیش  آنچه  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
فرهنگ  نوع  با  متناسب  مدیریتی  ساختارهای  و  شیوه ها  از  استفاده  و  فرهنگ  بر 
است. نوع فرهنگ ملی پرسنل شبکه های تلویزیونی افغانستان، مردساالر، جمع گرا، 
ریسک گریز و با فاصله قدرت کم است. این تحقیق، اندک وضاحتی در مورد ابعاد 
و  شیوه ها  انتخاب  برای  را  مسیر  و  می آورد  وجود  به  افغانستان  در  ملی  فرهنگ 
استراتژی های مدیریتی و ساختارهای سازمانی مناسب و متناسب، روشن می سازد. 

29

 وضعیت دامنه تأثیرات 
 
 

 فاصله قدرت کم
 
 

 به طور نسبی تخت و مسطح ساختار سازمان
 اهمیتبه طور نسبی بی  نمادهای پست و مقام

 حفظ ظاهر کم اهمیت اهمیت حفظ ظاهر
 ممکن مدیریت مشارکتی

 کنندهتسهیل نقش مدیر

 
 
 گریزیریسک

 دستور کاری برای پیروی های سازمانبرنامه
 آیدبار به حساب میزیان رقابت
 غیرمنعطف بندینظام بودجه

 شدید نظام کنترل
 اجتناب ریسک

 
 

 گراییجمع

 توافق گروهی گیریتصمیم
 بر مبنای کار گروهی سیستم پاداش

 خاص و ویژه ها/اخالقیاتارزش
 مواظبت از کارکنان عالقمندی سازمان

 
 

 مردساالری

 پول، عملکرد های با ارزشپاداش
 در عملکرد اهمیت دارد ایجاد شبکه ارتباطی
 برد امور ـ انجام کارپیش کانون روابط فردی

 افتادنطلبی ـ پیشجاه مبنای انگیزش
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افغانستان و در وهله ی  تلویزیونی  به مدیران شبکه های  بدین ترتیب در وهله ی اول، 
دوم، به مدیران در سایر بخش ها و سازمان ها، پیشنهاد می گردد، در فرایند مدیریت و 
به خصوص انتخاب رویکرد مدیریتی شان در سازمان مربوطه، به نتایج به دست آمده از 

انجام این تحقیق، توجه کرده و به مدیریت مبتنی بر فرهنگ اقدام کنند.
با توجه به این که در حیطه ی فرهنگ و به خصوص شناخت ابعاد فرهنگ ملی، این   
تحقیق، اولین پژوهش علمی درافغانستان به شمار می رود و نتایج حاصل از آن، می تواند 
تا حدی روشنی بخش وضعیت فرهنگی کشور و به همین میزان، مسیری برای مدیران 
کشور در عرصه ها و سطوح مختلف مدیریتی، به منظور مدیریت مبتنی بر فرهنگ، باز 
کند. چنان که در فصل های قبلی از اهمیت و لزوم مطالعات فرهنگی در عرصه اداره و 
مدیریت گفته شد، نتایج این تحقیق، می تواند شاخص هایی روشن به منظور مدیریت 
بهتر و اصالح امور در ادارات کشور به خصوص از منظر مسایل فرهنگی که همواره 

مورد تأکید بوده، ارائه دهد.
مدیران کشور، با توجه به نتایج این تحقیق، می توانند رویکرد خاص مدیریتی از   
منظر فرهنگ را انتخاب و به اجرا درآورند. نتایج این تحقیق، می تواند چارچوبی باشد 
برای بومی سازی شیوه های مدیریتی و مسیری برای حصول مؤثریت و کارایی هر چه 

بیشتر در فرایندهای اداری سازمان های مختلف موجود در افغانستان. 
جدای از سازمان ها و مدیران افغان، با توجه به حضور شرکت های بین المللی و   
دورنمای  می تواند  تحقیق  این  نتایج  افغانستان،  در  جهانی  سازمان های  نمایندگی های 
واضح تری از وضعیت فرهنگی افغانستان ترسیم کند. این تحقیق، می تواند، مدیران و 
مسئوالن این شرکت ها و سازمان های بین المللی را تا حدی از گرفتار شدن به »ضربه 

فرهنگی« و سرخوردگی نسبت به مدیریت مؤثر و کارا در افغانستان نجات دهد. 
تحقیق،  این  در  آماری  جامعه  بودن  کوچک  و  امکانات  محدودیت  به  توجه  با   
انجام  اکید می شود که در راستای  به سایر پژوهش گران و نهادهای تحقیقی توصیه ی 
تحقیقی فراگیر و جامع در راستای شناخت ابعاد فرهنگ ملی افغانستان اقدام کرده و 
به بسط و توسعه ی دانش در حیطه ی فرهنگ و مدیریت بپردازند؛ چه این که بررسی 
و تحقیقات فرهنگی، نیاز مبرم و اساسی جامعه است و می تواند، موانع زیادی را از سر 
راه فرایندهای مدیریتی کشور ـ که در حال حاضر، با چالش ها، مشکالت و معضالت 

فراوانی مواجه است ـ بردارد.

30
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پدیدهشناسیفساداداریدرافغانستان
وراههایمبارزهباآن

علی حسنی1 

37

چکیده
افغانستان است. فساد اداری  فساد اداری یکی از معضالت اصلی در جامعه ی امروز 
و   شده  تضعیف  نیز  عمومی  مشارکت  و  خدشه دار  اجتماعی  اعتماد  که  شده  باعث 
پروسه های ملت سازی، بازسازی و توسعه با سکون و بی تحرکی مواجه گردد. هرچند 
در  اداری  فساد  با  مبارزه  بین المللی جهت  و  ملی  نهادهای  توسط  زیادی  تالش های 
عدم  انحصارگرایی،  گرفته،  انجام  مطالعات  اساس  بر  گرفته است.  صورت  افغانستان 
مسئولیت پذیری  اجتماعی  نبود  گزینش ها،  در  شایسته ساالری  فقدان  پاسخگویي، 
افغانستان  در  اداری  فساد  عوامل  اداری،از  سیستم  در  شفافیت  نبود  و  شهروندان  در 
از:  عبارتند  است،  معرفی شده  اداری  فساد  با  مبارزه  برای  که  راهکارهایی  می باشند. 
سالمت  افزایش  بیرونی(،  اجتماعی)نظارت  نظارت  و  درونی)تقوا(  نظارت  تقویت 
نهادسازی، شفافیت گرایی، شایسته ساالری، توجه به معیشت  اداری،  کارگزاران نظام 
و  اجتماعی،  مسئولیت پذیری  حس  احیای  وظیفه شناسی،  فرهنگ  ترویج  کارمندان، 

افزایش اعتماد اجتماعی.

واژه های کلیدی: فساد اداری، پاسخ گویی، راهکار، شفافیت، خودکنترلی، نظارت
اجتماعی

1. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خاتم النبیین)ص(
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1. مقدمه
فساد اداری، پدیده ای جهانی است و به عنوان یکی از کژکارکردهای نظام های اداری 
در طول تاریخ شناخته می شود. از همین رو، علل و عوامل اصلی پیدایش و گسترش 
این پدیده و هم چنین عواقب و پیامدهای منفی آن تا حد زیادی در کشورهای مختلف 
اجتماعی،  پدیده ی محیطی و  به عنوان یک  اداری  فساد  این وجود،  با  است.  یکسان 
به  کشوری  هر  اداری  نظام   ساختار  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  محیط  عوامل  از 
بر  حاکم  وضعیت  تناسب  به  نیز  آن  با  مبارزه  راهکارهای  لذا  می باشد.  متأثر  شدت 
جوامع، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، به پدیده شناسی فساد اداری در افغانستان و 

راهکارهای مبارزه با آن می پردازیم.

2. نگاهی با مطالعات فساد اداری در کشور
فساد اداری، به عنوان سوء استفاده از موقعیت عمومی برای دست یافتن به خواسته های 
شخصی، یکی از مشکالت مهم و رو به رشد در افغانستان است که حکومت داری و 
دولت سازی در این کشور را با مشکل مواجه ساخته است. اطالعات موجود در باره 
فساد اداری افغانستان، غالبًا محدود به پیمایش هایی است که ادراک فساد توسط افغان ها 
را مورد بررسی قرار داده است که وسیله ای مفید اما غیر کافی است. اکثر مطالعات و 
تحقیقات انجام گرفته در باره فساد اداری در افغانستان، به سطح خرد پرداخته اند و وارد 
گلوگاه های اصلی فساد اداری نشده اند؛ به این معنی که فساد در ارایه خدمات عمومی 
توسط مدیران جزء و کارمندان عادی را مورد مطالعه قرار داده اند نه سطح مدیران عالی و 
مقام های سیاسی ملی و بین المللی. عوامل فرهنگی، نهادی و اجتماعی فساد نیز آن چنان 
که باید مورد توجه قرارگیرند، نگرفته اند . دلیل عمده ی این کم توجهی و تک سو نگری 
دانست.  موجود  امنیتی  مشکالت  و  حوزه  این  چالشی بودن  و  سخت  در  می توان  را 
نکته ی مهم دیگر در این زمینه رویکرد ابزاری و غیر مسئوالنه ی محققین و نهادها جهت 
انجام تحقیقات در این زمینه است. به عقیده محقق، غالب بررسی های صورت گرفته، 
در قالب پروژه هایی بوده که از جانب مؤسسات بین المللی پیشنهاد شده است و توسط 
مؤسسات تحقیقاتی داخلی یا خارجی، صرفًا جهت برخورداری از مزایای پروژه و به 
دست آوردن منابع مالی به طور غیر مسئوالنه و با ظاهر علمی)مطالعات کمی و آماری( 
انجام داده شده است و در بسیاری موارد بر اساس نتایج به دست آمده از همین گونه 
عنوان  به  است.  تصمیم گیری شده  فساد الزم  با  مبارزه  پیمایش ها جهت  و  تحقیقات 
مثال، در اکثر تحقیقات میدانی، شاخص هایی مثل عوامل فساد اداری و راه های مبارزه 
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با آن، بر اساس دیدگاه پاسخ دهندگانی مورد تحلیل قرار گرفته است که غالبًا مردمانی 
عادی و فاقد توان تحلیل هستند. در حالی که اظهار نظر در موارد فوق، نیازمند دانش و 

اطالعات الزم و برخورداری از قوه تحلیل علمی و تجربه کافی می باشد.
از این رو، محقق تالش کرده است که در عین مطالعه و در نظر داشت این   
مشکل، منابع معتبرتری را مورد استفاده قرار دهد و برای اعتباریابی برخی از استنتاج ها، 
خود به مشاهده عملی، نظرخواهی از صاحب نظران و دست اندرکاران امر و تجزیه و 

تحلیل بیشتر بپردازد.

3. اهمیت توجه به مسئله ی فساد در افغانستان
و  کنترل  پیش گیری،  با چالش  روزانه  به صورت  دیگر،  مثل هر کشور  نیز  افغانستان 
مهار مؤثر فساد دست و پنجه نرم می کند، اما چالش های مبارزه با فساد در افغانستان 
ترساننده تر است و از ریسک  باالیی برخوردار است. افغانستان در برهه  ای حیاتی تاریخ 
خودش قرار دارد و مبارزه با فساد در آن تعیین  کننده ی ابعاد کلیدی آینده ی این کشور 

خواهد بود.
برای شناخت میزان تأثیرات مخرب فساد بر زندگی مردم افغانستان، شناخت   
آن  با  رنج کشیده  اما  زیبا  این کشور  در  روزانه خود  زندگی  در  مردم  که  چالش هایی 

مواجه هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است.
ثبات در افغانستان- جاهایی که ثبات وجود دارد- بسیار شکننده است. امنیت،   
امن تر  مناطق  در  که  آن هایی  حتی  و  است  افغانستان  مردم  برای  دائمی  نگرانی  یک 
هستند.  مواجه  وخامت  به  رو  متغیِر  و  نوسان  در  ناامنی  با وضعیت   می کنند،  زندگی 
کنترل دولت مرکزی، خصوصًا در مناطق روستایی و بخش هایی از کشور که در معرض 
برخورد با شورشیان قرار دارد، بسیار کم است. دسترسی حتی به ابتدایی ترین خدمات 
عمومی – بهداشت، آموزش، انرژی- بسیار کم و غالبًا غیرممکن است. مسئله بغرنجی 
که خیلی نمایان است، فقر بی نهایت مردم در افغانستان است- کشوری که از نظر سطح 
امید زندگی در رده های  تأمین غذایی و  سواد، مرگ و میر مادران در هنگام زایمان، 
پایین جهانی قرار دارد. در چنین وضعیتی، زنده ماندن از امروز تا فردا، چالشی اساسی 

فراروی بسیاری از مردم است.
بنابراین، چرا در کشوری که ملیون ها انسان با مشکل غذا، لباس، آموزش و   
محافظت از کودکان خود دست و پنجه نرم می کنند، فساد یک مسئله ای بسیار با اهمیت 
است؟ فساد به این دلیل در افغانستان مسئله ای حیاتی است که مانع تأمین غذا، لباس، 
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آموزش و محافظت فرزندان مردم می شود. همان طوری که در این مقاله توضیح داده 
خواهد شد، مواجهه با فساد در زندگی مردم افغانستان بسیار گسترده است بگونه ای 
که فساد ممکن است تعیین کند که والدین غذا و لباس برای فرزندان خود بیابند یا نه، 
بچه ها در مکاتب پذیرفته شوند یا نه و این که آیا یک خانواده  می تواند تحت حمایت 

قانون قرار گیرد یا خیر؟
نبود اعتماد در میان بازیگران حکومتی که نشئت گرفته از تجربه و اداراک فساد   
هردو است، ثبات کشور را مورد تهدید قرار می دهد. وقتی مردم عادی افغانستان به 
خاطر فساد نتوانند به خدمات عمومی دسترسی پیدا کنند و تحت الحمایه حکومت قرار 
گیرند- یا فقط از طریق رشوه بتوانند چنین کاری را انجام دهند- حکومت افغانستان 
نمی تواند حمایتی را که از جانب گروه های موجود در کشور برای مبارزه با شورشیان 
فساد موضوعی  دلیل،  این  به  آورد.  به دست  دارد،  طالبانیزم ضرورت  تفکر  و  طالب 
نیست که بتوان آن را به خاطر مسایل فوری چون امنیت، بهداشت، غذا و آموزش به 
تعویق انداخت. فساد اداری، در قلب مشکالت و مسایلی قرار دارد که مردم افغانستان 
امروزه با آن مواجه هستند، در قلب چالش ها و بی ثباتی فعلی قرار دارد  و باید در رأس 

.))UNODC )2009(تالش ها جهت ایجاد صلح در افغانستان قرار داده شود

4. وضعیت فساد در دوره ی جدید و بسترهای شکل گیری و رشد آن
در  می توان  را  افغانستان  امروز  جامعه ی  در  فساد  انواع  از  بسیاری  عوامل   
و  زمان شکل گیری حکومت  در  که  گزینش هایی  و  اجتماعی  و  سیاسی  واقعیت های 
نظام سیاسی جدید در این کشور انجام گرفت، ردیابی کرد. هرچند محتوای توافقنامه 
بن، بر حساب دهی نهادهای دولتی تأکید داشت، اما فرایندهای سیاسی اصوالً بر ویژگی 
نمایندگی قومی تمرکز نمود)Bonn Agreement of December 5, 2001(. دولت به جای 
آن که صدای رسای مردم افغانستان باشد،  تالش کرد که توازن قومی را ابتدا در سطح 
قوه  والیت ها،  پست های  وزارت ها،  تقسیم  به  مسئله  این  کند)  لحاظ  خودش  کابینه 
قضائیه و نیروهای پلیس محلی و والیتی بین گروه های مختلف گردید( و در مرحله 
بعد در سطح نهادی/ اداری ) ایجاد توازن قومی در میان کارکنان یک وزارت خانه(. 
در نتیجه، وقتی هیچ گروه قومی نگرانی خود را از عدم توازن قومی اظهار نکردند، 
 Lorenzo(اکثر بازیگران سیاسی در افغانستان پروسه ی سیاسی را موفقیت آمیز خواندند
Delesgues and Yama Torabi )2007((. همه ی  این امور، دست به دست هم داده و باعث 

شدند که یک فرایند سیاسیی ای به وجود بیاید که فقط بزرگان و نخبگان قومی در آن 
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سهم داشته باشند.
همین طور قدرت فرماندهان محلی و مشارکت آن ها در فرایند سیاسی، به آنها   
اجازه داد که بسیاری از منابع گمرکی را در دست خود نگهدارند، چنانکه 75 درصد 
درآمدهای داخلی در مرزها انباشته می شد. فرماندهان محلی در گمرکات غرب، شمال، 
بالغ بر یک میلیارد دالر آمریکایی را ساالنه به  جنوب و شرق کشور متهم هستند که 
 Barnet.,(دست می آوردند و کمتر از 10% آن را برای حکومت مرکزی ارسال می کردند

 .)2002

دولت سازی  پروژه  با  مستقیم  ارتباط  کارمندان  دستمزد  و  بودن حقوق  پایین   
دارد. بانک جهانی و تعدادی از بازیگران برجسته ی جهانی خواهان اصالحات اداری مثل 
کاهش مؤثر تعداد کارمندان بود، اما با مقاومت دولت افغانستان روبرو شد که خواهان 
همدردی عمومی نسبت به حکومت تازه تأسیس خود بوده است. این مسئله به ثابت 
ماندن میزان حقوق و مزایای دولتی منجر شد. در نتیجه، این وضعیت به فساد نهادینه 
شده در خدمات دولتی تبدیل شد و چنان که آقای کرزی چندین بار شخصًا اعتراف کرده 
امرار  برای  دیگری  گزینه   هیچ  و دست مزد،  کم ترین حقوق  داشتن  با  کارمندان  است، 
 Reconstruction National Integrity System Survey p(معاش ندارند، به جز اخذ رشوه

.)24

فقدان نظام اداری مسئول و پاسخ گو به همراه مدیران دولتی غیر مسئول، یکی   
دیگر از عوامل افزایش فساد سطح خرد در دوره جدید است. محتوای توافق نامه بن بر 
نظام اداری کهنه تکیه داشت و ساختارها، قوانین و رویه های اداری آن را به نحوی مورد 
نیز نقش  از رژیم شوروی و  مانده  اداری بجا  این معنی که نظام  به  حمایت قرار داد. 
مجاهدین در آن)1996-1992( مبنای فعالیت ها در افغانستان قرار گرفت، بدون این که 
.)Bonn Agreement of December 5, 2001(هیچ تالشی برای نوسازی این نظام انجام گیرد

به عالوه، نظام اداری دوره انتقالی دارای ویژگی هایی چون رویه های چندگانه،   
ساختارهای ناهماهنگ، قوانین و مقررات منسوخ و ...بود. به عنوان نمونه، اداره امنیت 

  .)Evans, 2004 (.چندین سال بدون هیچ تغییری برحال خود باقی مانده بود )ملی)خاد
نظام اداری کشور بدون کدام توجیه عقالنی به یک سیستم کدر و غیر شفاف   
به  بدل شد.  دولت  به  کنندگان  مراجعه  کردن  برای شکار  دولتی  کارمندان  در خدمت 
عنوان مثال، برای به دست آوردن گواهینامه رانندگی، یک فرد باید بیش از پانزذه مرحله 
را پشت سر بگذارد و در هر گام پولی به عنوان شیرینی پرداخت نماید. یک شهروند 
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برای دریافت شناسنامه، باید همین تعداد مراحل اداری را پشت سر بگذارد. بگونه ای که 
این مراحل بین نهادهای مختلف پخش شده است.  یک شهروند هر روز باید عریضه ای 
بنویسد و آن را به وزارت ها و نهادهای مختلف ببرد و در این ارتباط زمان و پول هنگفتی 

.)Joint U4, 2006( را از دست بدهد
فقدان حساب دهی و مسئولیت در واحدهای اداری، باعث شده که انواع مختلف   
فساد به وجود بیاید. از جمله می توان به پدیده ای شبه کارمند  اشاره کرد؛ کسانی که 
در لیست حقوق بگیران قرار دارند، اما وجود خارجی ندارند. تعداد این گونه کارمندان 
شبح گونه در وزارت معارف، پولیس ملی، نیروهای امنیتی، شهدا و معلولین و غیره به 

طور برآوردی هرازگاهی در رسانه ها منتشر می شوند.
فساد در سطح سیاسی خود اشکال مختلفی به خود گرفت، اوالً سران احزاب و   
گروه های سیاسی در پست های مختلف دستگاه حکومتی جای داده شدند، ثانیًا در جریان 
انتخابات، آرای زیادی مورد خرید و فروش قرار گرفت. ثالثًا انواع مبادالت مالی و غیر 
نهادها  از  باعث شده که بسیاری  باندهای سیاسی  میان مسئولین بودجه کشور و  مالی 
 Lorenzo and Torabi ).از حساب دهی نسبت به حوزه ی تحت رهبری شان مبرا شوند

 .((2007, p 26

یکی دیگر از عوامل اصلی فساد، غارت منابع ملی است که نتیجه ی عدم اقتدار   
فراهم  اطرافیاِن سردمداران  برای  که  است  فسادی  فرصت های  و  اطرافیانش  بر  دولت 
می سازد. به عنوان مثال در مناطقی مثل نورستان، قندهار و لغمان که دولت در آن جاها 
حضور ندارد، فرماندهان محلی  مستقیمًا با نیروهای مافیایی و قاچاقچیان وارد معامله 
کنترل  متصدیان  و  محلی  که حاکمان  است  دیگری  نمونه  قاچاق جواهرات  می شوند. 

.(Hashmi, 2006(جاده ها و مرزها به آن مبادرت می ورزند

5. ابعاد، پیامدها و عوامل فساد در افغانستان بر اساس مطالعات انجام گرفته
در این زمینه اجماع و اتفاق عمومی وجود دارد که فساد در افغانستان به یک پدیده ای 
فراگیر، نهادینه و نظام مند تبدیل شده است و بدون تردید از نظر مقیاس و اندازه بی سابقه 
است. این مسئله از رتبه نزولی کشور در شاخص شفافیت بین المللی نسبت به ادراک 
فساد آشکار است. افغانستان در سال 2005 از میان 159 کشور در جهان رتبه 117 را از 
نظر میزان فساد به خودش اختصاص داده بود. در سال 2007، حایز رتبه 172 از میان 
180 کشور بود، در شاخص منتشر شده سال 2008، رتبه 176 در میان 180 کشور قرار 
گرفت و در نهایت، شاخص منتشره شده در سال 2014 نشان می دهد که افغانستان در 
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میان 180 کشور در جهان، در رتبه 179 قرار دارد که بعد از سومالی، فاسدترین کشور 
از نظر این شاخص ها به حساب می آید.

     طی حدود پانرده سال پس از سقوط حکومت طالبان، فساد از مشکالت معمول 
جامعه افغانستان فراتر رفته و به یک سیستمی دارای شبکه هایی از فعالیت ها و افراد در 
تمام سطوح دولت و حکومت تبدیل شده است. این شبکه ها متأسفانه به طور مشخصی 
فاسدین را از گرفتار شدن در چنگ عدالت تحت محافظت قرار می دهد؛ غالب اوقات 
افراد و عاملینی که باید جزء مبارزه کنندگان با فساد باشند، خود از عاملین فساد می باشند. 
که  نشان کرده اند  بارها خاطر  پیمایش  های مختلف  پاسخ دهندگان  و  مصاحبه شوندگان 
پلیس ملی افغانستان، نمایندگان اداره عمومی و نظام قضائی در امر پیش گیری و مبارزه 

با فساد و مجازات مفسدین در تمامی سطوح ناکام مانده اند .
      گستردگی فساد و تأثیرات مخرب آن بر خانواده های افغان از تحقیقات و پیمایش های 
انجام گرفته در این زمینه آشکار است. پژوهش میدانی که توسط مؤسسه نگاه شفاف 
به افغانستان  انجام گرفته، نشان می دهد که دوسوم خانواده های افغانستان برای گرفتن 
.(Torabi, and Lorenzo. 2007)خدمات دولتی طی شش ماه حداقل یک بار رشوه داده اند
فساد اداری، آسیب های فراوان و پیامدهای ناگوار زیادی را در افغانستان به وجود   
آورده است. فساد باعث شده است که از سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی 
هر دو خودداری شود. بسیاری از مردم معتقدند که دولت پروژه ها و سرمایه گذاری ها را 
به سمت زمین داران و سرمایه داران خاص هدایت می کند. این سرمایه گذاری ها ممکن 
است نتایجی را به دنبال داشته باشد که با اهداف بخش عمومی مطابقت نداشته و بدون 

.(USAD, (2009), P 6(پشت سر گذاشتن فرایندهای شفاف به اجرا در بیایند
فساد اداری در حد زیادی باعث تضعیف سیستم آموزشی کشور شده است. در   
حالی که سیستم معارف افغانستان از کمبود شدید معلم و عدم استطاعت وزارت مربوطه 
از استخدام معلمین مورد نیاز رنج می برد، در کشور با پدیده  ای چون، شبه کارمندان) 
کسانی که در فهرست حقوق بگیران از وزارت معارف قرار دارند و خود وجود فیزیکی 

ندارند( مواجه هستیم.
وجود فساد، پیشرفت کشور در زمینه ی استخراج منابع طبیعی را به طور قابل   
افغانستان دارای منابع زیرزمینی بسیاری است که  توجهی تحت تأثیر قرار داده است. 
اقتصادی  می تواند رشد  منابع  این  از  بهره برداری  است.  نگرفته  قرار  بهره برداری  مورد 
قابل توجهی را برای کشور به ارمغان آورد، فرصت های شغلی ایجاد کند، درآمدهای 
مالیاتی را افزایش دهد و باعث رونق بازرگانی و تجارت شود. بعد از گذشت یک دهه 
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با کشور  منعقد شده است،  قرارداد مهمی که  تا کنون  از شکل گیری حکومت جدید 
چین  در زمینه استخراج بزرگ ترین منبع مس می باشد که گفته می شود مملو از فساد 
گشته است. این روزها هم خبر از شروع قرارداد وزارت معدن جهت استخراج آهن 
حاجیگک شنیده می شود که طبق گفته ها بزرگ ترین منبع آهن جهان در آن جا قراردارد. 
رهبری  جهت  پاسخ گو  و  شفاف  روندهای  فاقد  افغانستان  دولت  صورت،  هر  به 
تصمیم گیری ها در زمینه استخراج این منابع می باشد که خود راه را برای به وجود آمدن 

فساد باز می کند)8صبح 30 میزان 1389.(.
یکی دیگر از تأثیرات فساد، سکوت رسانه ها در مواجهه با اعمال حکومت   
است. به طور کلی، سازمان های غیر دولتی جهت ارایه خدمات و حمایت از گروه های 
عمومی  حمایت های  زمینه ی  در  نهادها  این  آمده اند.  وجود  به  زنان،  مثل  خاص، 
در  است  ممکن  رسانه ها  و   )NGOs(دولتی غیر  سازمان های  دارند.  کمی  عالقه مندی 
معرض خشم عالیق داخلی قدرتمند قرار گیرند. مافیای قدرت این سازمان ها را  گاهی 
به  طور مستقیم از طریق اعمال خشونت آمیز تهدید می کنند و گاهی هم به  طور غیر 
مستقیم و از طریق فشار بر بخش تجارت جهت کاهش حمایت و تبلیغات خود. رادیو 
و تلویزیون دولتی هم به عنوان عضوی از حکومت تمایلی به مقابله با اعمال فساد انگیز 

.(UNODC (SASS) (2009, p 38(در حکومت ندارد
تأثیرات  نیز  دولتی  خدمات  عرضه  و  مالی،  مدیریت  قضا،  بخش  در  فساد   
اصولی بر جای می گذارد، زیرا مشروعیت حکومت را زیر سوال می برد.  اکثر مردم 
قضا  بخش  که  مدعی اند  برخی  ندارند.  کشور  قضایی  سیستم  به  اعتمادی  افغانستان 

.(USAD,2009. P 8(فاسدترین بخش کشور می باشد
تحقیقات و پیمایش های انجام گرفته علل و عوامل مختلفی را برای فساد اداری   
در افغانستان ارایه می کنند، یکی از این گزارش ها عوامل فساد اداری در افغانستان را 
چنین توصیف می کند: » منابع و شکل های معمول فساد اداری در افغانستان، به عواملی 
قانون گذاری  و  حقوقی  چارچوب های  اداری،  نظام  در  ضعیف  نهادی  ظرفیت  چون 
ضعیف و نیز حاکمیت ضعیف قوانین و مقررات، ضعف و فقدان شایستگی در مأموران 
بخش دولتی، پایین بودن حقوق کارمندان، وجود ضعف عملکرد در بخش قضاء، تابع 
سالیق و صالحیت های شخصی بودن اداره امور عمومی و نبود مکانیزم ها و سیستم های 
شکایت نسبت به خدمات عمومی و  سودهای نامشروع حاصل از تجارت مواد مخدر 
و قاچاق کاالها. منبع عمده فساد اداری در افغانستان، اقتصاد مبتنی بر مواد مخدر است 
که در کنار سرازیر شدن بی سابقه کمک های بین المللی و فشارها جهت تطبیق و اجرای 
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سریع کمک های توسعه ای، به عنوان مهم ترین منبع فساد در کشور شناخته می شود و 
.(Government Afghanistan2008. p. 9)آسیب های خاص خودش را دارد

6. اقدام ها جهت مبارزه با فساد
در این قسمت، سعی می کنیم تالش ها و اقدام های صورت گرفته در افغانستان را جهت 
و  دارد  مختلفی  ابعاد  افغانستان  در  فساد  با  مبارزه  کنیم.  تشریح  اداری  فساد  با  مبارزه 
توسط نهادهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. ما نیز این اقدام ها را در دو بعد 

بررسی خواهیم کرد: در بخش حکومتی و در بخش کمک کننده های بین المللی.
1-6. اقدام های حکومت جهت مبارزه با فساد

از زمان پایان یافتن جنگ، حکومت افغانستان تالش کرده است تا مشوق های قانونی و 
نهادی جهت مبارزه با فساد اداری ارایه کند، هرچند هنوز هیچ گونه راهبردی برای مبارزه 

با فساد وجود نداشته است. 
در طی سه سال اول بازسازی، مبارزه با فساد برای جامعه ی جهانی و کشورهای   
کمک  کننده به افغانستان در اولویت قرار نداشت. نیروهای داخلی افغانستان اولین کسانی 
بودند که فساد را به عنوان یک مشکل بالقوه بر سر راه بازسازی و پیشرفت افغانستان 
شناسایی کردند. قانون اساسی افغانستان که در 1382 تنفیذ شد، مبارزه با فساد را یکی 
از وظایف حکومت دانست. بر اساس ماده 75 از بخش سوم این قانون، دولت افغانستان 
وظیفه »محافظت از قوانین و مقررات عمومی و از بین بردن هرنوع فساد اداری« را بر 

عهده دارد.
به عالوه، در ابتدای سال 1382 دولت افغانستان، اداره مستقل مبارزه با فساد   
را به وجود آورد و در سال بعد)1383( قانون مبارزه با ارتشا و فساد اداری با فرمان 
ریاست جمهوری تدوین شد. این اقدام ها خیلی مثمر ثمر نبودند، زیرا قانون فوق دارای 
ناسازگاری هایی بود و اداره مبارزه با فساد اداری نیز از قدرت، منابع، و ظرفیت محدودی 
برخوردار بود. در ابتدا از این ابزارها استفاده سیاسی می شد. اداره مبارزه با فساد اداری 
توان آن را نداشت که یک راهبرد ملی مبارزه با فساد تدوین کند. از میان کسانی که برای 
مطالعه این مسئله مورد مصاحبه قرار گرفتند، هیچ یک قادر نبودند که توضیح بدهند 
چرا چنین استراتژی در مراحل اولیه فرایند بازسازی کشور به  وجود نیامد. اما از زمانی 
که برنامه ها وارد مرحله توسعه و انکشاف کشور شد، فشار از جانب جوامع کمک کننده 

افزایش پیداکرد.
به دالیل مختلف گمراه کننده است.  با فساد  مبارزه  برای  قانون تدوین شده   
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اوالً فساد در این قانون به صورت بسیار گسترده تعریف شده است، طوری که ابهامات 
زیادی را در مورد این که چه چیزی مصداق فساد قرار می گیرد و چه چیزی خیر، به 
وجود آورده است. تعریفی که از فساد ارایه می کند این است: »عمل خالف قانون و 
سوء استفاده مادی و معنوی ازصالحیت های رسمی توسط موظفین خدمات عامه، افراد 
و مؤسسات که به نحوی با دولت افغانستان شامل معامله اند به منظورحصول منفعت 
شخصی و گروهی«) قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری، ماده چهارم(. ثانیًا در حالی 
که اداره مبارزه با فساد اداری به عنوان یک اداره مستقل نام برده شده است، این قانون 
زمینه مداخله مقام های اجرایی را فراهم می کند، زیرا وظایف و فعالیت های این اداره به 
صورت واضح در قانون تعریف نشده اند. در نهایت، مقررات بودجه ای نیز غیر واضح 

و مبهم است.
در سال 2004، حکومت افغانستان میثاق بین المللی مبارزه با فساد  را امضاء   
نمود که حاوی معیارهایی برای پیش گیری، رسیدگی و مجازات در برابر فساد می باشد. 
این میثاق چارچوبی برای دریافت حمایت های بین المللی جهت ظرفیت سازی برای 
مقابله با فساد و دسترسی به امکانات بین المللی و حمایت های سیاسی جهت مبارزه با 
فساد در کشور را فراهم می سازد. بر اساس توافقنامه و تعهد سیاسی دولت افغانستان 
و جامعه جهانی، یکی از معیارهایی که دولت افغانستان باید آن را طی پنج سال عملی 
ساختن  سازگار  اداری،  فساد  با  مبارزه  پیرامون  ملل متحد  کنوانسیون  تصویب  نماید، 
این  تطبیق  بر  نظارت  برای  نظارتی  مکانیزم  ایجاد  و  کنوانسیون  این  با  کشور  قوانین 

کنوانسیون می باشند.
این  است.  کرده  تدوین  اخیراً  را  فساد  با  مبارزه  استراتژی  هم چنین  دولت   
استراتژی، در ابتدا، موانع و چالش های فراروی دولت جهت مبارزه با فساد را برمی شمرد 
و در ادامه، جهت یابی استراتژیک دولت و اهداف استراتژیک آن را طی چند بند توضیح 
می دهد. برخی از اهداف استراتژیک که در استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان 

مطرح شده اند، به قرار ذیل است:
1. تقویت و تعهد ارتقای رهبری دولت در راستای مبارزه با فساد اداری؛

2. افزایش سطح آگاهی در مورد فساد اداری و مؤثریت اقدامات الزمه برای مبارزه با 
آن؛

3. روند شامل سازی مبارزه فساد اداری در اصالحات دولت و توسعه ی ملی؛
4. ایجاد صداقت و شفافیت در امر مبارزه با مواد مخدر؛

5. تقویت شفافیت در روابط بین بخش های عمومی و خصوصی؛
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6. افزایش حسابدهی سیاسی. 

2-6. اقدامات کمک کننده های بین المللی
تمامی کمک کنندگان و نمایندگان کشورها، از سال 2001 -2002 در افغانستان حضور 
  USAID,  EU,  WB,  ADB, : داشته اند. برخی از این سازمان های کمک کننده، عبارتند از
GIZ,  SIDA,  UNDP، کشور هند، و ایتالیا و هم چنین برخی از کشورهای اسالمی مثل 

عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، و ...
مبارزه با فساد اداری، مسئله ای است که کشورهای کمک کننده به افغانستان،   
تازگی به آن تمایل پیدا کرده اند. مؤسسه یو.ان.دی پی، ) برنامه توسعه سازمان ملل( 
اولین مؤسسه ای بود که با بررسی نیازهای مبارزه با فساد، به ایجاد راه حل استراتژیک 
 UNDP Report,)نمود توجه   2003 سال  اواخر  در  افغانستان  در  رشد  به  رو  فساد  برای 
2003). نشست های زیادی توسط کمک کنندگان به افغانستان نیز از دسامبر 2005 جهت 

ایجاد دیدگاهی مشترک نسبت به پدیده ی فساد و ضرورت سیاست گذاری مبارزه با 
آن برگزار شد. سازمان های کمک کننده ی متعددی در این نشست ها مشارکت داشتند. 
یو.ان. این کمک کنندگان هنوز مورد دفاع قرار می گیرد.  ارایه شده توسط  استراتژی 
دی.پی و بانک توسعه آسیایی در تدوین بخش مبارزه با فساد مربوط به سند »استراتژی 

توسعه ملی افغانستان«)ANDS( مشارکت فعال داشته اند.
استراتژی کشورهای کمک کننده جهت مبارزه با فساد، در بسیاری از ابعاد به   
مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر ارتباط پیدا می کند که به عنوان یکی از منابع اصلی 
فساد اداری و سیاسی نگاه می شود. با این حال، بین نیروهای بین المللی و افغان ها از 
لحاظ دیدگاه ها و دغدغه ها تفاوت قابل توجهی وجود دارد. تحلیل داده های گردآوری 
شده از پیمایش در باره ادراک فساد توسط نمایندگان شوراهای والیتی نشان می دهد که 
مسئله مواد مخدر دومین مسئله ی اساسی است و تأثیرات فساد هنوز هم توسط جامعه 

بین الملل مورد چشم پوشی قرار می گیرد.
جامعه اروپا)EC( تا کنون هیچ ابتکار عملی در زمینه مبارزه با فساد اداری از   
خود نشان نداده است، اما نماینده اتحادیه اروپا در این زمینه سخن های زیادی ایراد 
نموده و از این که جامعه ی جهانی هنوز در مرحله تحقیق در باره عوامل فساد اداری در 
 UNDP)افغانستان هستند و هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداده اند، انتقاد می کند

.(Report, op. cit. p 21
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7. کارکردهای نهادهای مبارزه با فساد و دالیل عدم توفیق آن ها
شواهد مطالعاتی نشان می دهد که نهادهای فوق، از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار 
نبوده اند. بر اساس این تحقیقات، وضعیت فساد اداری در سال های اخیر، نه تنها بهبود 
نیافته است، بلکه بدتر نیز شده است. نظرخواهی که از مردم افغانستان صورت گرفته 
نشان می دهد که از نظر آن ها فساد اداری سومین مسئله ی بزرگ در افغانستان پس از 
نفر،  از هر هفت  ناامنی و بی کاری به حساب می آید), )p 10 ,)2010(. در سال 2009، 
یک نفر به  طور مستقیم فساد)رشوه( را تجربه نموده است. در این سال، 28 درصد 
خانواده های افغانی حداقل یکبار جهت به دست آوردن خدمات عمومی رشوه داده اند. 
به عالوه، تجربه افغان ها نسبت به فساد نشان می دهد که میزان وجهی که بابت رشوه 
میانگین  در سال 2009،  است.  یافته  افزایش  توجهی  قابل  به طور  می شود،  پرداخت 
ارزش رشوه های پرداختی در میان پرداخت کنندگان آن 7769 افغانی )معادل 156دالر( 
بوده است. این مبلغ در کشوری که سرانه درآمد افراد آن حدود پانصد دالر در سال 
انجام   2010 سال  در  شفافیت  مؤسسه  توسط  که  تحقیقی  است.  آور  سرسام  است، 
گرفته، نشانگر آن است که مردم افغانستان به طور کلی در سال 2009 دو برابر سال 
2007 رشوه پرداخت کرده اند. در سال 2007 میزان رشوه پرداخت شده توسط جمعیت 
بزرگسال کشور حدود 466 ملیون دالر آمریکایی بوده است، در حالی که تحقیق مذکور 

.)Ibid(نشان می دهد که این مبلغ نزدیک به یک ملیارد دالر رسیده است
این که چرا تالش های انجام گرفته جهت مبارزه با فساد اداری در افغانستان   
چندان مثمر ثمر نبوده است، علل و عوامل متعددی ممکن است، داشته باشد. محقق 
بر این باور است که علت اصلی نامؤثر بودن تالش ها، عدم تطابق و ناسازگاری میان 
آن  با  مبارزه  راه حل های  و  راه کارها  و  افغانستان  در  اداری  فساد  واقعیت های موجود 
می باشد. در این راه کارها به علل نهادی و بنیادی فساد اداری در افغانستان توجه نشده 
کننده  اداره  که  را  اصلی  گلوگاه های  فساد  با  مبارزه  برنامه های  آن که  جای  به  است. 
شبکه های اصلی فساد و سوداگری هستند هدف قرار دهد، به فساد در سطح یقه آبی ها 
و کارمندان جزء پرداخته است. به جای تالش در جهت ایجاد تحول در فکر و نگرش 
اجتماعی مردم، به اقدام های روبنایی و ساختاری توجه شده که اگر هم جوابگو باشد، 

موقتی و کوتاه مدت است.
صورت  به  که  می شود  پایدار  هنگامی  تحول،  نتایج  که  است  این  واقعیت   
»روال« درآید، تا رفتارهای جدید در هنجارهای اجتماعی و ارزش های مشترک ریشه 
نگیرد، این خطر وجود دارد که با اعمال فشار از بین برود. پایداری تغییر در نظام اداری 
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کشور و تبدیل شدن رفتارهای جدید به هنجارها و ارزش های نهادینه شده، منوط به 
تحقق همکاری الزم میان نهادهای ملی و بین المللی مبارزه با فساد می باشد. تحقق این 
اساسی  به وجود سه عامل  برنارد معتقد است،  آقای چستر  همکاری، همان طوری که 
ارتباطات)رضائیان، 1382، ص48(.  وابسته است: هدف مشترک، تمایل به خدمت، و 
نبود این سه عامل باعث شده است که هر یک از نهادها ساز خود را بزند و هر کدام 
دیدگاه هایی ناقص در زمینه ی مبارزه با فساد به دست آورده و بر آن اساس عمل کنند. 
و  دیگر  کشورهای  تجربه  به  باید  هم  افغانستان،  در  اداری  فساد  با  مؤثر  مبارزه  برای 
راه های پیموده شده در آن ها توجه شود و از درس های ارزشمند آن ها استفاده شود و 
هم واقعیت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم و جامعه افغانستان به دقت 
مورد توجه قرار گیرد. از آن جا که واقعیت ها و ارزش های حاکم بر جامعه ی افغانستان 
مورد توجه کافی قرار نگرفته است، این راه کارها از اثربخشی الزم برخوردار نبوده اند. 
البته عوامل دیگری هم توسط اندیشمندان و دست اندرکاران امر مورد اشاره قرار گرفته 
اجتماعی  پدیده ها و تحوالت  به  متغیره  نگاهی چند  که  است  این  است. درستش هم 

وجود داشته باشد، اما نمی توان نقش برجسته تر برخی از عوامل را انکار کرد.
یکی از محققین که معتقد به مؤثر نبودن برنامه های مبارزه با فساد در کشور   
در سال های اخیر می باشد، سه عامل را در این عدم توفیق مؤثر می داند. وی  می گوید: 
»اگرچه در افغانستان برنامه هاي زیادي براي مبارزه با فساد اداری طراحي و به اجرا در 
آمد، اما در این رابطه موفقیت اندکي حاصل شده است که مي توان سه  دلیل اصلي آن را 

چنین نام برد :
1-  تالش هاي صورت گرفته ازسوي دولت و دستگاه هاي نظارتي به منظور مبارزه با 
فساد اداری، به شکل سیستماتیک و پایدار نبوده است؛ بدین معني که در هر چند سال 
با تغییر سیاست ها و بینش ها و در اثر فشارهاي  ملی و بین المللی،  محتواي برنامه ها 
براي مبارزه علیه  فساد اداری یا تغییر کرده و یا اداره ی مبارزه با فساد به کلی لغو شده و 
اداره ی جدیدی به وجود آمده اند و درین صورت برنامه های مبارزه با فساد اداری قبلی، 

پیش از اینکه  به اهـداف خود دست یابد، انسجام خود را از دست می دهد. 
2- دلیل مهم دیگر این است که برنامه هاي وضع شده از سوي  دولت به جای آن که 
مبتنی بر پیش گیری و جلوگیری از بروز فساد باشد، بر مبارزه با آن، به صورت تنبیه 

و مجازات متخلفین استوار است و این روش از پاسخ گویی الزم برخوردار نمی باشد.
3- مسئوالن بلند پایه ی دولت در امر مبارزه علیه فساد اداری تا سال 1388 چندان جدی 
نبوده وحتی انتقادات واعتراضات ملی و بین المللی نیز درین باره تأثیر  بسزایی ندشته اند، 
بنابرین دامنـه ی  فساد اداری روز به روز در داخل ادارات دولتی  وسعت یافته، نهادینه  



13
94

ن 
ستا

زم
و 

ن 
خزا

م، 
ده

و 
م 

 نه
ره

شما
م، 

ار
چه

ل 
سا

50

شده و به شکل قاعده مند درآمده است. از همین جهت است که از سال 2003 به بعد 
ارزیابی  به  بنا  بیشتر و رایج تر شده و چنانچه  افغانستان  اداری در  سال به سال فساد 
سازمان شفافیت بین الملل و شاخص تشخیص فساد، افغانستان در سال 2009 در سطح 
جهان از حیث فساد اداری متأسفانه بعد از کشور سومالی ) سرزمین دزدان دریایی ( در 
بدترین وضعیت قرار گرفته و ضریب فساد اداری درآن 8.2 محاسبه شده وفاسد ترین 
کشورجهان قلمداد گردیده اند که در واقع بزرگترین مایۀ شرمساری و سرافگندگی برای 
مسؤلین بلند پایه ی دولت افغانستان به شمار می رود) راموزی غوری، 1388، صص 

.)21-22

8. راهکارهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان
فساد اداری و هر نوع انحراف در رفتار اجتماعی و اداری، در تعامِل سه عنصر اساسی 
اتفاق می افتد و گلوگاه ها و عوامل اصلی فساد در جامعه را نیز باید در بستر و زمینه ی 

این سه عنصر شناسایی نمود: 
1. حاکمان و دارندگان قدرت و نفوذ؛ 

2. مردم و وضعیت فرهنگی، ارزشی و رفتاری حاکم بر جامعه؛ 
3. سیستم حکومتی و اداری تنظیم کننده ی روابط میان دو عنصر فوق. 

و  پژوهشی  شواهد  استناد  به  فساد،  اصلی  عامل  قدرت  دارندگان  و  حاکمان  بعد  در 
مشاهدات عینی محقق، قدرت طلبی  بی حد و انحصاری زمامداران امور و پاسخ گویی 
کم یا هیچ آن ها می باشد. در بعد مردمی، خاموشی وجدان عمومی و فقدان مسئولیت 
اجتماعی را می توان منشأ اصلی فساد تلقی کرد و در بعد سیستمی و ساختاری، از میان 
عوامل مختلف می توان گفت که ابهام در قوانین، مقررات، رویه های اداری و فرایندها 
و  فساد  رابطه  زیر،  ساده ی  معادله ی  می باشد.  عامل  برجسته ترین  شفافیت  فقدان  و 
ـ   پنهانکاری  انحصارقدرت+  فساد=  می کند.  بیان  را  آن  گلوگاهی  تعیین کننده  عوامل 

پاسخ گویي، شایسته ساالری، مسئولیت اجتماعی و شفافیت.
طبق رابطه ی فوق، فساد اداری رابطه ی مثبت با انحصار قدرت و پنهان کاری   
دارد و رابطه ی منفی با پاسخ گویی، مسئولیت اجتماعی و شفافیت گرایی؛ به این معنی 
که   میزانی  به  و  شود  بیشتر  دولتی  مأموران  دستان  در  قدرت  انحصار  چقدر  هر  که 
مقابل، هرچه  در  می شود.  بیشتر  فساد  باشد،  بیشتر  تصمیم گیری  در  آن ها  پنهان کاری 
پاسخ گویی آن ها بیشتر باشد، مسئولیت اجتماعی در شهروندان افزون تر باشد و هرچه 
سیستم اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعین شفاف تر باشد، میزان فساد 
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بنابراین، برای کاهش فساد در جامعه باید تالش شود میزان انحصار  کمتر خواهدشد. 
قدرت در تولید و توزیع کاالها و خدمات کاهش پیدا کند، صالحیت تصمیم گیرندگان 
این جا  تا   .)Yousif 2003 P 695(پیدا کند بهبود  نیز  پیدا کند و سیستم حسابرسی  کاهش 
صورت مسئله روشن است. قضیه ی مهم این است که چگونه می توان به ایده های فوق 
تالش  بخش  این  در  اند؟  کدام  مقصدی  چنین  به  دستیابی  راهکارهای  یافت؟  دست 
می کنیم نشان دهیم که می توان امور زیر را در راستای حل مشکالت فوق و مبارزه با 

فساد اداری انجام داد.
راهکارهای موردنظر برای مبارزه با فساد اداری را در سه بخش بر محور سه   
عنصر ذکر شده در باال دسته بندی و تدوین می کنیم. نکته ی قابل توجه این که برخی از 
راهکارهایی که ارایه می شوند، کارکردی دوگانه دارند. یکی از این جهت که هم برای 
حاکمان و دارندگان قدرت و منصب سیاسی و اداری قابل استفاده است و هم برای مردم 
و ارباب رجوع. دیگر این که ممکن است راهکاری هم در پیش گیری از فساد اداری نقش 
و تأثیر داشته باشد و هم بتوان آن را به عنوان راهی جهت مبارزه با فساد موجود مورد 

استفاده قرار داد.

بخش اول: راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت 
راهکارهایی که در این بخش ارایه می شوند، ممکن است بعضًا در بخش های دوم و سوم 
قابل جاگذاری باشند، زیرا تقسیم و بخش بندی حاضر، اعتباری و نتیجه یک تحلیل و 
طبقه بندی ذهنی محقق است و حاکی از تقسیم عقلی و منطقی که دایر بین نفی و اثبات 

است، نمی باشد.
1. تقویت وجدان کاری و خود کنترلی

خودکنترلی، به معنای نظارت و مواظبت فرد بر اعمال و رفتار خویش و در نتیجه، انجام 
دادن وظایف به نحو مطلوب و پرهیز از انحراف و تخلف شغلی و اداری می باشد. این 
روش در مقایسه با روش نظارت بیرونی )نظارت دیگران بر رفتار فرد(کم هزینه تر است،  
کارکردی بهتر و کارآمدتر دارد و به افراد احساس شخصیت و خودارزشمندی می دهد، 
زیرا در نظارت بیرونی، چه بسا مواردی از عملکرد و رفتار فرد از دید ناظران مخفی 
بماند و هیچ گاه مورد ارزیابی قرار نگیرد؛ در نتیجه نظارت اعمال شده، ناقص خواهدبود.
از سوی دیگر، معموالً در نظارت های بیرونی این دغدغه وجود دارد که آیا نظارت به 
عمل آمده از اعتبار و صحت کافی برخوردار است یا آن که شائبه ها و غرض ورزی ها 
و دوستی ها و دشمنی ها در آن نقش داشته است. از این رو، همواره باید بر ناظران نیز 
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نظارت کنندگان دیگری گماشت تا مراقب نظارت آنان باشند و به این ترتیب ناظران 
خود  ناظران  که  صورتی  در  اما  هستند،  دیگری  ناظران  محتاج  نیز  باالتر  مرحله ی 
دارای عامل بازدارنده درونی و به اصطالح خودکنترلی باشند، این دغدغه و نگرانی 
به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و گزارش های آنان از ضریب اطمینان باالتر و 
صحت بیشتری برخوردار خواهد شد . از همین روی، خودکنترلی و نظارت بر اعمال 
و رفتار خود، جزو آموزه های اصیل اسالمی قرار گرفته و در قرآن و سنت با عبارات 
مختلفی انسان را بدان دعوت و راه های رسیدن به آن را مشخص نموده است. امام 
علی )ع( می فرماید: »اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا«) غررالحکم حدیث 2429(؛ 

از خودت مراقبی بر خویشتن قرار بده.
خوردگی  گره   »تقوا«  عنصر  با  خودکنترلی  مسئله ی  قرآنی،  ادبیات  در   
ناگسستنی یافته است؛ به عبارت دیگر بیان قرآنی و اسالمِی خودکنترلی، در مفهوم 

ارزشی »تقوا« تجسم یافته است. 
آشکارتر  هنگامی  حاکمان  و  زمام داران  در  خودکنترلی  و  تقوا  ضرورت   
نهادن  ارتکاب خالف، و سرپوش  برای  قانونی  با راه های  بدانیم آن ها  می شود که 
بر روی آن ها، آشنا هستند و به راحتی می توانند کارهای خالف خود را توجیه و از 

طریق گریزگاه های قانونی، خود را تبرئه سازند)آقا پیروز، ص125(.
2. کنترل و نظارت اجتماعی)بیرونی(

برای  شیوه  بهترین  درونی،  پذیری  مسئولیت  و  پاسخ گویی  ایجاد  که  نیست  شکی 
مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن می باشد، ولی باید دانست که نهادینه سازی سیستم 
ارزشی در جوامع امروزی یک فرایند بلند مدت است و بنابراین  مسئولیت پذیری 
درونی با مسئولیت پذیری بیرونی مبتنی بر کنترل و نظارت  سیستمی باید تکمیل شود 

تا افراد را از رفتاری غیر عادالنه با یکدیگر باز دارد.
نظارت بیرونی را می توان بر چهار نوع دسته بندی کرد: 

1. نظارت مسئولین بر مردم؛
2. نظار مردم بر مسئولین؛
3. نظارت مردم بر مردم؛

4. نظارت مسئولین بر مسئولین)منصورنژاد، ص 24(.
مکانیزم هایی  یا  مکانیزم  بیرونی  نظارت  انواع  از  کدام  هر  برای  امروزی  در جوامع 
وجود دارد. نظارت مسئولین بر مردم خود را از طریق قوانین و مقررات نشان می دهد. 
نظارت مردم بر مسئولین عمدتًا از طریق مطبوعات و رسانه ها قابل پیگیری می باشد.



آن
 با 

رزه
مبا

ی 
 ها

راه
 و 

ان
نست

فغا
ر ا

ی د
دار

د ا
سا

ی ف
ناس

ه ش
دید

پ

راه های گسترش فرهنگ نظارت اجتماعی
نظارت اجتماعی و مردمی بر اعمال و رفتارهای مسئولین و حاکمان و کنترل از پایین به 
باال، یکی از بهترین انواع نظارت می باشد و ضرورت دارد راه های گسترش و نهادینه سازی 

آن در جامعه جستجو و مورد تحقیق قرار گیرد.

الف(  باالبردن سطح فرهنگ و بینش اجتماعی مردم
از عوامل مؤثر در  بینش عمومی جامعه، یکی  باال بردن سطح دانش و  آگاهی بخشی و 
تحقق این دستور الهی است. کنترل و نظارت و به خصوص خودکنترلی از جمله انواعی 
استنباط  باورها، درک و  تأثیرات فرهنگی در آن نقش اساسی دارد. ارزش ها،  است که 
و شیوه های تفکر و اندیشیدن، مفروضات و نگرش های افراد نسبت به خود و دیگران، 
عوامل مهم فرهنگی اند که زمینه ساز تصمیم فرد در کنترل خود می باشند؛ به عبارت دیگر 
تمرکز برکنترل درونی و رسیدن به کنترلی کارآمد و اثربخش مستلزم کارآمدی و اثربخشی 
فرهنگ حاکم بر نظارت است. فرهنگ کارآمد نظارت؛ یعنی این که نظارت باید به گونه ای 
باشد و فرهنگ  باورهای فرهنگ عمومی جامعه  بر ارزش ها و  مبتنی  صورت گیرد که 
اثربخش نظارت؛ یعنی این که اهداف نظارت به گونه ای انتخاب شده باشند که با اهداف 
و ارزش های اجتماعی متناسب و در نهایت اهداف فرد و سازمان همسو باشند)امیری، 

ص159(.

ب ( آزادي مطبوعات و رسانه ها 
آزادی مطبوعات و کیفیت و جهت بخشی به نقش رسانه های ارتباط جمعی، خود از عوامل 
مهم در افزایش نظارت اجتماعی و نهادینه سازی فرهنگ نظارت اجتماعی می باشد. یکي 
از نقش هایي که کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعي براي وسایل ارتباط جمعي در نظر 
مي گیرند، نقش "خبري و اطالع رساني" است که از آن به عنوان »نظارت بر محیط« یاد 
مي کنند. اگر رسانه ها از آزادي و حمایت قانوني الزم برخوردار باشند، به نحو مؤثرتري 
این کارکرد را در جامعه ایفا خواهندکرد. لذا یکي از راهکارهاي بسیار مؤثر در نظارت 
بر حکومت و کارگزاران، دفاع از آزادي بیان و استقالل و مصونیت مطبوعات مي باشد. 

مقصود از آزادی مطبوعات، این است که اوالً مطبوعات و رسانه های موجود  در کشور از 
تنوع برخوردار باشد و طیف های مختلف جامعه و نهادهای مردمی و مدنی بتوانند از آن 
برای انعکاس نقطه نظرات، نقدها و نگاه های خود در مورد امور جاری در کشور استفاده 
کنند. مطبوعات در قبضه و انحصار نهادهای دولتی و حکومتی نباشد. از جانب دیگر نیز 

مصونیت های قانونی برای فعالیت های آن ها وجود داشته باشد.

53
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آزادي مطبوعات از جهات زیر براي مبارزه با فساد مفید خواهدبود:
1. مطبوعات و رسانه ها بدون آنکه هزینه اي براي دولت دربرداشته باشند به تجسس و 
نظارت بر رفتار دستگاه هاي دولتي مي پردازند و در امر بازرسي به طور غیرمستقیم به 

دولت کمک مي کنند؛ 
2. افشاي فساد اداري در مطبوعات هزینه هاي اجتماعي و سیاسي فساد را براي مرتکبین 

آنها افزایش مي دهد و این می تواند از قدرت بازدارندگی خوبی برخوردار باشد؛
نگاه داشتن و عدم  براي مسکوت  افراد  نفوذ  اعمال  مانع  3. گزارش فساد در رسانه ها 

پیگیري فساد مي شود؛ 
4. مطبوعات آزاد ابزار نیرومندي براي آگاهي افکار عمومي از رویدادهاي جامعه و اطالع 

شهروندان از ماهیت واقعي کارگزاران و مسؤوالن مي باشد؛ 
انتشار گزارش ها و  به دولت هستند،  وابسته  یا  و  دولتي  که همه ی رسانه ها،  زماني   .5
اجتماعي  یا  و  اقتصادي  سیاسي،  بزرگ  رسوایي هاي  با  را  نظام حکومتي  که  خبرهایي 
این  مردم ساالري  و  مطبوعات  آزادي  گفت  باید  است.  محال  حد  در  مي کند  روبه رو 
افشاگري ها  این  لذا  و  نمي ماند  پنهان  فساد  وقوع،  صورت  در  که  مي دهد  را  تضمین 

مي تواند از رشد و گسترش فساد جلوگیري کند؛
انتخاب سیاست مداران  آزادي قدرت مردم در  بیان و مطبوعات و  آزادي  اندازه  6. هر 
بیشتر باشد، سیاست مداران براي حفظ موقعیت سیاسي و وجهۀ اجتماعي خود به میزان 

کمتري مرتکب فساد خواهند شد؛
7. اعمال کنترل و نظارت بر مدیران، مسؤوالن، حاکمان و کارگزارن دولت- از سوي 
قدرت  که  چرا  است،  حال ضروري  همه  در  غیرمستقیم-  و  مستقیم  به صورت  مردم 
فساد مي آورد و ممکن است باعث انحراف حتي افرادي شود که در ابتدا قابل اعتماد و 
درستکار بودند. در عصر کنوني و در جامعه امروزي افغانستان نیز وجود چنین افرادي 

کاماًل ملموس و نمونه هاي آن فراوان است)خسروي، شماره 296(.
3. عدم تبعیض در برخورد با فساد

یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد اداری، برخورد یکسان و بدون تبعیض با مرتکبین 
آن است. رسول خدا)ص( در مقابل تالش عده ای برای جلوگیری از قطع دست زنی از 
اشراف که مرتکب سرقت شده بود، فرمودند:» آنان که پیش از شما بودند، تنها به سبب 
چنین تبعیض هایی هالک شدند؛ زیرا حدود را بر ناتوانان اجرا می کردند و قدرتمندان  
را رها می ساختند. بنی اسرائیل تنها به این سبب هالک شدند که حدود را در خصوص 
فرودستان اجرا می کردند و بزرگان را معاف می ساختند)دلشاد تهرانی 1372(. در جای 
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باره  در  را  حد  که  شدند  علت هالک  این  به  شما  از  پیش  امت های   « که  دارد  دیگر 
فرودست اجرا می کردند و بزرگ را رها می ساختند. به آن کس که جان محمد در دست 
اوست سوگند که اگر دخترم فاطمه نیز چنین کرده بود، دست او را قطع می کردم)همان(.

بخش دوم:  راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد
نظام اداری بستری است که از طریق آن صاحبان قدرت و دست اندرکاران بخش عمومی 
به تعامل و ارتباطات مختلف با بدنه ی جامعه و عموم مردم می پردازد. در دنیا سیستم های 
اداری مختلفی وجود دارد که نوع ساختاردهی این نظام ها و کم  و کیف ارتباط اجزا و 
عناصر سازنده و فرایندهای آن ها با هم متفاوتند و عناصر تشکیل دهنده ی آن، از نظر 
کارآمدی و میزان برقراری روابط سالم و بدور از فساد در درجه های مختلف قرار دارند.

یک( ایجاد یک محیط بازدارنده
روشن است که پیش گیری از فساد، بهتر و موثرتر از مبارزه با آن است. بنابراین، ایجاد 
محیطی سالم که اشاعه ی فساد را با مشکل مواجه می کند، ضروری است. این محیط ضد 

فساد را می توان به شیوه های زیادی به وجود آورد، از جمله: 
1. کاهش انحصار در ارایه کاالها و خدمات، همیشه سطح مورد انتظار فساد را کاهش 
می دهد. مطالعات و پژوهش نشان می دهند که فساد رابطه مثبتی با اندازه بخش دولتی 
دارد که با میزان سهم دولت در تولید ناخالص ملی، نقش وی در  سیاست های  صنعتی 
 Kimberly, A.E.  )و تجاری و دیگر انواع مداخله ی دولت در اقتصاد اندازه گیری می شود

1997) (ed)؛

مردم  آگاهی  افزایش  تصمیم گیری،  فرایند  شفافیت  مقررات،  و  قوانین  ساده سازی   .2
نسبت به حقوق اجتماعی و مدنی شان نیز باعث کاهش میزان فساد می شود؛ 

3. سپردن نهاد های عمومی به بخش خصوصی در جایی که دلیل معقولی بر ماندن آن 
در دست بخش عمومی وجود ندارد و ایجاد زمینه ی رقابت از طریق تهیه ی کاالها و 

خدمات مورد نیاز از منابع داخلی یا با کاهش تعرفه ها جهت تشویق صادرات؛
4. جمع آوری و توزیع اطالعات، تدوین قوانین جدید و توضیح در مورد چگونگی و 
چرایی تصمیم ها، شهرواندان را قادر می سازد تا مطمئن شوند که مورد بهره برداری و 

اجحاف در زمینه دریافت کاالها و خدمات دولتی قرار نمی گیرند؛
5. اتکاء به میزان با کفایت داخلی و خارجی جهت بررسی این که منابع و اموال عمومی 

به صورت مؤثری تخصیص داده می شوند؛
6. نهایتًا، تصویب قوانین سخت و محکم برای جلوگیری از لوث شدن مسئولیت ها در 

.)Yousif Khalifa )2003(, P 695(نهادهای عمومی
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دو( توسعه زیربنایی) نهادسازی(
ایجاد محیط زیربنایی مؤثر، یکی دیگر از راهکارهای مهم جلوگیری از فساد است. این 

تالش برای نهادسازی را می توان با تمرکز بر مسایل زیر به ثمر رساند:
1. استخدام مأمورین دولتی باید بر اساس دو معیار اصلی شایستگی و درستکاری باشد؛ 
آنگونه که در قرآن کریم آمده است: » قالت یا أبت استأجره ان خیر من استأجرت القوی 

االمین« قصص: 26؛
2. حقوق و مزایای پرداختی برای مستخدمین دولتی باید مکفی باشد؛ حد اقل برابر 
حقوق دریافتی هم قطاران آن ها در بخش خصوصی تا بهره وری آن ها افزایش یابد و 
کمتر در معرض وسوسه فساد قرر بگیرند. به همراه حقوق و مزایای فوق، مشوق های 
دیگری مثل بیمه درمانی، آموزش فرزندان، و تأمین اجتماعی نیز به این افراد تعلق گیرد؛
3. در مورد میزان صالحیتی که به کارمندان بخش عمومی داده می شود، باید قوانین و 
مقررات شفاف وجود داشته باشد تا باعث کاهش احتمال درگیر شدن در فساد شود و 
زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان شود، اما این قوانین و مقررات نباید تا حدی در مرکزیت 

قرار بگیرند که موجب ناکارآمدی و تشریفات زاید اداری گردد؛
باید در یک محیط سیاسی،  این سیاست ها  برای موفقیت سیاست های ضد فساد،   .4
قانونی و آموزشی مناسب به کار گرفته شوند. به این معنی که باید یک نهاد اجرایی 
مشروع و منتخبی وجود داشته باشد که از خواست ها و عالیق تمامی گروه های اجتماعی 
مقابل حکومت، نمایندگی بکند. این نهاد باید از توانایی قانون گذاری و تصمیم گیری 
در مورد چگونگی تولید و توزیع منابع برخوردار باشد. در درون نهاد فوق، باید یک 
سیستم قضایی مستقل وجود داشته باشد که حامی حقوق افراد و نهادها باشد و کسانی 
را که می خواهند از این حقوق تخلف کنند، مجازات نماید. وجود چنین سیستمی برای 
حفظ برابری در میان افراد الزم است و بدون وجود چنین سیستمی، رسیدن به امنیت 

و شکوفایی میسر نمی باشد. 
5. نهاد مهم دیگری که نقش مکمل برای نهادهای فوق الذکر را ایفا می کند، عبارت 
است از ایجاد و تأسیس رسانه و مطبوعات آزاد که روی مسایل مهم و حساس تمرکز 
نماید، اطالعات مورد نیاز جهت افزایش آگاهی و مشارکت عمومی را در سطح گسترده 
منتشر، و خطاکاری ها و سوء عملکردها را افشاء نماید. تمامی این نهادها زمانی که در 
کنارهم قرار می گیرند، باید باعث ایجاد محیطی گردند که در آن، مردم مسئولیت اعمال 
شان را می پذیرند، سیستم نظارت و ارزیابی منجر به کاهش فساد، رونق و شکوفایی 

بیشتر و ثبات افزون تر جامعه می گردد. 
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6. آخرین و نه کم ارزش ترین راهکار و مکانیزم برای نهادینه سازی در جامعه، این است 
که سیستم آموزش در هر جامعه نقش عمده و اساسی در شکل دهی ارزش های مؤثر 
بر رفتار افراد دارد و همین طور آنچه که به فرزندان مان آموزش می دهیم و چگونگی 
آموزش آن ها، سهمی در نقش های متفاوتی که این افراد در جامعه ایفا می کنند) پدر، 
کارمند اداره، تاجر و غیر(، دارد. بدین ترتیب، انتظار می رود که سیستم آموزشی در یک 
جامعه اسالمی مبلغ و منتقل کننده سیستم ارزشی اسالم به تمامی گروه ها و در تمامی 
مکان ها باشد تا افراد تربیت شده در این سیستم بتوانند در نقش های مختلف اجتماعی 

که بر عهده می گیرند، به صورت بهره ور و اخالقی عمل کنند.

سه( شفافیت
اداری  فساد و سالمت  به  مربوط  مباحث  در  کلیدی مطرح  مفاهیم  از  یکی  شفافیت، 
می باشد. شفافیت عبارت است از آشکار بودن مبناي تصمیمات حکومتي و سازوکارهاي 
حاکم بر توزیع قدرت و درآمد که به عنوان موثرترین ابزار مبارزه با فساد اداري براي 
استقرار دولتي کارا و ایجاد جامعه اي پایدار به کار مي رود؛ به عبارت دیگر گشایش 
امور غیر امنیتي و نظامي بر افراد به طوري که رسانه ها، سیاست ها، فرهنگ ها، تصمیمات             
و… قابل عرضه به افکار عمومي باشد تا مردم بتوانند در مورد آنها به قضاوت بنشینند 
را فرآیند شفاف سازي گویند. برای از بین بردن عدم شفافیت و ابهام، یکی از بهترین 
روش ها، توجه و تمرکز بر عوامل ایجاد عدم شفافیت می باشد. این عوامل را به طور 

خالصه می توان در امور ذیل ردیابی کرد:
1. وجود فرهنگ فردگرایي و لحاظ شدن منافع فردي بجاي منافع اجتماعي. 

2. فعال نشدن عملي نهادهاي مدني، احزاب و گروه هاي سیاسي و رسانه هاي مستقل 
در ایفاي نقش اجتماعي خود به دلیل نهادینه نشدن آنها در جامعه و ضعف سازوکارهاي 

دموکراتیک در کشور؛
نیروي  نامتناسب،  ساختار  لحاظ  به  اداري  نظام  پیچیدگي هاي خاص  و  مشکالت   .3
انساني مازاد و غیر کارآمد، روش هاي قدیمي انجام کار و عدم استفاده از تکنولوژي هاي 
به روز اداري، قوانین و مقررات انبوه و پیچیده و ناکارآمد و دست وپاگیر، عدم استفاده ی 
بهینه از ابزارهاي تکنیکي و نهایتًا عدم اطالع رساني درست و به موقع و عدم دسترسي 

عمومي به اطالعات.
اجتماعی،  سیاسی،  مختلف  ابعاد  می توان  اداری  نظام  شفاف سازی  برای   
اقتصادی و فرهنگی را مورد توجه قرار داد و بر اساس آن راهکارهای خاص شفاف 
سازی ارایه داد. از جمله ی این ابعاد، بعد اداری نظام است که می توان راهکارهای زیر 
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را به عنوان جزئی از راهکارهای کلی و جامع پیشنهاد و ارایه داد:
-  بهره جستن از حضور و فعالیت گروه هاي غیر رسمي در سازمان ها و ایجاد رقابت 

بین آن ها به منظور کشف و افشاي مفاسد اداري و مبارزه با آن.
- تدوین و تعریف واضح و اجراي صحیح شرح وظایف و اختیارات در تمام رده ها به 

منظور برابري و هم خواني اختیارات و وظایف؛
- تمرکز گزینش، جذب و استخدام نیروي انساني به گونه اي که شخصي گرایي در این 

زمینه ها از بین برود؛
- اتخاذ تدابیر الزم براي ضمانت بخشیدن به اجراي قوانین و مقررات موجود؛

- منطقي نمودن حجم و اندازه دولت از طریق حذف تشکیالت و سازمان هاي زاید و 
تعدیل نیروي انساني مازاد؛

به  انساني و توجه  منابع  فرآیند مدیریت  تعهد و تخصص در  به هر دوعامل  - توجه 
تناسب تحصیالت و سایر شرایط احراز مشاغل با مشاغل و پست ها، به خصوص در 

سطوح مدیریتي؛
- برنامه ریزي و اجراي نظام هاي اطالعاتي پیشرفته در سطوح مختلف عملیاتي، میاني و 
راهبردي به منظور اطالع رساني و رؤیت پذیري فعالیت ها و هماهنگي میان بخش هاي 

مختلف؛ 
- تدوین منشور اخالقي مدیران و کارکنان بخش دولتي)طرح مطالعاتي تدوین مبارزه با 

فساد و ارتقاي سالمت نظام اداري 1380(.

چهار( شایسته ساالری در نصب و عزل ها
 Oxford )»شایستگی در لغت به معنای »داشتن توانایی، مهارت، دانش، لیاقت و صالحیت
Advanced Dictionary 1993. P.235). است و در اصطالح بسته به کار و حیطه ی شغلی 

فرد معنی می یابد. هر کاری توانایی، مهارت و لیاقت ویژه ای را می طلبد و در مجموع 
صالحیت و شایستگی فرد برای امر به عهده گرفته شده را می رساند؛ یعنی در هر کار، 
در انتخاب شایسته ترین ها باید به توانایی ها، شاخص های رفتاری، باورها، ویژگی های 

شخصیتی، بینش ها و مهارت های افراد توجه شود.
در نظر گرفتن تخصص ها و شایستگی ها، با توجه به تفکیک شاخه های علوم و   
فنون، و جدا شدن عرصه های کاری از یکدیگر، از ضروریات زندگی است. به کارگیری 
افراد بسته به نوع حکومت و اهداف حاکمان است و با تفاوت اهداف، معیار لیاقت و 

شایسته بودن و درجه ی آن فرق می کند.
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هر رفتار انسانی، چه فردی و چه اجتماعی خواه ناخواه برپایه یک سلسله ارزش ها استوار 
است که از طرف رفتارکننده، پذیرفته شده است. با تفاوت پایه های ارزشی، روش های 
افراد تفاوت خواهدکرد)مصباح یزدی، ص 12(. در جامعه ی  مدیریتی و به کارگیری 
اسالمی نظام ارزشی اسالم و قرآن بر رفتار حاکمان و متصدیان امور حکومت دارد.  با 
توجه به همین ارزش ها است که می گوییم در جامعه ی اسالمی عالوه بر تخصص، تعهد 

و باور به  نظام دینی، به فرد لیاقت و شایستگی می دهد. 
تجربه نشان داده است که بیشترین مشکالتی که متوجه نظام های حکومتی در   
سطح جهان می شود، از انتخاب نادرست وزرا و فرماندهان و کارگزاران آنها سرچشمه 
فساد  به ضمیمه ی  یانخواستن،  باشد  نتوانستن  دلیل  به  نادرست  انتخاب  این  می گیرد. 
مسؤوالن و بی کفایتی آنان عامل مهمی در به  هم ریختگی امور، از هم گسیختگی حکومت 

و کینه ی مردم به نظام می شود.
هرگاه افراد طّماع و خائن به کار گمارده شوند، بی عدالتی، اتالف اموال و عقب   
ماندگی به بار آمده، فساد در تمام سطوح رواج می یابد. هرجا فساد باشد کسی خود را 
موظف به اجرای قانون نمی بیند؛ متأسفانه این پدیده در اغلب کشورها، هم چون سرطان 
خودنمایی می کند. به گفته پُل هریسون، فساد ناشی از روی کارآمدن افراد فاسد، نشانه 
دو وصف مهم است: »اوالً نشانه پیوند نامقدس قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی است 
نفوذ، پول را جذب می کند.  نفوذ را می خرد و قدرت و  اثر آن پول، قدرت و  بر  که 
به همین سبب  قوانین خودش.  اجرای  ناتوانی دولت است در  نشانه ی ضعف و  ثانیًا 
اصالحات حتی اگر صورت قانونی هم به خود گرفته باشد به ندرت ممکن است عملی 

شود.) هریسون، ص 447( «
در حکومت هایی که بیشتر مشاغل در دست افراد جاهل و فاسد باشد، بسیاری   
از افراد فهیم و امانت دار و با تقوا کمتر حاضر می شوند سمت و شغلی دولتی را بپذیرند 
و اگر هم به اجبار یا به حکم وظیفه منصبی را قبول کنند، به دلیل برخورداری از استقالل 
رأی و پافشاری بر روی استقالل عمل خود نمی توانند در چنان دستگاه حکومتی دوام 

بیاورند.
پنج( توجه به معیشت کارمندان

یکی از عوامل مهمی که باعث می شود انسان ها به ورطه ی فساد و تباهی کشیده شوند، 
اساس  بر  شد،  بحث  سوم  و  دوم  فصول  در  که  همانطور  است.  نیازمندی  و  احتیاج 
گزارش های تحقیقاتی و اظهارات افرادی که درگیر فعالیت های فاسد شده اند، نیاز و 
احتیاج و عدم کفاف درآمدهای شان یکی از عوامل اصلی درگیر شدن آن ها در فساد 
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بوده است. از جانب دیگر، طبیعت آدمی بگونه ای است که احتیاج و نیاز او را به تحریک 
جهت رفع آن نیازمندی ها وادار می سازد و هرچه این نیاز بیشتر باشد، قدرت تحریکی 
بیشتری خواهد داشت. از همین رو، فقر و ناداری در آموزه های دینی همسایه دیوار به 
دیوار کفر معرفی شده است؛ چنان که حضرت نبی اکرم)ص( می فرماید: »کادالفقر أن یکون 

کفرا«.
با توجه به آنچه که گفته شد، اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام   
انتظار انجام وظایف، آن هم به شکل مطلوب و دور از هرگونه کم کاری و خیانت وجود 
دارد، می بایست آن ها را از لحاظ زندگی مادی تأمین کرد. اگر میزان دریافتی کارکنان با 
مخارج زندگی متوسط آن ها برابری نداشته و پایین تر از آن باشد، کارکنان با دل سردی 
به انجام کارشان مبادرت خواهندورزید و کار را با اتقان و استحکام به انجام نخواهند 

رسانید و کم کاری، خیانت و تعدی به اموال عمومی را پیشه ی خود خواهدساخت.
بیشتر کارمندان دولتی برای انجام کار شرافتمندانه اقدام به قبول پست کرده اند،   
تا دولت را در حّد توان یاری رسانند و برای مردم و مراجعه کنندگان خدمتی شایسته 
تأمین  از طریقی شرافت مندانه و عّزت مندانه  را  نهایت زندگی خود  انجام دهند و در 

نمایند.
این سه ویژگی در هر کارمند شرافت مندی، انگیزه ی اولیه او را تشکیل می دهد،   
ولی اگر گرفتاری های زندگی بر او فشار آورد و رفع مشکالت را از طریق صحیح بر 
خود بسته بیند، رفته رفته به فساد رو می آورد، و مراجعان دغل باز و شیّاد با سوء استفاده 
از همین نقطه ی ضعف، او را با تطمیع و رشوه وادار به فساد می کنند و نهایتًا کارها بدون 
رشوه و پارتی بازی انجام نمی گیرد و افراد صالح کشور که راه دغلبازی را نمی شناسند، 

در رسیدن به خواسته ی خود از طریق ادارات دولتی محروم می مانند.
بدین ترتیب، یکی از راه های جلوگیری از فساد اداری )رشوه خواری و خیانت(   
احساس بی نیازی است و این وظیفه ی دولت است تا این بی نیازی را در آحاد کارمندان 
فراهم سازد. چنان که می بینیم امروز تمامی کشورهای عقب افتاده، با این وضع ناهنجار 
و فساد اداری روبه رو هستند و روزبه روز نیز به تباهی بیشتری کشیده می شوند، دلیلش 
این است که در این کشورها به بهبود معیشت کارمندان و مأمورین بخش عمومی توجه 
جدی صورت نمی گیرد. همان طوری که در فصل سوم نشان داده شد، تحقیقات زیادی 
نشان می دهد که یکی از عوامل تشدید فساد اداری در افغانستان، به اعتراف خود کسانی 
که درگیر این امور هستند، پایین بودن سطح معاش و احتیاج و نیازمندی افراد می باشد.
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شش( قاطعیت در برخورد با متخلفین
به  اقدام  نبینند،  مانعی  افراد همین که  از  برخی  که  است  روان شناختی  واقعیت  این یک 
سوء استفاده از موقعیت ها نموده و هنجارشکنی و هنجارگریزی را پیشه ی خود می کنند. 
قرآن  کریم چه خوب به این ویژگی انسانی  توجه می دهد؛ آن جا که می فرماید: »کال إن 
االنسان لیطغی، أن راه استغنی.)علق: 6-7( «؛ راستی که انسان هنگامی که خود را در غنا 
و بی نیازی ببیند، سرکش و مغرور می شود. از این رو است که هم واره باید تالش شود 
به شیوه ها و طرق مختلف جلوی این سرکشی انسان گرفته شود. عاملی اصلی سرکشی 
انسان و طغیان و تخلف وی، فقدان قوانین الزم و از آن مهم تر، عدم قاطعیت در اعمال 
قوانین و برخورد با متخلفین و مفسدین می باشد. به این جهت، همان طوری که وجود 
قوانین در جامعه اهمیت فراوانی دارد، قاطعیت مسئولین نیز در به کارگیری بدون استثنا 
و مالحظه ی این قوانین نیز ضامن اصلی سالمت اجتماعی از تمامی انحرافات و مفاسد 

اجتماعی می باشد.

بخش سوم: راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکمه
ارایه  این بخش  این بخش خود گواه است، راهکارهایی که در  همان طوری که عنوان 
می شوند، جنبه ی فرهنگی و اجتماعی دارند. هرچند به کارگیری راهکارهایی که در زیر 
ارایه می شوند، دشوار، زمان بر و نیازمند فعالیت و تالش جمعی و همگانی است، اما در 

بلند مدت می تواند مثمر ثمرات بسیار ارجمندی باشد.
1. افزایش زمینه های مشارکت مردم در امور اجتماعی

مشارکت اجتماعی بر گسترش روابط بین گروهی داللت دارد که معموالً خصلتی محلی 
و غیر دولتی است و مشارکت و درگیر ساختن مردم در فرایندهای اجتماعی مختلف را 
هدف قرار می دهد؛ به عبارتی مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت های ارادی داللت 
به صورت  امور مختلف شرکت کرده و  اعضای یک جامعه در  آنها  از طریق  دارد که 
مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند)محسنی تبریزی، 

1369: ص 108(.
امنیت  و  آرامش  تأمین  و  آسایش  جهت  در  بودن،  اجتماعي  حکم  به  انسان   
خود، به دیگران نیازمند است و همین نیازها او را در جهت تعاون و مشارکت با دیگران 
ترغیب، تشویق و گاه مجبور مي کنند. اصوالً به همان اندازه که انسان ها و جوامع بشري 
مترقّي تر و متکامل تر مي گردند، مشارکت و همکاري انسان ها نیز باید افزایش یابد، ولي 
عماًل جوامع انساني به خاطر رشد روحیه ی فردگرایي، در پي سلطه ی مطلق عقالنیت 
ابزاري، دچار حالت ذّره اي شده اند که در آن، همکاري یا وجود ندارد و یا اگر وجود 
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دارد هدف فردي در اولویت قرار دارد؛ یعني برخورد ابزاري با یکدیگر.
تجربه ی سازمان ها و نظام های حکومتی امروزه این واقعیت را به اثبات رسانیده   
است که بدون همکاری، همگامی و مشارکت عمومی قدم برداشتن در مسیر اصالح و 
بهبود امور، عمال امری غیر ممکن است؛ به عبارت دیگر همگامی و مشارکت اجتماعی 
یک اصل غیر قابل انکار در به نتیجه رسیدن تالش ها و خواسته های اجتماعی می باشد. 

2. ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری
در تعریف وجدان کاری گفته شده: »حالت ثابت درونی که شخص را به انجام دقیق کار، 
با میل و رغبت و اشتیاق ترغیب می کند«) منطقی سعادتی، شماره 17، ص 41(. طبق این 
تعریف، ملکه ای که بر طبق آن، کاری بدون احتیاج به محرک های خارجی، با دقت و 
کامل انجام گیرد برخاسته از »وجدان کاری« به شمار می آید. در وجدان کاری، شخص 
با الهام گرفتن از یک ملکه ای نفسانی به انجام درست و شایسته ی کار می پردازد)همان(. 
و  فساد  با  مبارزه  جهت  مؤثر  فرهنگی  عوامل  از  یکی  وظیفه شناسی،  و  کاری  وجدان 
انحراف اجتماعی به حساب می آید. می توان گفت که بین وجدان کاری و فساد رابطه 
معکوسی وجود دارد؛ به این معنی که با فقدان وجدان کاری، فساد و انحرافات افزایش 
خواهد یافت و وجود آن می تواند باعث کاهش فساد اداری در سازمان ها گردد. بدین 
اداري  فساد  اجتماعي  و  فرهنگي  ریشه هاي  مهم ترین  از  کاري  وجدان  ترتیب، ضعف 

است.

راهکارهای عملی تقویت وجدان کاری درنظام اداری و اجرایی
برای گسترش و تقویت وجدان کاری در افراد و نهادینه سازی آن در جامعه، باید عوامل 
به وجود آورنده و خاستگاه آن را شناخت و به تقویت و ترویج آن همت گماشت. در 
یک دسته بندی کلی، می توان عوامل ذیل را به عنوان خواستگاه وجدان کاری در افراد 

برشمرد:
را در همه جا  انسان خداوند  ارزش های شرعی. چون  به اصول و  انسان  پای بندی   .1

حاضر می بیند، به انجام درست کار می پردازد؛
2. ارزش ها و باورهای انسانی.  بدین معنا که فطرت آدمی با قطع نظر از اعتقادات مذهبی 
با انجام کارهای ناشایست و غیرانسانی سازگاری ندارد و در این راستا، شخص درست 

انجام ندادن کار را نوعی خیانت می پندارد؛
3. تجارب فردی، درک این که دنیا دار مکافات است، اگر امروز را با کم کاری و درست 
انجام ندادن کار سپری کند، روز دیگر از راه خواهدرسید که دیگری چنین خیانتی را 

نسبت به او روا می دارد)منطقی سعادتی، ص 41(.
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با توجه به عوامل و خواستگاه های فوق، می توان گفت که با تقویت پایبندی انسان ها به 
اصول و ارزش های دینی و باورهای انسانی و نیز در سایه ی استفاده از تجارب بشری 
می توان به تقویت و گسترش فرهنگ وجدان کاری در سازمان ها اقدام نمود. گذشته از 

این، می توان امور زیر را نیز به عنوان راهکارهای تقویت وجدان کاری مطرح کرد:
الف( احترام به انسان و اندیشه های واالی او که نتیجه ی آن، تقویت اعتماد به نفس و 

وجدان کاری درنیروهای فعال سازمان است؛ 
ب( پرورش روحیه و نگرش خوش بینانه و مثبت گرا نسبت به انسان و اعمال او؛ درواقع 
درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص و موقعیت های کارگروهی است و در مسئولیت پذیری 

کار شریک می سازد؛
ج( آموزش؛ انسان هم واره درحال کسب تجربه است و آموزش های درست وضابطه مند 

کارکنان را به انجام دقیق کارملزم می نماید.
د( به کارگیری مکانیزم های خودانگیزشی؛ در سازمان باید به دنبال مکانیزم های انگیزشی 
پایدار بود تا اثرآن نیزپایدار باشد. در اینجا ضمن تأیید تأثیرانگیزه های مادی در تقویت 
وجدان کاری، تأکید اصولی برانگیزه های درونی و معنوی افراد است که در تقویت وجدان 

کاری تأثیر فراوان دارد. 
 3. افزایش اعتماد اجتماعی

یکی از مسایل و مشکالت اجتماعی موجود در افغانستان، کاهش یافتن اعتماد اجتماعی 
در میان مردم و نهادهای حکومتی است. فساد اداری و عدم التفات به آن از سوی مقامات 
اداری و حکومتی خود باعث از بین رفتن و یا کاهش اعتماد اجتماعی می گردد؛ چنان که 
فقدان اعتماد اجتماعی در جامعه، مانعی اساسی بر سر راه مبارزه با فساد اداری به حساب 
می آید. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، میان اعتماد اجتماعی و فساد اداری، رابطه وجود 
دارد؛ یعنی افزایش اعتماد اجتماعی و همکاری مبتنی بر آن، باعث کاهش فساد اداری 

می شود)خلف خانی، شماره 53، ص 55(.

 نتیجه گیری
مسئله ای به نام فساد اداری در افغانستان، پدیده ای جدید و متأخر نیست، بلکه ریشه در 
گذشته ی سیاسی و نوع روابط قدرت و سیاست در این کشور دارد. در اوایل دوره ی 
جدید، به جای آن که مبارزه با این پدیده مورد توجه جدی عوامل داخلی و خارجی قرار 
گیرد، عماًل و به خاطر مصالحی چون جریان ملت سازی، مشارکت دادن اقوام و قبایل 
مختلف و پروسه ایجاد و تقویت وحدت ملی، چرخه ی فساد اداری دور بیشتری گرفت 
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و باعث اوج گیری فساد در الیه های مختلف نظام اداری و حکومتی کشور شد.
نهادهای مختلف  با فساد توسط  مبارزه  هر چند در سال های اخیر تالش هایی جهت 
ملی و بین المللی انجام گرفته است و سازمان هایی در این راستا پا به عرصه ی وجود 
گذاشته اند و اقدام هایی هم صورت گرفته است، اما این تالش ها و اقدام ها از تأثیرگذاری 
چندانی برخوردار نبوده اند. از این رو، تالش کردیم ضمن تبیین وضعیت فساد اداری 
در افغانستان، عوامل کلیدی و گلوگاهی فساد اداری در افغانستان را شناسایی کنیم. این 
عوامل عبارت بودند از: ضعف وجدان کاری و خود نظارتی، فقدان اعتماد اجتماعی، 
نبود عزم جدی جهت مبارزه با فساد در مسئولین و دست اندرکاران، فقدان نظام کنترل 
و نظارت مؤثر، پایین بودن مسئولیت پذیری اجتماعی در شهروندان، فقدان شفافیت در 
فرایندهای اداری و قوانین و مقررات و سرشت قومی و قبیله ای داشتن نظام اداری در 

کشور.
هم چنین، مشخص شد که فساد اداری حاصل وجود و تعامل عواملی چون   
انحصارطلبی، پنهان کاری و عدم شفافیت، فقدان شایسته ساالری و مسئولیت اجتماعی 

شهروندان است.
از طرف دیگر، فساد اداری و هر نوع انحراف اجتماعی و اداری دیگر، در تعامل سه 
و  مردم   .2 نفوذ؛  و  قدرت  دارندگان  و  1. حاکمان  می افتد:  اتفاق  ذیل  اساسی  عنصر 
اداری  و  حکومتی  سیستم   .3 جامعه؛  بر  حاکم  رفتاری  و  ارزشی  فرهنگی،  وضعیت 
تنظیم کننده روابط میان دو عنصر فوق. بر این اساس، راهکارهای مورد نظر را بر اساس 

همان سه عنصر، به سه دسته طبقه بندی  کردیم که در شکل زیر نشان داده شده اند.
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1. عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خاتم النبیین)ص(

چکیده  
دراین گفتار پدیده ی اسراف از بعد اقتصادی  بر اساس گفتمان قرآنی و روایی به روش  
خاص مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. به منظور دستیابی و معرفی بهتر الگوی 
ابتدا مبانی و ادبیات آن بحث گردیده است. سپس اسراف و تبذیر به  مصرف اسالمی، 
عنوان الگوهای نامطلوب مصرف معرفی شده است. آنگاه معیارهای کیفی اسراف و تبذیر 
استخراج گردیده و درنهایت نماگرهای متعددی جهت اندازه گیری اسراف و رفتارهای 
نامطلوب مصرف کنندگان تدوین و طراحی شده و شاخص ترکیبی از معیارهای اسراف 
کمی  نظر  از  را  اسراف  میزان  می توان  شاخص  این  از  استفاده  با  که  گردیده است  ارائه 
اندازه گیری کرده و سیاست گذاری درست و دقیق درامور اجتماعی و اقتصادی انجام داد. 
اقتصادی را در زمینه ی منع اسراف و  همین طور میزان پاسخ گویی نهادهای اجتماعی و 

تبذیر نشان می دهد. 
واژه های کلیدی: اسراف و تبذیر، معیارهای اسراف، نماگرهای اسراف و تجمیع نماگرها 

و شاخص ترکیبی اسراف.

 محمد جان رحمانی1 
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1. مقدمه 
مصرف و تخصیص درآمد ازمباحث کلیدی و بنیادی علم اقتصاداست. در علم اقتصاد 
رفتار مصرف کنندگان به عنوان رفتارهای عقالیی انسان مورد ارزیابی و تحلیل قرار 
می گیرد و عقالیی بودن رفتارها بر اساس دیدگاه ها و جهان بینی تعریف و بازشناسی 
می شود؛ به عبارت دیگر هر نظام و یا مکتب اقتصادی با مبانی و نگرش های فکری و 
ایدئولوژیکی منحصر به خود رفتار عقالیی را ترسیم و تبیین می کند. رفتار عقالیی از 
منظر نظام اقتصادی اسالم عبارت است از: » تطابق رفتارهای اقتصادی با هنجارهای 
عقالیی  رفتار  سرمایه داری،  نظام  منظر  از   ،)136-132  :1387 )میرمعزی،  اسالمی« 
اسالمی  اقتصاد  نظام  در  است.  مادی«  نفع شخصی  کردن  بیشینه   « از:  است  عبارت 
الگوی رفتاری درحوزه تخصیص ومصرف در آمد، زمانی می تواند یک الگوی مناسب 

و عقالیی باشد که درآمدها به صورت ذیل تخصیص زده شود:
1. مصرف کاال و خدمات برای خود و نزدیکان)فرزند، پدر، مادر، همسر و خدمتکار(؛

2. انفاق درراه خدا ازطریق صدقه، وقف، وصیت و قرض الحسنه)مخارج مذهبی(؛
3. انجام واجبات مانند: پرداخت خمس، ذکات و مالیات های که دولت وضع می کند؛

4 .سرمایه گذاری با انگیزه ی سود، از طریق مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله 
و مانند آن و سرمایه گذاری با انگیزه ی ثواب.

بنابراین وقتی یک مسلمان درآمد خود را این گونه تخصیص دهد، از نظر   
با هنجارهای اسالمی تطابق  اسالم رفتارش یک رفتار عقالیی است، چون رفتارش 
دارد، هدف و انگیزه رفتاری فرد مسلمان" بشینه کردن سر جمع لذت های دنیوی و 

اخروی و کمینه کردن سر جمع رنج های دنیایی و آخرتی" است )همان(. 
یکی ازمسائل که در زمینه ی تخصیص درآمد مطرح است، محدودیت های   
تخصیص درآمد است که دراقتصاد کالسیک و متعارف به عنوان محدودیت های فردی 
و نهادی مطرح می گردد که محدودیت های فردی ناشی از استعدادها و امکانات فرد 
است و درآمدی که فرد به دست می آورد بر اساس استعداد و توانمندی است و براین 

اساس درآمد را به خود اختصاص می دهد.
          اما در نظام اقتصاد اسالمی تخصیص درآمد فرد مسلمان عالوه بر محدودیت های 
فوق با محدودیت های دیگری نیز مثل حرمت تبذیر و حرمت اسراف مواجه است.
بنا بر این فرد مسلمان درآمدش را درچهارچوب الگوی اسالمی تخصیص می دهد و 
مصرف می کند. مصرف که زیر مجموعه ی الگوی تخصیص درآمد به حساب می آید، 
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قرار  بررسی  مورد  را  مسلمان  فرد  یک  می شود مصرف  بحث  نگرش خرد  با  وقتی 
می دهد و زمانی که با دید کالن بحث می شود، تالش می گردد که تحلیل رفتار یک 
الگوی مصرف کل  به کل جامعه سرایت دهند و  از حیث مصرف  فرد مسلمان را  

جامعه را بحث کند. 
        این بحث تحت عنوان مبانی و ادبیات تحقیق مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد 
و در نهایت معیارهای اسراف براساس گفتمان قرانی و روایی معرفی می گردد و آنگاه 
معیارهای کیفی اسراف توسط نماگرها کمی سازی و شاخص ترکیبی کمی اسراف 
تدوین می شود تا توسط آن بتوان الگوی مصرف مطلوب و نامطلوب را تفکیک کرد. 
بنا براین درمقاله به این سوال جواب داده خواهدشد که الگو و مدل مصرف مطلوب 
از دیدگاه اسالم کدام است؟ به عبارت دیگر از دیدگاه اسالم الگوی مصرف مطلوب 

چیست؟

 2. بررسی مبانی و ادبیات تحقیق
اسراف و تبذیر از مفاهیم قرآنی و دینی است که جایگاه بررسی و تحقیق علمی آن، 
مناسب نظریه رفتار مصرف کننده در علوم اقتصادی می باشد. نظریه رفتار مصرف کننده 
از مهم ترین بحث های علوم اقتصادی است که درسطح اقتصاد خرد و کالن رفتارهای 
قرار  تحقیق  و  بررسی  مورد  مصرف کنندگان  رفتار  بر  مؤثر  عوامل  و  مصرف کننده 
می دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  رفتار مصرف کنندگان  که  عواملی  مهم ترین  از  می گیرد. 
درآمد مصرف کننده و سلیقه و فرهنگ است. مصرف کننده با توجه به درآمد و سلیقه 
کاال و خدمات  نیازها و مطلوبیت،  نمودن حداکثر  تأمین  منظور  به  فرهنگ خود،  و 
نظریات  و  دیدگاه ها  خصوص  این  در  بنابراین  می نماید.  مصرف  و  خریداری  را  
مختلفي توسط صاحب نظران اقتصادي مطرح گردیده است. دراین تحقیق برخی از این 
دیدگاه ها از جمله دیدگاه که ازسوی اقتصاددانان مسلمان مطرح گردیده است، مورد 

بررسی قرار می گیرد تا جایگاه بحث اسراف و تبذیر  بیش تر روشن گردد.

1-2. نظریه ی مصرف کینز
کینز، نظریه مصرف را براساس درآمد مطلق مورد بحث و تحلیل قرار می دهد؛ یعنی 
کینز از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر الگوی رفتار مصرف کننده را مطلق درآمد قابل 
تصرف مصرف کننده می داند و مصرف افراد را تابع مثبت از درآمد قابل تصرف درنظر 

می گیرد.
       نظریه مصرف جان مینارد کینز، یکی از مهم ترین کمک های علمی وی به علم 
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اقتصاد است که در سال 1936 در کتاب نظریه عمومی آن  را مطرح کرد؛ یعنی نظریه ی 
که کینز از نوسانات اقتصادی ارائه کرد، تابع مصرف در کانون آن قرار داشت و از آن 
زمان به بعد، در تجزیه و تحلیل  های اقتصاد کالن، تابع مصرف نقش تعیین کننده  ای 
داشته است. الوین هانسن، یکی از نخستین پیروان کینز می نویسد: نقش عمده کتاب 
"نظریه عمومی" این بود که تابع مصرف را به  صورت روشن و مشخص ارائه نمود 
و به  شکل فرمول درآورد و باید اذعان نمود که اهمیت آن، به  اندازه تابع مصرفی بود 

که مارشال کشف کرد. 
ویژگی های نظریه مصرف کینز 

1.  کینز معتقد بود که عوامل مختلفی بر تصمیمات مصرف تأثیر  گذار است، اما در 
کوتاه  مدت مهم ترین عامل تأثیرگذار درآمد است. کینز، بر این باور بود که نرخ بهره در 
این خصوص، نقشی نخواهدداشت. این دیدگاه، برخالف نظریات کالسیک  های قبل 
از وی بود که اعتقاد داشتند نرخ بهره باال، باعث افزایش پس انداز و کاهش مصرف 

می  شود )منکیو گریگوی,1375: 499-500(؛
2. در تابع مصرف کینز، درآمد به  صورت واقعی در نظر گرفته می  شود؛ به عبارت دیگر 

در تابع مصرف، درآمد واقعی همان درآمد به قیمت  های ثابت است؛
3.  در هر سطح از درآمد واقعی، یک مقدار مصرف ثابت برای تأمین نیازهای اساسی 
در نظر گرفته می  شود؛ به عبارت دیگر مصرف هیچ گاه صفر نیست؛ حتی اگر درآمد 
صفر باشد، مصرف مقداری ثابت است که یا از محل وام یا برداشت از پس انداز جبران 
می  شود) صادق بختیاری،1384: 159-160(؛ به عبارت دیگر در سطوح پایین درآمدی، 
مصرف از درآمد پیشی می  گیرد و ازطریق قرض یا پس انداز منفی تأمین می  شود؛ یعنی 
در سطح پایین درآمدی، میل نهایی به مصرف کوچک تر از میل متوسط به مصرف 

است ) مصطفی شریف, 1387: 75(؛
4.  کینز، براساس یک اصل روانشناسی بیان می  کند که اشخاص، هنگامی که درآمدشان 
به  نه  ولی  افزایش می  دهند،  را  الگوی مصرف خود  متوسط  به طور  افزایش می یابد، 
افزایش  از  مصرف  افزایش  نسبت  درآمد،  افزایش  با  یعنی  درآمدشان؛  ازدیاد  اندازه 
نزولی  مصرف،  به  متوسط  میل  دیگر  به عبارت  همان(؛  )بختیاری  است  کمتر  درآمد 
لوکس  کاالی  نوعی  به  اصطالح،  پس انداز  که  بود  باور  این  بر  کینز  است. هم چنین 
است. بنابراین وقتی درآمد افراد اضافه می  شود، انتظار می  رود ثروت مندان در مقایسه 
با فقیران درصد بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و لذا مسئله ی پایین آمدن میل 

متوسط به مصرف به  صورت محور اصلی نظریه کینز درآمد)منکیو همان(. 
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       تئوری ونظریه مصرف کینز، در عمل توسط اقتصاددانان مورد آزمون و ارزیابی 
قرار گرفت تا مطابقت و عدم مطابقت آن، با واقعیت های موجود  مورد بررسی قرار 
گرفت. در بررسی های انجام شده روی داده  ها و دوره ها معلوم گردید که نظریه مصرف 
کینز در دهه اول، شاهد موفقیت هایی بود، ولی چندی نگذشت که با دیدگاه مخالف 
مواجه شد. مخالفین نگران بودند که براساس نظریه مصرف کینز؛ یعنی با باال رفتن 
سطح درآمد خانوارها، به مرور زمان مصرف شان کمتر می گردد و پس اندازها زیاد 
می  شود درنتیجه ممکن است که پروژه  های سرمایه گذاری سودآوری که بتواند همه 
پس اندازها را جذب کند، وجود نداشته باشد که دراین صورت با پایین بودن میزان 
مصرف، تقاضا پایین می آید و با کاهش تقاضا نظام اقتصادی با رکود و بحران دچار 
افزایش  این  اما  بود،  بیشتر  از جنگ  در سال های پس  درآمد  با وجودی که  می  شود. 
درآمد، به باال رفتن نرخ پس انداز نیانجامید و دیدگاه کینز مبنی بر این که با باال رفتن 
درآمد، میل متوسط به مصرف )نسبت مصرف به درآمد( کاهش می  یابد، مورد تأیید 

واقع نشد و عماًل بحرانی صورت نگرفت) پشین: 502(.

2-2. نظریه مصرف جیمز دوزنبری
نظریه مصرف جیمز دوزنبری در سال 1949 ارائه شد که به نظریه درآمد نسبی نیز 
مشهور است)اچ ویلیام برانسون، 1378: 305-304(. این نظریه بر دو فرض استوار 

است که عبارتند از:
به عبارتی دو  از هم نیست؛  ارتباط داشته و مستقل  با یکدگر  افراد  1. رفتار مصرفی 
شخص که با درآمد جاری یکسان در دو طبقه متفاوت توزیع درآمدی زندگی می کنند، 
مصرف های متفاوتی خواهند داشت. در واقع فرد، خود را با سایر افراد مقایسه کرده 
گروه های  و  افراد  میان  در  او  جایگاه  دارد،  او  مصرف  در  توجه  قابل  تأثیر  آنچه  و 
بهبود  احساس  صورتی  در  تنها  فرد  بنابراین،  فرد.  درآمد  مصرف  نه  است،  جامعه 
موقعیت از جهت مصرف می  کند که مصرف متوسط او نسبت به متوسط سطح جامعه 
 )Demonstration Effect(افزایش یابد. این روحیه را اصطالحًا اثر تقلیدی یا اثر تظاهری

گویند)رحمانی، 1383: جلد دوم، 139(؛
2.  رفتار مصرفی در طول زمان، غیر قابل برگشت است؛ بدین معنا که مخارج مصرفی، 
زمانی که درآمد کاهش می  یابد چسبندگی داشته و برگشت ناپذیر است)ابراهیم گرجی، 
1379: 26(. فرد بعد از عادت کردن به یک سطح مصرف در مقابل کاهش آن مقاومت 
اثر  نشان می دهد و به سختی حاضر است از آن سطح مصرف بکاهد این روحیه را 
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چرخ دنده )Ratchet Effect( می  نامند)رحمانی همان(.
       این نظریه چنین استدالل می  کند که مصرف جاری نه تنها به درآمد جاری، بلکه 
به درآمد گذشته نیز بستگی دارد و الگوی مصرفی افراد با توجه به حداکثر درآمد آنان 
شکل می  گیرد. اگر درآمد جاری، در مقایسه با گذشته کاهش یابد، در این صورت 
و  نمی  دهند  کاهش  درآمد،  کاهش  اندازه  به  را  خود  مصرف  میزان  مصرف  کنندگان 
واقع مصرف  کنندگان  در  و  می  دهند  کاهش  را  مخارج مصرفی خود  از  بخشی  فقط 
سطح  به  که  خانواده ای  مثال  برای  می  کنند.  تبعیت  مصرف  استاندارد  سطح  یک  از 
باال عادت کرده، به سختی می  تواند در صورت انقباض درآمد میل متوسط به مصرف 
خود را کاهش دهد. از این  رو تمایل دارد که با کاهش پس انداز میل متوسط مصرف 
افزایش می یابد،  اما هنگامی که درآمد  ثابت نگه دارد)تفضلی، 1376 :130(.  خود را 
با سطح درآمدی  داده و  افزایش  را  به راحتی و سریعًا مصرف خود  مصرف  کنندگان 
حداکثر مطابقت می  دهند. لذا یک عدم تقارن در مصرف در دوره های پردرآمدی و کم 

درآمدی وجود دارد)بختیاری، پیشین، 169(.
این نظریه، برخالف نظریه درآمد مطلق کینز، معتقد است که تغییرات الگوی   
مصرف، تابعی از درآمد مطلق نبوده، بلکه به  عواملی دیگر هم چون درآمد جاری و 
بیان دیگر  به  دارد؛  بستگی  قبل  درآمد در دوره ی  بیش ترین  به  نسبت درآمد جاری 
وضعیت زندگی و الگوی مصرف افراد به باالترین وضعیت نسبی درآمدی او بستگی 
با باالترین سطح درآمدی که تاکنون  الگوی مصرفی خود را مطابق  دارد وخانوارها 

تجربه کرده اند است تنظیم می کند)مصطفی، پیشین: 75(. 
         بنابراین طبق این نظریه مصرف افراد تابعی ازباالترین سطح درآمدی است که 
تا کنون تجربه کرده اند و درصورت کاهش درآمد، نسبت به کاهش مصرف مقاومت 
می کنند و لذا مجبورند از پس انداز بکاهند تا از سطح زندگی و مصرف گذشته ی خود 
چندان فاصله نگیرند و به همین خاطر برروی تابع مصرف کوتاه مدت قرار می گیرند. 
پس انداز  به  متوسط  میل  کاهش  و  مصرف  به  متوسط  میل  افزایش  موجب  امر  این 

می شود. 

3-2. نظریه الگوی مصرف سیکل زندگی
الگوی مصرف سیکل زندگی ازسوی فرانکو مودیگلیانی  )2003-1918( و ریچارد 
قرار  بررسی  مورد   )1929-2002( آندو  وتوسط  میالدی   1940 سال  در  برامبرگ 
تغییر  تأثیر  تحت  مصرف  الگوی  نظریه  این  براساس   .)44  : پشین  گرفت)تفضلی، 
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دارد.  بستگی  شان  عمر  در طول  مردم  درآمدی  و جریان  خانوارها  ثروت  موجودی 
آندو و مودیگلیانی، معتقد هستند که جریان درآمدی فرد نوعی، در ابتدا و اواخر عمر 
کم و در دوران میانی عمر بیش تر است، ولی سطح مصرف در تمام دوران زندگی یا 
ثابت است و یا روند افزایشی خفیف دارد؛ یعنی فرد نوعی می کوشد در اوایل عمر 
با قرض کردن و در اواخر عمر با استفاده از مازادهای دوران میانی عمر، مصرف خود 
را در حّد ثابتی نگه دارد)گرجی, پیشین: 42(. در حقیقت هر فرد می خواهد مطلوبیت 
حاصل از مصرف در کّل سال های زندگی را با در نظر گرفتن محدودیت درآمد در 
کّل عمرش بیشینه کند. مودیگلیانی پس از استخراج تابع مصرف فرد نوعی، ازطریق 
جمع افقی توابع مصرف افراد، نتایج حاصله را به کل جامعه تعمیم می دهد)شریف, 

پیشین: 77(.

4-2. نظریه الگوی مصرف فریدمن 
میلتون فریدمن )2006-1912( در کتابی که در سال 1957 منتشر نمود، برای توجیه 
الگوی  مکمل  فرضیه  این  نمود.  مطرح  را  دائمی  درآمد  فرضیه  مصرف  کننده  رفتار 
به  تنها  نباید  این که مصرف  برای  این ها  چرخه ی زندگی مودیگیالنی است. هردوی 
ایروینگ فیشر )1867- 1947( استفاده  از تئوری  باشد،  درآمد کنونی بستگی داشته 
کرده اند، ولی برعکس، نظریه چرخه زندگی که در آن بر این نکته تأکید دارد که درآمد 
در سراسر عمر روند منظمی دارد، این الگو، بر این نکته تأکید دارد که درآمد مردم 

درسال های مختلف متفاوت است)منکیو، پیشین: 525(.
         فریدمن، معتقد است که مردم مایلند حتی اگر درآمد طول عمرشان یکسان 
تابع  در  ثروت  نقش  بر  لذا  و  کنند  یکنواخت حفظ  به  طور  را  نباشد، مصرف خود 
مصرف تأکید می شود. به  بیان دیگر مردم رفتار مصرفی خود را نه تنها به سطح درآمد 
جاری، بلکه به فرصت های مصرفی بلندمدت و دائمی ارتباط می  دهند. مردم در طول 
زندگی خود، طوری برنامه  ریزی می  کنند که با این درآمد، مصرف در طول عمر تغییر 
نکند. در این نگاه، درآمدهای بادآورده و یا زیان های احتمالی در مصرف دائمی منظور 
نمی  شود و فقط درآمد  های دائمی و قطعی در الگوی مصرف  کننده مؤثر است)شریف، 
پیشین: 76(. به طور کلی می توان نظریه فریدمن را به این صورت بیان کرد که فرید 

من معتقد است که فرد سه نوع درآمد را ممکن است داشته باشد:
1.یکی درآمد موقت وغیرقابل پیش بینی:yt؛

2. درآمد دایمی که همواره ممکن است نصیب فرد ویا خانوارگردد:yp؛
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3. درآمد واقعی که شامل درآمدهای موقت ودایم  است به دست می آید،y؛ 
.y=yp+yt :یعنی

فرید من درباب مصرف نیز سه نوع مصرف را درنظرمی گیرد:
الف( مصرف موقت: ct؛
ب( مصرف دایمی:cp ؛

دست  به  ودایمی  موقت  مصرف  ازجمع  که  شده  مشاهده  و  واقعی  مصرف  ج( 
.c=cp+ct :یعنی C،می آید

5-2. نظریه الگوی مصرف اسالمی
نظریه الگوی مصرف اسالمی برمبنای منابع اسالمی و گفتمان قرآنی و روایی توسط 
  .)142-124  :1384 )معزی,  است  گردیده  استنباط  و  کشف  مسلمان  اقتصاددانان 
کلمه ی الگو عبارت از معیار، نمونه  و مدل است. بنابراین براساس منابع قرآنی مقصود 

از الگوی مصرف، ارائه ی معیارها، بایدها و نبایدهای دینی در مورد مصرف است.
ارائه  مصرف  باب  در  دینی  ازمنابع  که  نباید های  و  بایدها  معیارها،  به  توجه  با    
می گردد، می توان سه ناحیه و یا سه نوع مصرف را مشخص کرد؛ یعنی حد کفاف 

زندگی، حد توسعه زندگی و حد اسراف. 
الف( حد کفاف مصرف 

درحد  زندگی  تأمین  که  است  منطقه ای  مصرف،  کفاف  حد  اسالمی،  دیدگاه  از   
پوشاک  و  الیموت  قوت   سرپناه،  تأمین  مانند  امکانات ضروری  تأمین  و  ضرورت 
شده  دانسته  ضروری  و  واجب  امر  دینی  آموزه های  براساس  آن،  ضروری  درحد 
است که دراین محدوده بر دولت و مردم واجب است ضرورت ها و امکانات اولیه 
زندگی را تأمین نماید. مردمان که زندگی شان پایین تر از حد کفاف زندگی باشد و 
خود مردم نتوانند دراین حد زندگی خود را تامین نمایند، براساس منابع دینی، دولت 
موظف است که زندگی مردم را درحد کفاف تامین کند. بنابراین درمحدوده ی کفاف 
زندگی، دولت باید به صورت مستقیم کمک های بالعوض به این اقشار داشته باشد. 
برمردم نیز واجب است که درصدد تأمین زندگی شان گام بردارند و تالش نمایند. در 
نتیجه اینکه در این محدوده، الگوی مصرف تابع درآمد نیست؛ یعنی مصرف متناسب 
ازطریق کمک های  باید  یا  و  کرد  باید قرض  بلکه حتی  نمی گردد،  تنظیم  درآمد  با 

بالعوض دولت امرار معاش نمود )صدر،1350: 289-285(.
به طورخالصه الگوی مصرف در حد کفاف زندگی می تواند دارای سه ویژگی ذیل 
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باشد:
1. حدکفاف، حد ضرورت و نیازمندی ها است که از لحاظ علوم اقتصادی مفهوم نیاز 

و ضرورت متفاوت از  مفهوم خواسته هاست)همان(؛
2. تأمین نیازها و ضرورت ها واجب است؛

3. درحدکفاف، الگوی مصرف خانواده ها تابع  از درآمدشان نیست.
ب( حد توسعه زندگی

درمحدوده ی توسعه ازنظر درآمد، درآمدهای مردم ازسطح کفاف باالتراست؛ یعنی بیش 
ازخط فقر درآمد دارند و مردم درصدد توسعه و بهبود زندگی شان هستند  و متناسب 
به صورت  با درآمدهای خود مصرف می کنند. دولت دراین زمینه موظف است که 
غیرمستقیم زمینه ها و فرصت های زندگی بهتر را برای این اقشار فراهم سازد و از طریق 
افزایش دهند)همان(.  تا درآمدهای خود را  اقشار را حمایت نماید  این  غیر مستقیم 
منطقه ی توسعه ی زندگی خود  به  بیش تر گردد، مردم  میزان درآمدهای مردم  هرچه 
نزدیک تر می گردد و عرصه ی زندگی خود را بیش تر توسعه و بهبود می بخشد. در منابع 
فقهی و دینی توسعه ی زندگی و فراهم نمودن زندگی بهتر درقالب داشتن خانه های 
بزرگتر و... به عنوان یک امرمستحب مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین می توان حد 
توسعه ی زندگی را که درآن الگوی مصرف خانواده ها تابع سطوح درآمدی شان تعیین 

می گردد، با این ویژگی ها و خصوصیات تعریف کرد:
1. حد توسعه ی زندگی ناظر برخواسته ها؛

2.دستیابی به حد توسعه ی زندگی از لحاظ فقهی مستحب است؛ به عبارت دیگر تأمین 
خواسته ها که باعث توسعه ی زندگی می گردد به عنوان امر مستحب مورد تأکید قرار 

می گیرد؛ 
3. درحد توسعه ی زندگی، مصرف خانواده ها تابع درآمدهای شان است.

ج( حد اسراف زندگی
حد اسراف زندگی را می توان به دوصورت تعریف و بیان نمود:

1( حد اسراف زندگی بعد از حد توسعه به وجود می آید. در این صورت اسراف به 
معنی زیاده روی وتجاوز ازحد می باشد؛

2( همین طور ممکن است که حداسراف زندگی و درون هریک از محدوده های کفاف 
و توسعه ی زندگی نیز به وجود آید که دراین صورت اسراف به معنی استفاده نامناسب 

ازمنابع و امکانات اقتصادی می باشد.
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بنابراین محدوده ی اسراف در هریک ازمناطق توسعه و کفاف زندگی قابل تصور است. 
از لحاظ فنی و علمی حد کفاف بیش تر ناظر به بعد مصرف است و حد توسعه، ناظر 
به بعد سرمایه گذاری و مصرف است. از لحاظ فقهی و منابع دینی ما اسراف به عنوان 

یک فعل حرام مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است.

نتیجه گیری 
درسه  اسالمی  یا مصرف  درآمد  الگوهای تخصیص  مسلمان،  اقتصاددانان  دیدگاه  از 
منطقه: »منطقه حد کفاف«، »منطقه توسعه زندگی« و»منطقه اسراف« قابل تصور است و 
الگوی مصرف اسالمی در این سه محدوده مطرح می باشد. در الگوی مصرف اسالمی 
در  که  مصرفی  الگوی  اما  است،  درآمد  تابع  زندگی  توسعه  منطقه  در  فقط  مصرف 
اقتصاد مرسوم و متعارف برای تخصیص درآمد ومصرف  مطرح می گردد و به عنوان 
رفتار عقالیی نیز یاد می گردد، عبارت از: »حد اکثرسازی منافع مادی و شخصی« است. 
طبق همین تعریف برای مصرف، الگوهای مختلفی را طراحی می کنند: کینز مصرف 
را تابع درآمد قابل تصرف می داند) C=by( که با افزایش درآمد، مصرف به میزان کم تر 
افزایش میابد، چون بخشی از درآمد، پس انداز می شود و به عقیده کینز با افزایش 
درآمد، میل نهایی به مصرف کاهش می یابد. این نظریه کینز با منطقه ای کفاف که حد 
واجب و ضرورت مصرف است و منطقه ی اسراف که ناحیه ی  ممنوعه مصرف است  
است،  زندگی  کفایت  از حد  پایین تر  درآمد  کفاف«  »منطقه  در  نیست، چون  صادق 
طور  همین  باشد،  درآمد  مستقیم  تابع  نیز  منطقه  دراین  مصرف  که  گفت  نمی توان 
در»منطقه اسراف« که درآمد باالتر از حد کفایت و توسعه وجود دارد، کسی حق ندارد 
به دلیل وجود درآمد بیش تر، مصرف را بیش تر کند. بنابراین، مصرف تابع  از درآمد 
در این دومنطقه  نیست و فقط درمنطقه ی توسعه، نظریه ی کینز سازگار با آموزه های 

اسالمی است.
  دو زنبیری از اقتصاددانان نظام سرمایه داری الگوی مصرف را بر اساس این 
دو فرض مطرح می کند، یکی اینکه: مصرف کننده سطح مصرف خود را با فرد دیگر 
مقایسه می کند؛  به عبارت دیگر یک نوع رقابت و هم چشمی در مصرف دارد . دیگری 
اینکه : سطح مصرف فعلی متأثر از سطح مصرف قبلی است، چون به مصرف قبلی 
عادت کرده است و ترک عادت موجب مرض است؛ هردو فرض با آموزهای اسالمی 
امری  اسالم  در  ناسالم  رقابت  یا  و  هم چشمی  و  اوالً  چشم  چون  است،  ناسازگار 
مطلوب نیست؛ ثانیًا هر عادتی مطلوب نیست. پس پدیده ی اسراف و تبذیر در نظام 
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اقتصادی متعارف حل شده است ودارای ارزش تحلیلی است، اما در نظام اقتصادی 
اسالم پدیده ی اسراف و تبذیر یک رفتاراقتصادی جامعه ستیز وهنجارشکن است، 
اساس  بر  که  است  افرادی  رفتارهای  از  یافته  تشکیل  اسالمی  جامعه  رفتار  چون 
آموزه های اسالمی)واجبات، مستحبات مالی، ترک محرمات مالی و ترک مکروهات 
مالی ( می باشد و رفتار اقتصادی که طبق آموزه های اسالمی باشد رفتار جامعه پسند 

است. 
3. فرایند استخراج معیارهای اسراف

دربحث قبل، مبانی و ادبیات تحقیق تا حدودی مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت، 
نظریه الگوی مصرف اسالمی ارائه و بررسی شد. اما در این بحث ابتدا با مراجعه به 
آیات و روایات، انگیزه های اسراف کننده بیان و استخراج می گردد، سپس  با مراجعه 
به منابع اسالمی اندازه گیری اسراف  یا معیارهای اسراف مورد سنجش و ارزیابی 
بنابراین جهت تعیین و استخراج معیارهای اسراف و تبذیر مراحل  قرار می گیرد. 
ذیل را باید مورد بررسی قرار داد تا به معیارهای اسراف و الگوی مصرف مناسب 

دست پیدا کرد.
1-3. مرحله مفهوم شناسی اسراف

در آیات و روایات، اسراف و تبذیر به عنوان یک رفتار نامطلوب و رفتار غیرعقالیی 
تعریف می شود و درموارد متعددی به کار برده می شوند و یکی از کاربردهای مهم 
آن، که بیش تر از سایر کاربردها مورد توجه صاحب نظران ، مفسرین و فقها بوده 

است، کار برد اقتصادی آن است.
این تحقیق که درصدد تحلیل و ارزیابی اسراف و تبذیر از لحاظ کاربرد   
اقتصادی آن است، واژه های اسراف و تبذیر را که در آیات و روایات به کار رفته اند، 

جهت تبیین موضوع تحقیق، مورد مفهوم شناسی و تعریف قرارد می دهد .
         واژه های اسراف و تبذیر در قرآن و روایات در موارد متعددی به کار رفته اند. 
واژه اسراف حدود 23 مورد درقرآن بالحن های شدید استعمال شده  و به عنوان 
اشاره  آنان  چندتای  به  نمونه  عنوان  به  است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد  کبیره  گناه 
می گردد: در آیات متعددی واژه ی تبذیر با لحن های شدید به کار رفته است، مانند: 
تَْبِذیراً.) اسراء: 26( و  ْر  تُبَذِّ َو ال  یاِطیِن. )اسراء: 27(  الشَّ إِْخواَن  کانُوا  ِریَن  الُْمبَذِّ إِنَّ   (
روایات متعددی  درمنابع مختلف روایی وجود دارد که واژه های اسراف و تبذیر را 
گاهًا در کنار هم و یا به عنوان مفسر همدیگر به کار برده اند. بنابراین لغت شناسان 
و مفسرین با توجه به گفتمان  قرآنی و روایی، اسراف و تبذیر را مفهوم شناسی و 
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مفهوم سازی کرده اند.

مفهوم اسراف
َرُف: تجاوز الحّد في کِلّ فِعٍل یَفعُله اإلنساُن و إن کان ذلك في اإلنفاِق  در التحقیق آمده: السَّ
أشَهر)مصطفوی 1360: ج 5 ،142 (؛ اسراف به معنای تجاوز کردن از حد در هر کاری 
بزند، گرچه کاربرد آن در هزینه کردن مال بیش تر است. در  انسان سر  از  است که 
رُف ِزیاَدًة َعلی ما یَنبَغي)طریحی، 1375: ج 3، 217(؛   مجمع البحرین آمده: اإلسراَف الصَّ
اسراف، صرف نمودن مال بیش از اندازه اي است که صرف آن، روا وسزاوار شناخته 

شده است.
محمد رضا حکیمی: اسراف به معنی تجاوز از حد متعادل است )حکیمی،1380: ج4، 

.)231
مفهوم تبذیر

راغب اصفهانی می گوید: »التبذیُر التفریُق و اصُله القاُء البذِر وطرُحُه فاستعیَر   
لکلِّ ُمضیٍع لِمالِِه«) راغب اصفهانی، 1412ق:113(؛ تبذیر به معنای پراکنده کردن است 

و اصل آن پاشیدن بذراست و به هرکس که مالش را ضایع می کند، گفته می شود.
َق بَیَن التَّبِذیِر و اإلسراِف في أنَّ التبذیَر اإلنفاُق فیما ال  درمجمع البحرین آمده: »و قد فُّرِّ
رُف ِزیاَدًة َعلی ما یَنبَغي« )همان: طریحی(؛ بین اسراف و تبذیر  یَنبَغي و اإلسراَف الصَّ
فرق گذارده شده به اینکه تبذیر صرف نمودن مال است در مورد که نمي بایست مال 
در آن مورد مصرف شود و اسراف ، صرف نمودن مال بیش از اندازه اي است که صرف 

آن روا و سزاوار شناخته شده است.
البته اسراف و تبذیر در بر خی موارد دریک معنی و به جای یک دیگر به   
کار می رود و یک معنی از آن ها درنظر گرفته شده. تاج العروس: َوااِلسراُف في النَفقه: 

التبذیر)24. محمدبن محمدبن عبدالرزاق المرتضی الزبیدی: 2008، 270(.
       بنابراین اسراف در درلغت واصطالح در مورد تخصیص درآمد  بیش  از حد 
متعارف به کار می رود؛ به عبارت دیگراسراف در مورد استفاده ی ناقص یا نادرست یا 
بیش از حد نیاز از کاالی مصرفی یا سرمایه ای نیز به کار می رود )ری شهری,: 1375، 
ج2، 1295(. با این معنی عام، اسراف شامل تبذیر )ولخرجی و صرف مال در راه های 

نامشروع( نیز می شود. 
     در واژه های اسراف و تبذیر لسان روایات نیز غالبًا در کنار همدیگر و در یک معنا 
و در مقابل اقتصاد و اعتدال به کار مي روند، مثال در یک جا حضرت امام صادق)علیه 
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ٌر َمن اَنَفَق في َسبیِل الَخیِر  السالم( مي فرماید: » َمن اَنَفَق َشیئًا في َغیِر طاَعة اهللِ فَهَو ُمبَذِّ
فَهَو ُمقتَِصٌد« )مجلسی،1403 ق: ج75، 302(. ودر جاي دیگر از امام باقر )علیه السالم( 
«) عروسی حویزی,1415ق:  نقل شده است: »ااِلسراُف ااِلنفاُق في َمعصیِة في غیِر حقٍّ
َُّه قَاَل َمْن َکاَن لَُه ِمْنُکْم َماٌل فَِإیَّاُه َو الَْفَساَد  ج4, 67(. َعْن أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن )ع( فِي َحِدیٍث أَن
فَِإنَّ إِْعَطاَءُه فِي َغْیِر َحقِِّه تَْبِذیٌر َو إِْسَراٌف َو ُهَو یَْرفَُع ِذْکَر َصاِحبِِه فِي النَّاِس َو یََضُعُه ِعْنَد 
ِ ُ)حرعاملی،1409: ج16، 301(. سخن آیت اهلل مکارم را نیز مي توان به عنوان مؤید  اهللَّ
برای این مدعي آورد که درتفسیر نمونه دارد: » بسیار می شود که این دو کلمه درست 
در یک معنی به کار می رود و حتی به عنوان تأکید پشت سر یکدیگر قرار می گیرند«) 
مکارم شیرازی، ج12، 97(. با توجه به معنی واحدی که برای اسراف و تبذیر استخراج 
درمسیر  انفاق  از:  است  عبارت  داد،  ارائه  اسراف  برای  می توان  که  تعریفی   گردید، 

غیرطاعت خدا، زیاده روی و استفاده نادرست از امکانات و منابع.
          بنابراین اسراف زمانی محقق می گردد که این معیارها )انفاق درغیر طاعت 
خدا، زیاده روی، استفاده نادرست از امکانات و منابع و ضررزدن به جان و مال(  وجود 
داشته باشد؛ به عبارت دیگر می توان اسراف را رفتار غیر عقالیی )مخالف با هنجارهای 
است  مال  کردن  از ضایع  عبارت  اسراف  که  می توان گفت  یا  کرد.  تعریف  شرعی( 
نادرست  استفاده  انفاق در غیر طاعت خدا، زیاده روی،  با معیارهای  که ضایع کردن 

ازامکانات و منابع و ضررزدن  تحقق می یابد.
2-3. انگیزه ها و ریشه های اسراف 

براساس گفتمان دینی، اسراف کنندگان با انگیزه های مختلف اقدام به اسراف می کنند 
و مصرف های نامناسب را انجام می دهند. لذا در این جا انگیزه های اسراف به صورت 

ذیل بررسی می گردد:
اسراف  انگیزه ی  را  نمایی  خود  و  تفاخر  روایات  برخی  خودنمایی،  و  تفاخر  الف( 
معرفی کرده است که اسراف ممکن است ریشه در کمبود شخصیت افراد داشته باشد، 
کمبود شخصیت خود دست  جبران  و جهت  نمایش دادن خود  برای  اسراف کار  لذا 
به فخرفروشی باطل می زند. حضرت پیامبر اسالم)ص( درحدیثی فخرفروشی را یکی 
الَْفْخُر  فََأْربََعٌة  الُْمْسِرِف  َعاَلَمُة  أَمَّا  قال رسول اهلل )ص(:  از ریشه های اسراف دانسته است. 
بِالْبَاِطِل َو یَْشتَِري َما لَْیَس لَُه َو یَْلبَُس َما لَْیَس لَُه َو یَْأُکُل َما لَْیَس ِعْنَده«)مجلسی، 1403، 
و  پوشیدن  خریدن،  باطل،  به  فخر  است:  عالمت  چهار  مسرف  براي   .)  106، ج1 
را  تفاخر  نیز  )ع(  نیست. درحدیث دیگر حضرت علي  خوردن چیزي که در شأنش 
ازمعیارهای اسراف قرارداده که نتیجه اش فقر و ورشکستگی است، حضرت علی )ع( 
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مي فرماید: » َمن اِفتََخَربِالتَبذیِر اِحتََقَربِااِلفالِس« )ری شهری، 1375: ج1، 1661(؛ کسي 
که به زیاده روي افتخار و خودنمایي کند، با تنگدستي خوار و زبون مي گردد.

می کند  زیاده روی  آمدش  در  درتخصیص  تفاخر  بدلیل  اسرافکار           بنابراین 
)ع(   صادق  امام  نمی دهد؛  انجام  امکانات  و  سرمایه  از  شایسته  و  به جا  واستفاده ی 
درپاسخ به سوالی از حد اقل اسراف، فرمودند: لَّما ُسئَِل َعن أَدنَی السراِف: إِبذالَُک 
ثَوَب َصونَِک َوإِهراُقَک َفضَل إِنائَِک)کلینی، 1429ق: ج4، 46(. کم ترین اندازه اسراف 
آن است که لباس بیرونت را لباس خانه و دم دستی قرار دهی و ته مانده ظرفت را 

دور بریزی .
ب(جهل ونادانی، بر اساس مقتضای آیات و روایات جهل و نادانی از عوامل اسراف و 
تبذیر دانسته شده و انسان چه بسا به دلیل ضعف آموزشی دچار تقلیدهای کورکورانه 
و جاهالنه می گردد و دست به اسراف می زند و مال و اموالش را در جاهای نامناسب 
خرج می کند و در مصرف هایش زیاده روی می کند. خداوند در قرآن کریم پس از آن 
که قوم لوط را مردماني اسرافکار معرفي مي نماید:» أَنْتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُوَن« سوره اعراف 
/81. در جاي دیگر انگیزه اسراف کاري آنان را ناداني مطرح مي کند و مي فرماید: » بَْل 

أَنْتُْم قَْوٌم تَْجَهُلوَن «نمل: / 55؛ شما قوم جاهل هستید.
  همین طور در روایت که ازامام موسي کاظم)ع( براي هشام پیرامون جنود 
عقل وجهل آمده می فرماید:  » یاِهشام! ُجنوُد الَعقِل َو الَجهل...اَلَقصُد َو ااِلسراف )ابن 
شعبه حسن بن علی، 1382: 300(؛ اعتدال و میانه روي از جنود عقل و زیاده روي از 

جنود جهل و ناداني است.
ج( رقابت منفی، مراد از رقابت منفی در اینجا چشم و هم چشمی است که بار منفی 
دارد. بسیاری از اسراف کاران  به خاطر چشم و هم چشمی و کم نیاوردن از حریفان، 
مدت،  درکوتاه ترین  را  خود  چیز  همه  و  می شوند  غرق  تجمل گرایی  و  درمصرف 
قربانی این رقابت عاری از عقل و حاکی از جهل می نماید. امام باقر)ع( می فرماید که 
باالتر از خودت طمع کنی و ولخرجی مافوق تو مجوزی  اموال و زندگی  به  مبادا 
برای فساد، اسراف و تجمل گرایی تو نیست. حضرت امام باقر)ع( می فرماید: ایاك ان 
- لِنَبِیِِّه )ص( فاَل تُْعِجْبَك أَْموالُُهم   ُ َعزَّ َو َجلَّ تطمع بصرك الی من هو فوقك فََکَفی بَِما قَاَل اهللَّ
)کلینی،1407ق: ج2، 137(؛ تو را از اینکه چشم طمع خود را به زندگی فرد باالتر از 

خویش بدوزی، بر حذر می دارم. 
       همین طور در حدیث دیگر امام رضا )ع( می فرماید: که در مال دنیا به پایین دست 
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خود نگاه کن و قناعت را پیشه ساز، »و نروي انظر إلی من هو دونك في المقدرة و ال 
تنظر إلی من هو فوقك فإن ذلك أقنع لك و أحری أن تستوجب زیادة« )فقه امام رضا، 

.)356 :1406
)ری  الَمحاِرَم«  یَستَِحّلوَن  الَّذیَن  ُهُم  الُمسِرفوَن  فرمود:»  باقر)ع(  امام  اخالقی،  فساد  د( 
شهری، 1375: ج4، ح 8491(؛ اسراف کنندگان کساني هستند که محرمات»گناهان« را 

جایز مي شمارند.
اوست.  تربیت پذیري  انسان،  اساسي  ویژگي هاي  و  خصوصیات  از  رفاه زدگی،  ه( 
شالوده ی اصلی شخصیت رفتاری انسان را تربیت خانوادگي تشکیل مي دهد. شیوه های 
رفتاری فرزندان، انعکاسی از نوع تربیت خانوادگی آن هاست. از این رو بسیاری از 
دختران و پسران رفتارهای فردی و اجتماعی، اقتصادی و اخالقی را از والدین خود 
َّما  می آموزند و در موقع لزوم، آن را به کار می گیرند. حضرت علی )ع( می فرماید: » اِن
قَلُب الَحَدِث َکاالرِض اَلخالِیَه ما اُلِقَي فِیها ِمن َشيٍء قَبَِلتُه« )نهج البالغه، دشتی، 1379: 
نامه 31، 522(؛ همانا قلب نوجوان هم چون زمین خالي از هر بذري  است   که هرچه 

در آن پاشیده شود مي پذیرد.
در احادیث که از امام سجاد و امام صادق )ع( وارد گردیده، بیان می دارند که    
مال بر گردن صاحبش حقی دارد و همین طور مال را امانت خداوند در دستان مردم 
می داند، امام سجاد)ع( می فرماید: »َو أمَّا َحقُّ الماِل فأْن ال تَأُخَذُه إالَّ ِمْن ِحلِِّه و ال تُْنِفَقُه 
فَُه َعن َمواِضِعِه و ال تَْصِرفَُه َعِن َحقائِِقه و ال تَْجَعَلُه إذا کاَن ِمن اهللِ إالَّ  إالَّ فِي ِحلَِّه و ال تَُحرِّ
إلَْیِه و َسبَبًا إلي اهللِ و ال تُْؤثَِر بِِه علي نَْفِسَك َمْن لََعلَُّه ال یَْحَمُدَك و بِالَْحِريِّ أْن ال یُْحِسَن 
ِخالفَتَُه في تََرَکتَِك و ال یَْعَمَل فیِه بِطاَعِة َربَِّك فتَکوَن ُمعینًا لَُه علي ذلَك و بَما أْحَدَث في 
ِِّه فیَْذَهَب بِالَغنیَمِة و تَبُوَء باإلْثِم و الَحْسَرِة و النَّداَمِة  مالَِك أْحَسَن نََظراً لِنَْفِسِه فیَْعَمَل بِطاَعِة َرب

َمَع التَّبَِعِة«)مشایخی,1385: 437(؛
اما حق مال آن است که فقط از راه حالل آن را به دست آوري و فقط در   
راه حالل آن را خرج کني و نباید آن را از مواضعش منحرف کني و نباید آن را از 
حقیقتش برگرداني و اگر مال از خداست باید آن را فقط در راه خدا صرف کني و آن را 
سبب حرکت در راه خدا قراردهي. کسي که ترا ستایش نمي کند و در ترکۀ تو جانشین 
خوبي نیست و مال تو را در راه اطاعت از خدایت به کار نمي برد، بر خودت ترجیح 
مده، زیرا اگر چنین کني در این کار ُمعین وي خواهي بود . هم چنین مال خود را به 
کسي که مال تو را در راه اطاعت خدا به کار مي برد، ولي نمي تواند کاري کند که مال 
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تو بهتر شود، مده، زیرا اگر مالت را به چنین کسي بدهي منافع مال از بین مي رود و 
تو با خطا، در حسرت و ندامت و مکافات عملش مي ماني . حضرت امام صادق)ع( 
َز لَُهم اَن یأُکُلوا قَصداً َو یَلبُِسوا  مي فرماید: »الماُل ماُل اهللِ یََضَعُه ِعنَدالَرُجِل َودائَِع َو َجوَّ
قَصداً َو یَنِکُحوا قَصداً َو یَرِکبُوا قَصداً« )مجلسی، 1403 ق: ج103، 16(؛  ثروت متعلق 
به خداست و خداوند متعال به عنوان امانت آن را در اختیار مردم قرار داده است و 
با رعایت میانه روي براي آنان مجاز شمرده که بخورند، بپوشند، ازدواج کنند و از 

وسائل نقلیه استفاده کنند.
موجب  اخالق،  و ضعف  ایمان  نبودن  در صورت  فراوان  ثروت  بنابراین         
اسراف کاري، تجاوز و طغیان مي شود. خانواده های مرفه که الگوی مصرف درست  
مناسب  که  استفاده درست و  دارند  اختیار  منابع  که در  امکانات و  از  و  ندارند 
حق آن را تأمین کند انجام  نمی دهد. فرزندان رفاه زده را که طبق بیان قرآنی زینت 
وزیبایی شان  به اسراف است) ُزیَِّن لِْلُمْسِرفیَن ما کانُوا یَْعَمُلوَن. یونس/12(، به جامعه 

تحویل می دهند.
ز( وسواس، وسواس)وسواس درتهیه امکانات مهمانی و... درجهت بهتر برگزارشدن 
بر  اضافه  بیماري رواني است که  نوع  مراسم مهمانی، جشن و مراسم ختم( یک 
هدردادن ُعمر و فرسودن اعصاب و قواي روحي و جسمي از ریشه هاي اسراف نیز 
محسوب مي    شود. حضرت پیامبر)ص( روزي از کنار سعد مي گذشت و او در حال 
وضو گرفتن بود، حضرت فرمود: التُسِرف یاَسعد؛ اي سعد! اسراف مکن، قاَل: اَفي 
الوضوءِ َسَرٌف؟)مجلسی، 1403 ق: ج75، 303(؛ سعد عرض کرد: اي پیامبرخدا ! 
آیا در وضوء هم اسراف هست؟ قاَل: نََعم َو إن ُکنَت َعلي نَهٍرجاَر«؛ حضرت فرمود: 
آري، گرچه در کنار نهر باشي. پس روایت یکی از معیارهای اسراف را وسواس 
می داند که پیامبر اسالم به سعد که ظاهراً دچار وسواس بوده و در هنگام وضو بیش 
از حد متعارف آب مصرف می کرده، دستور می دهد که اسراف نکند. به طور کلی 
ریشه ها و انگیزه های معیارهای اندازه گیری اسراف را می توان تحت سه عنوان کلی  

به نام ریشه های اسراف تجمیع نمود:
الف( ریشه های روانی اسراف: تفاخر)کمبود شخصیت( + وسواس؛

و  خانوادگی  زدگی)تربیت  رفاه  اخالقی+  فساد  اسراف:  اخالقی  ریشه های  ب( 
عادات(؛

ج( ریشه های آموزشی اسراف: جهل و نادانی+ تقلید و الگو پذیری.
3-2.مرحله استخراج معیارهای اسراف
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 برای اندازه گیری میزان اسراف  درگفتمان قرآنی و روایی معیارهای متعددی قابل 
طرح است، ما این معیار ها را این گونه معرفی می کنم: 

الف( انفاق درغیر طاعت خدا
و  می داند  معصیت  را  خدا  طاعت  غیر  در  انفاق  که  دارد  وجود  متعدی  روایات 
ٌر َمن اَنَفَق  اسراف؛ امام صادق)ع( مي فرماید: » َمن اَنَفَق َشیئًا في َغیِر طاَعة اهللِ فَهَو ُمبَذِّ
في َسبیِل الَخیِر فَهَو ُمقتَِصٌد« )همان: 302(. در جاي دیگر از امام باقر )ع( نقل شده 
« ) عروسی حویزی,1415 ق: ج4  است: »ااِلسراُف ااِلنفاُق في َمعصیِة في غیِر حقٍّ
َُّه قَاَل َمْن َکاَن لَُه ِمْنُکْم َماٌل فَِإیَّاُه َو الَْفَساَد فَِإنَّ  ,67(. َعْن أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن )ع( فِي َحِدیٍث أَن
 ِ إِْعَطاَءُه فِي َغْیِر َحقِِّه تَْبِذیٌر َو إِْسَراٌف َو ُهَو یَْرفَُع ِذْکَر َصاِحبِِه فِي النَّاِس َو یََضُعُه ِعْنَد اهللَّ
)حرعاملی، 1409: ج16، 301(.ُ به طور کلی روایات، انفاق و اعطای مال در مسیر 
معصیت را ضایع کردن مال می داند. بنابراین یکی ازویژگی های اسراف، انفاق مال 

درمسیر معصیت است.
ب( زیاده روی 

 یکی از معیارهای که در منابع اسالمی برای اندازه گیری اسراف مطرح می گردد، 
زیاده روی درمصرف و استفاده از امکانات و منابع است، قال رسول اهلل)ص(: أَمَّا َعاَلَمُة 
الُْمْسِرِف فََأْربََعٌة الَْفْخُر بِالْبَاِطِل َو یَْشتَِري َما لَْیَس لَُه َو یَْلبَُس َما لَْیَس لَُه َو یَْأُکُل َما لَْیَس 
ِعْنَدُه«)مجلسی،1403ق:ج1 106(. براي مسرف چهار عالمت است: فخر به باطل، 

خریدن، پوشیدن و خوردن چیزي که در شأنش نیست. 
امام علی)ع( می فرماید: فََدِع السراَف ُمقتَِصدا َواذُکر فِی الیَوِم َغدا َو أَمِسك ِمَن   
ِم الَفضَل لِیَوِم حاَجتَِك)نهج البالغه، نامه 21(؛ اسراف را رها  الماِل بَِقدِر َضروَرتَِك َوقَدِّ
کن و میانه روی در پیش گیر و امروز به یاد فردا باش و از مال به اندازه ضرورتت 
نگه دار و اضافی آن را برای روز نیازمندیت درنظر بگیر. درحدیثی دیگر از رسول 
اکرم در موردی مردی که از دنیا رفته بود و پیامبر)صلي اهلل علیه وآله(بر او نماز 
برای آن ها گذاشته است؟  تا بچه دارد و چه چیزی  پرسید: چند  خواند و سپس 
درجواب عرض کردند که  یا رسول اهلل! مقداری ثروت داشت، اما قبل از مردن همه 

را در راه خدا داد. 
حضرت رسول فرمود: اگر این را قباًل به من گفته بودید، بر این آدم نماز   
)مطهری،1373:  است  کرده  رها  اجتماع  در  را  گرسنه  بچه های  زیرا  نمی خواندم، 

.)163
نکته: با توجه به احادیث مذمت اسراف و حدیثی که صراحت در مذمت اسراف 
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در انفاق خیر داشت، حدیثی که ازحضرت علی)ع(  نقل  می شود وایشان می فرماید: 
اَلسراُف َمذموٌم فی ُکلِّ َشیْ ٍء إاِّل فی أَفعاِل البِّر)غررالحکم 1930م: ج2، 86(ِ؛ اسراف در 
هر چیزی ناپسند است، مگر در کارهای خیر. این گونه حمل کرد که حدیث اشاره 
به امور غیر اقتصادی باشد، درامور اقتصادی برای انفاق، حد وحدودی را معین کرده 
است ولکن برای افعال خیر غیر از امور مالی اشکال ندارد که هرچه بیش تر کار خیر 
انجام شود وسبقت به کار خیر باشد، مثل نماز، روزه و... پس مراد ازافعال البر  می تواند 

فقط عبادات باشد. 
َُّه نََظَر الّصاِدُق إِلی فاِکَهٍة قَد ُرمیَت ِمن داِرِه لَم یُستَقَص أَکُلها فََغِضَب َوقاَل: ما َهذا إِن  ُروَی أَن
ُکنتُم َشبِعتُم فَِإنَّ َکثیرا ِمَن النّاِس لَم یَشبَعوا فََأطِعموُه َمن یَحتاُج اِلَیِه)مجلسی 1403ق:ج66 
,43،(؛ نقل شده است که امام صادق علیه السالم مشاهده کردند که سیبی را نیم خورده 
از خانه بیرون انداخته اند، خشمگین شدند و فرمودند: اگر شما سیر هستید، خیلی از 

مردم گرسنه اند خوب بود آن را به نیازمندش می دادید. 
ج( استفاده نامناسب 

برخی روایات وقتی حد اقل اسراف را بیان می کند، مقتضایش این است که استفاده 
نادرست را یکی از معیار های اسراف قرارداده است. از امام صادق)ع( از حد اقل اسراف 
َصونَِک  ثَوَب  إِبذالَُک  فرمود:  درجواب  السراِف، حضرت  أَدنَی  َعن  ُسئَِل  سؤال شد: 
از کم ترین حّد  به سئوال  پاسخ  در  )کلینی1407ق:ج4، 56(؛  إِنائَِک  َفضَل  َوإِهراُقَک 
اسراف فرمودند: کم ترین اندازه آن، این است که لباس بیرونت را لباس خانه دم دستی 

قرار دهی و ته مانده ظرفت را دور بریزی. 
امام صادق)ع( می فرماید: لِلُمسِرِف ثاَلُث َعالماٍت: یَشتَری مالَیَس لَُه َو یَلبُِس ما لَیَس لَُه َو 

یَُکُل ما لَیَس لَُه)عروسی حویزی، 1415 ق: ج1، 772(.
اسراف کننده سه نشانه دارد: آنچه در شأنش نیست خریداری می کند، آنچه در شأنش 

نیست می پوشد و آنچه در شأنش نیست می خورد. 
د( ضرر زدن

معرفی  روایی  درمنابع  اسراف  معیارهاری  از  یکی  عنوان  به  مال  توسط  ضررزدن   
السراُف  َّما  إِن إِسراٌف...  البََدَن  أَصَلَح  فیما  لَیَس  می فرماید:  امام صادق)ع(  است.  گردیده 
سالم  را  بدن  آنچه  در  303(؛  1403ق:ج75،  بِالبََدِن)مجلسی،  َوأََضرَّ  الماَل  أَتَلَف  فیما 
نگه می دارد اسراف نیست بلکه اسراف در چیزهایی است که مال را از بین ببرد و به 

بدن صدمه بزند.
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4. مرحله طراحی و تدوین نماگرهای اسراف
 دریک بحث روش شناسانه، به طور کلی نماگرها اموری هستند که معیارهای کیفی 
 )indecitors( نماگرها  به عبارت دیگر  اندازه گیر می کنند؛  به صورت کمی  را  اسراف 
اموری کمی هستند که به عنوان زیر مجموعه ی شاخص های ترکیبی به کارمی روند.   
در این جا سوال اساسی این است که چگونه می توان برای هریک از معیارهای اسراف، 
تحت  را  اسراف  ابعاد  تمام  کمی  به صورت  که  نمود  طراحی  اندازه گیری  شاخص 
پوشش قرار دهد و وضعیت موجود جامعه را از بعد اسراف تبیین نماید و وضعیت 
مطلوب جامعه را ترسیم کند. این فصل برای پاسخ به این پرسش تشکیل یافته است؛ 
البته طراحی نماگرهای تقریب کنندهی معیارهای کیفی اسراف کار دشواری است. در 
اینجا براوردگرهای که برای معیارهای اندازه گیری گرفته می شوند بر اساس ریشه های 

اسراف طراحی گردیده است.
)DSC (1-4. نماگر هزینه آسیب های اجتماعی

انفاق در غیر طاعت خدا. چون انفاق در غیر طاعت خداوند معصیت است، ریشه ی 
لذا مناسب ترین  اندازه گیری می کند،  به دین را  افراد  پایبندی  اخالقی دارد که میزان 
برآوردگر که بتواند به خوبی این بعد از اسراف را تخمین بزند ، »شاخص هزینه ی 
آسیب های اجتماعی« است که هرچه هزینه آسیب های  اجتماعی کم ترباشد بهتر است 
و نشان دهنده ی وضعیت مطلوب خواهدبود و از این زاویه می توان میزان پای بندی 
بیش تر مردم به موازین شرعی را برآورد نمود و می توان نتیجه گیری کرد که مردم از 

بعد اسراف، کم تر دچار معصیت گردیده اند.
مراد از»هزینه های آسیب های اجتماعی« هزینه های که برای مبارزه با مجرمین اختصاص 
داده می شود، می باشد. بنابراین نماگر هزینه آسیب های اجتماعی به صورت زیر معادل 

سازی می گردد:
Damages of Social cost = DSC

)TSC (2-4. نماگر هزینه های درمانی و اجتماعی
 ازاینکه زیاده روی، ریشه در بعد روانی افراد دارد، شاخص معیاری آن را» شاخص 
و  پرخوری  از  ناشی  بیماران  درمانی  )هزینه  اجتماعی«  و  درمانی  هزینه های  ونماگر 
بدخوری و هم چنین هزینه های مراسم عروسی، ختم، زیارت، مهمانی و...( دانسته ایم، 
که هرچه این گونه هزینه ها کم تر باشد سالمت روانی و جسمی مردم بیش تر است و 
روابط اجتماعی این مردم سالم تر نشان داده می شود و کم تر دچار بیماری های تفاخر، 

وسواس هستند.
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بنابراین نماگر معیار زیاده روی به صورت زیر معادل سازی می شود:
Treatment and Social Cost = TSC

)LSEO(5. نماگرمیزان ضایعات امکانات، منابع و فرصت ها
دارد،»محاسبه  اسراف  آموزشی  بعد  در  ریشه  که  است  معیاری  نامناسب،  استفاده ی 
دست  از  میزان  و  منابع  امکانات،  ضایعات  و  هدررفتن  از  ناشی  هزینه های  میزان 
رفتن فرصت ها« تخمین زن های مناسب برای این معیار خواهدبود، با محاسبه نمودن 
هزینه های استفاده ی نامناسب از امکانات و منابع)مثاًل ساالنه میلیون ها متر مکعب آب 
هدر می رود و از معادن و منابع گازی، نفتی، اورانیوم، آهن، مس و... کشور به طور 
شایسته استفاده نمی شود و میلیاردها سرمایه درطول دوره کرزی وارد کشور گردید( 
و هزینه های که ناشی از تخصیص درآمد برای  تولید و واردات کاالهای بی کیفیت 
و یا از دست دادن فرصت های اقتصادی می گردد، همگی می توانند میزان اسراف را 
درسطح خرد و کالن برآورد نمایند که هرچه اندازه ی این گونه  هزینه ها کم تر باشد، 
بهینه استفاده  ازامکانات ومنابع دردسترس به صورت مناسب و  دال براین است که 
می باشد،  مناسب  فرهنگ سازی  و  آموزش  سطح  که  می دهد  نشان  و  است  گردیده 
رفتن  هدر  از  ناشی  هزینه های  نمودن  تجمیع  آن  استانداردسازی  محاسبه ی  نحوه ی 
پایه  سال  بر  تقسیم  بررسی(،  مورد  سال   ( سال هدف  وفرصت های  امکانات  منابع، 

است. معادل سازی آن به زبان انگلیسی به صورت زیر است:
Lost of source , Equipments and Oppurtunity = LSEO

آسیب های  آن»هزینه های  زدن  تقریب  دارد،  اخالقی  ریشه  ضررزدن، چون   
اجتماعی« است. هردو معیار را می توان با این نماگر برآورد نمود. لذا هردو را تجمیع 

نموده و یکی به حساب می آوریم.
6. مرحله استانداردسازی و تدوین شاخص ترکیبی اسراف

یکپارچه سازی شاخص اسراف نیازمند تصمیم گیری در دو زمینه است: اول تکنیک 
یکپارچه سازی شاخص های متمایز و دیگری وزن نسبی هریک از شاخص ها. تصمیم 
در مورد وزن دهی معیارهای چهارگانه ی اسراف می تواند تکنیک یکپارچه سازی ما 
را نیز تحت تأثیر خود قراردهد، اما وزن دادن به معیارهای شاخص را سیاست گذاران 
و کارشناسان مسائل اجتماعی بر اساس باورهای ذهنی خود طراحی می کنند)توکلی 
1390: 20(. لذا اگر به این شاخص ها و نماگرهای اسراف وزن یکسان بدهیم می توان 
این  برای سال مورد بررسی  میانگین هندسی  شاخص ترکیبی اسراف را به صورت 

گونه طراحی کرد:
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شاخص ترکیبی اسراف )سال هدف( رادیکال با فرجه سه، نسبت هزینه آسیب های 
اجتماعی سال هدف به هزینه های آسیب های اجتماعی سال پایه، ضرب در هزینه های 
نسبی درمانی و اجتماعی ضرب در هزینه های نسبی ناشی از هدررفتن و ضایعات. 
البته اگر معیار ضررزدن را با معیار انفاق در غیر طاعت خداوند، یکی بگیریم، رادیکال 

فرجه سه می شود.
        بنابراین شاخص ترکیبی اسراف از تجمیع زیر شاخص ها یا نماگرهای هزینه ی 
آسیب های اجتماعی، هزینه های درمانی واجتماعی و هزینه های ناشی از دست دادن 
فرصت ها، امکانات و منابع به دست می آید وبه صورت زیر با وزن دهی یکسان تجمیع 

و استانداردسازی می گردد:
DSC + LSEO + TSC = تجمیع شاخص های اسراف

سپس شاخص ترکیبی اسراف از میانگین هندسی سه زیر شاخص به دست می آید که 
هرسه زیر شاخص را زیر رادیکال با فرجه سه برده می شود. 

بنابراین شاخص ترکیبی اسراف به صورت زیر معادل ونماد سازی می گردد وتبدیل به 
یک شاخص هندسی اسراف می شود: 

   WI =WASTING INDEX = شاخص اسراف

برای تحلیل وضعیت جامعه از نظر اسراف باید دید که عدد مورد نظر اگر از   
سال قبل کم تر از درآمد باشد، معلوم می شود که جامعه به سمت کاهش اسراف میل 
دارد؛ یعنی اگر نتیجه محاسبه، عدد یک شود، معلوم می شود که میزان اسراف در طی 
سال های مورد نظر تغییر نکرده است، که اگر بیش از یک باشد نشان داده می شود که 
اسراف در سال هدف بیش تر گردیده است و همین طور اگر عدد استخراج شده کم تر 
ازیک باشد، معلوم می شود که میزان اسراف درسال هدف کم تر از سال قبل بوده است.

7. نتیجه گیری
برای مصرف مطرح  مطلوب  الگوی  عنوان  به  اسالمی  الگوی مصرف  گفتار  این  در 
گردیده است. ازدیدگاه اسالم الگوی حد کفاف و توسعه به عنوان الگوهای مطلوب 
معرفی گردیده و الگوی حد اسراف زندگی به عنوان الگوی نامطلوب مصرف نشان 
داده شده است. لذا معیارهای کیفی اسراف با توجه به گفتمان قرآنی و روایی استخراج 
گردیده و سپس به منظور سهولت در بررسی و ارزیابی الگوهای مصرف معیارهای 
کیفی اسراف کمی سازی گردیده است. بدین ترتیب ابتدا معیارهای کیفی اسراف تبدیل 

 

𝑊𝑊𝑊𝑊 = √𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 × 𝐿𝐿𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇3
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اسراف  ترکیبی  شاخص  نماگرها  استانداردسازی  و  تجمیع  با  سپس  و  نماگرها  به 
تدوین گردید. 
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1. عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کاتب.

چکیده
در اغلب کشورهاي در حال توسعه، بازارهاي مالي کنترل شده هستند و دولت از 
دنبال  به  تعادلي  بهره  نرخ  از  پایین تر  در سطحي  بهره  نرخ  تعیین  و  مداخله  طریق 
تخصیص مناسب تر منابع است. این مداخله براي تشویق سرمایه گذاري و تخصیص 
بهتر منابع مالي به صورت دستوري انجام مي شود. از سوي دیگر، برخي اقتصادانان 
نشأت  مالي  منابع  از  سرمایه گذاري  اصلي  محدودیت  کشورها  این  در  که  معتقدند 
مي گیرد تا از هزینه استفاده از منابع، لذا افزایش در نرخ بهره عرضه اعتبار را افزایش 
داده و زمینه سرمایه گذاري بیشتر را فراهم مي نماید. سیاست هاي نرخ بهره از جمله 
بحث انگیزترین استراتیژي هاي تعدیل اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه است؛ 
و  کوتاه مدت  در  را  اقتصادي  فعالیت هاي  از  بسیاري  متغیر  این  تغییر  که  نحوي  به 

بلند  مدت تحت تاثیر قرار مي دهد.
نوین  نظریه هاي  با  نظریه هاي سنتي سرمایه گذاري  مقایسه  به  این پژوهش       در 
آزادسازي مالي )فرضیه مکینون- شاو( در کشورهاي منتخب آسیایي )HPAEs( طي 
دوره -2013 1999پرداخته شده است. براي این منظور، از نظریه شتاب انعطاف پذیر 

)روش داده های تابلويي(
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و روش داده هاي تابلویي در برآورد الگوي تجربي استفاده شده است. یافته ها بیانگر 
اثر منفي و معني دار نرخ بهره واقعي بر سرمایه گذاري بخش خصوصي است که با 
از  حاکي  نتایج  هم چنین،  دارد.  مطابقت  سرمایه گذاري  سنتي  نظریه هاي  انتظارات 
منفي  اثر  اثر مکملي سرمایه گذاري دولتي و  بانکي،  اثر مثبت و معني دار تسهیالت 

سرمایه گذاري مستقیم خارجي است. 

کلید واژه ها: نرخ بهره واقعي، تأمین مالي، سرمایه گذاري بخش خصوصي، کشورهاي 
(HPAEs)

طبقه بندي
 JEL: E43، D92، R42.

1. مقدمه  
طوري که  است،  اقتصادکالن  تقاضاي  طرف  مهم  متغیرهاي  از  یکي  سرمایه گذاري 
دستیابي به نرخ رشد باالتر به طور معمول نیازمند سرمایه گذاري بیشتر است. افزایش 
در سرمایه گذاري منجر به افزایش توان اقتصادي کشور، افزایش اشتغال و تولید و 
حرکت سریع تر به سوي پیشرفت اقتصادي مي شود. مطالعات تجربي )هرناندز- کتا  
2000، اندیکمنا  2000، بن- دیوید  1998، کري و همکاران  1997 ، بارو و لي  
1994، کولیر و گانینگ  1999، بارو 1995، گورا و  هدجي مایکل  1996، خان و 
رینهارت  1990، کورمیندي و مک گوایر  1985( که در آفریقا، آسیا و آمریکاي التین 
انجام شده است، نشان دهنده یک رابطه قطعي و انکار ناپذیر میان سرمایه گذاري و 
 )GDI( نرخ رشد اقتصادي است. در دهه 1990، نسبت سرمایه گذاري ناخالص کل
به تولید ناخالص داخلي )GDP( در آسیا که در مقایسه با سایر کشورهاي جهان نرخ 
رشد متوسط باال را تجربه نمود، 27فیصد بوده است. در حالي که همین نسبت در 
آمریکاي التین و کشورهاي صحراي آفریقا به ترتیب 20فیصد و 17فیصد بوده است. 
تحلیل هاي اقتصاد سنجي )گورا 1997، گورا و هدجي مایکل 1996، بیدییس  1999( 
نشان مي دهد که سرمایه گذاري خصوصي نسبت به سرمایه گذاري دولتي، تاثیر بیشتر 
و مطلوب تري بر رشد اقتصادي دارد. شاید به این دلیل که سرمایه گذاري خصوصي 

کارامدتر  بوده و کمتر با فساد آمیخته است )سیرو ویتو و جیارمن ، 2001(.
توسط  بار  نخستین  خصوصي  بخش  سرمایه گذاري  بر  بهره  نرخ  تاثیر   
جورگنسون  )1963( مدل سازي شد. در این رویکرد که به عنوان رویکرد نئوکالسیک 
معروف است، موجودي سرمایه مطلوب به طور مستقیم با تولید و به طور معکوس با 
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هزینه فرصت سرمایه  در ارتباط است. تا قبل از سال 1970، تحلیل و استنباط بیشتر 
اقتصاد دانان این بود که نرخ هاي بهره پائین از مخارج سرمایه گذاري کاسته و زمینه 
افزایش سرمایه گذاري و رشد اقتصادي را فراهم مي آورد. بر این اساس، کشورهاي 
در حال توسعه به منظور ایجاد تحرک در تولید )با افزایش سرمایه گذاري( به کنترل 
نرخ بهره در سطوح پائین تر از نرخ بهره تعادلي پرداخته و سیاست سرکوب مالي  را 

در پیش گرفتند. 
در سال 1973، مکینون  و شاو  نخستین کساني بودند که به طور جدي   
توسط  شده  انجام  مطالعات  نتایج  کردند.  مخالفت  سرمایه گذاري  سنتي  نظریات  با 
مکینون و شاو )1973( و فراي  )1988( که به نقش بازارهاي مالي در فرآیند تشکیل 
سرمایه تاکید داشتند، نشان مي دهد که افزایش در نرخ هاي بهره حقیقي بر حجم و 
کیفیت سرمایه گذاري در اقتصادهاي سرکوب شده آثار مثبت دارد. مطالعات و نتایج 
پژوهش هاي مکینون و شاو این اعتقاد را در سطح وسیعي به وجود آورد که نرخ 
بهره مهم ترین عامل در انتقال منابع مالي از سپرده گذاران به سرمایه گذاري در بهترین 
بهره  )نرخ  باال  بهره  نرخ  براي سیاست  بهترین توجیه  پروژها مي باشد.  و کاراترین 
بر  مالي  منابع  اثر کمبود  از  توسعه  منطقي( در کشورهاي در حال  و  مثبت  حقیقي 

تصمیمات سرمایه گذاري خصوصي ناشي شده است. 
پس از ارائه چنین استداللي از طرف مکینون و شاو، اکثر کشورهاي در حال   
توسعه سیاست هاي مالي خود را تغییر دادند. اما، نتیجه این اصالحات در کشورهاي 
مختلف متفاوت بود )شاکري و خسروي، 1384(. هم چنین، مطالعات انجام شده در 
زمینه آزمون تجربي نظریه مکینون- شاو در برخي کشورهاي در حال توسعه تایید 
شده و در برخي کشورها در عمل، استدالل مکینون و شاو در مورد آزاد سازي تایید 
نمي شود )احساني و خطیبي، 1391(. بنابراین، یافته هاي پژوهش حاضر برنامه ریزان 
و سیاست-گزاران اقتصادي اقتصادهاي با عملکرد اقتصادي باال )HPAEs(  را در 
افزایش  مناسب جهت تشکیل سرمایه و  مالي  پولي و  اجراي سیاست هاي  طرح و 

سرمایه گذاري کمک مي نماید.
انعطاف پذیر  شتاب  نظریه   ابتدا  که  است  شکل  بدین  مقاله  ساختار   
شده  آورده  شاو(  مکینون-  )فرضیه  مالي  آزادسازي  نوین  نظریه  و  سرمایه گذاري  
است. بخش سوم به پیشینه پژوهش اختصاص یافته و در بخش چهارم به تصریح 
الگو و تحلیل یافته ها پرداخته شده است. بخش پایاني به نتیجه گیري و پیشنهادها 

اختصاص دارد. 
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2. مباني نظري
2. 1. نظریه شتاب انعطاف پذیر سرمایه گذاري

اقتصاد است  نهایي در  از مخارج  اقتصاد کالن آن دسته  منظور از سرمایه گذاري در 
خرید  مي انجامد.  خدمات  و  کاالها  تولید  ظرفیت  افزایش  یا  تداوم  و  حفظ  به  که 
نظر  از  شده اند  ساخته  قبل  سال هاي  در  که  کارخانه هایي  یا  فرسوده  ماشین آالت 
اقتصادي سرمایه گذاري تلقي نمي شود. از سوي دیگر سرمایه به ابزارها، کارخانه ها، 
ذخایر کاالهاي موجود در انبار و آن قسمت از سرمایه هاي کشاورزي که براي بهبود 

و اصالح زمین به کار مي روند، گفته مي شود )تفضلي،1386(. 
به منظور بررسي اثر نرخ بهره حقیقي  بر سرمایه گذاري بخش خصوصي  از   
میان نظریه ها و الگوهاي سرمایه گذاري به نظریه شتاب انعطاف پذیر پرداخته مي شود. 
مبناي اصلي تصمیم گیري در مورد سرمایه گذاري چه در مقیاس بنگاه هاي فردي و چه 
در مقیاس جامعه، حداکثرکردن ارزش فعلي  و ایجاد باالترین خط بودجه و فضاي 
ممکن درآمدي  است. الگوهاي تقاضاي سرمایه گذاري معموالً بر نظریه تقاضا براي 
انباره سرمایه  مبتني است، زیرا اساسًا نظریه اقتصادي یک مبنا براي تعیین مقدار انباره 
سرمایه یعني ماشین آالت، تجهیزات، ساختارها و ساختمان ها است که جامعه باید در 

اختیار داشته باشد )شاکري، 1391(. 
نظریه شتاب سرمایه گذاري اولین بار توسط کالرک  )1917( پیشنهاد گردید   
 )a & b 1939(  و به دلیل به کارگیري آن در چرخه هاي تجاري توسط ساموئلسون
به شهرت رسیده است. در واقع اصل شتاب حالت ویژه اي از تئوري سرمایه گذاري  
نئوکالسیکي است جایي که متغیرهاي قیمت  ثابت در نظر گرفته مي شوند )اکلوند 
، 2013(. نظریه شتاب، سرمایه گذاري را یک نسبت خطي از تغییرات تولید در نظر 
است   α ثابت  مقدار  برابر  محصول  به  سرمایه   نسبت  که  مي کند  فرض  و  مي گیرد 
 Kt∆  :به طوري که سرمایه گذاري خالص عبارت است از نسبتي از نمو محصول یعني
α∆Qt =. با فرض ثبات قیمت هاي انعطاف پذیر و تعدیل جزئي  به سمت موجودي 
مطلوب سرمایه، سرمایه-گذاري در هر دوره به قیمت هاي ستاده و نهاده و نرخ هاي 

بهره )هزینه سرمایه( بستگي دارد. 
ورنون اسمیت  )1961( عوامل تعیین کننده مخارج سرمایه گذاري را »جدایي   
ناپذیري منطقي«   کارایي نهایي  و شتاب نامیده و با استفاده از دیفرانسیل تغییر  نتایج 
خود را استخراج مي کند. این نسخه شتاب، تعدیل کامل و فوري موجودي سرمایه را 
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فرض مي کند. شکل ساده اصل شتاب بیانگر نتایج ضعیف است؛ زیرا،  نسبت سرمایه 
به محصول در سیستم هاي متفاوت اقتصادي و یا درون یک سیستم از زماني به زمان 
دیگر و یا در مناطق گوناگون متفاوت است. با توجه به نارسایي هاي یاد شده، اصل 
شتاب انعطاف پذیر یا فرضیه تعدیل موجودي ارائه مي شود که در آن، سرمایه گذاري 
خالص واقعي نسبتي از سرمایه گذاري الزم براي رسیدن به موجودي سرمایه مطلوب 
*Kt- Kt-1 = β)K(  بوده که در آن β ضریب 

t - Kt-1،محسوب مي شود. لذا )K*t(
تعدیل است )سلیمي فر و قوي، 1382(. اسنر و ستروتز  )1963( بیان مي کند که این 
افزایش مي یابد.  تعدیل  با تسریع  دلیل است که قیمت واحد سرمایه  این  به  وقفه ها 
وجود وقفه ها در تعدیل موجودي سرمایه، تئوري نئوکالسیکي سرمایه گذاري و تئوري 
شتاب را غیر قابل تشخیص مي-سازد. اگر فرض شود که نسبت سرمایه به محصول 
 β(Kt-1  Kt =است، در نتیجه K*

t = αQt حجم مطلوب سرمایه را تعیین مي کند؛ یعني
 Kt عبارتي براي  Kt-1 مي شود و با جایگزاري مکرر براي مقدار یا تأخیر βK*

t + )1
به صورت                                    به دست مي آید. سرمایه گذاري ناخالص It مساوي 
تعریف  قبل  دوره  در  سرمایه  موجودي  استهالک  اضافه  به  خالص  سرمایه گذاري 
مي شود، یعني∆Kt + Dt  It = است. از طرف دیگر حجم سرمایه در پایان دوره مساوي 
با حجم سرمایه در ابتداي دوره به اضافه سرمایه گذاري ناخالص منهاي استهالک یعني 
Kt = Kt-1 + It - Dt است. فرض متعارف آن است که استهالک متناسب با موجودي 
سرمایه کنوني است یعني Dt = δKt-1 لذا، It = Kt - )1- δ( Kt-1  مي گردد. رابطه اخیر 
 β(Kt-1 - به همراه رابطه تعدیل جزئي سرمایه، سرمایه گذاري ناخالص را به صورت
*Kt = βK به دست مي دهد. بدین ترتیب، در تئوري شتاب ساده سرمایه گذاري 

t + )δ
خالص تابعي مستقیم و متناسب از تغییرات تقاضاي کل است، در حالي که در نظریه 
شتاب انعطاف پذیر یا الگوی تعدیل جزئي، سرمایه-گذاري خالص تابعي مستقیم از 
سطح تقاضاي کل است. در هردو الگو، سرمایه گذاري جایگزیني ضریبي از موجودي 
سرمایه دوره قبل است و سرمایه گذاري کل یا ناخالص تابعي معکوس از موجودي 

سرمایه دوره قبل است )رحماني، 1387(. 
قابل یادآوري است اگرچه اصل شتاب معموالً با رهیافت کینزي در ارتباط   
نسبت  کینز  اوالً،  مي نگریست.  تردید  دیده  به  رویکردها  نوع  این  به  کینز  اما  است، 
کینز  آن،  از  مهمتر  و  ثانیًا،  داشت؛  انتقادي  نگاه  اقتصادي  رفتار  رسمي  الگوهاي  به 
باور ندارد که سرمایه گذاري به عنوان تعدیل به سمت تعادل تعیین مي گردد )اکلوند، 

 .)2013

Kt = αβ∑(1 −β)𝑖𝑖Qt−j 
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2-2. نظریه آزادسازي مالي
تا سال 1970 سرکوب مالي داخلي به اندازه اي گسترده شده بود که حتي برخي از 
متاثر  مالي  اثرات سرکوب  و  بعضي خصوصیات  از  نیز  پیشرفته صنعتي  اقتصادهاي 
شدند. زماني که سیاست گذاران اقتصادي به کنترل نرخ هاي بهره مي پردازند، اعتبارات 
بر حسب بازدهي انتظاري طرح، اختصاص نمي یابد بلکه تخصیص ها بیشتر بر اساس 
کیفیت وثیقه، میزان وام، فشارهاي سیاسي و رانت هایي که به صاحبان منابع اعتباري 
مي شود  تعیین  بهره  نرخ  سقف  هنگامي که  مي پذیرد.  صورت  مي یابد،  اختصاص 
مؤسسات مالي حاضر به پذیرش ریسک سرمایه گذاري نیستند. هم چنین، بسیاري از 
طرح هاي با بازدهي باال ممکن است با جیره بندي اعتباري  مواجه شوند. افزایش در 
نرخ هاي بهره حقیقي، سپرده گذاري در بانک ها را تشویق نموده و بنابراین دسترسي 
بخش خصوصي به اعتبارات افزایش مي یابد و سرمایه گذاري در طرح هاي با بازدهي 

باال جانشین طرح هاي کم بازده تر مي شوند )مهر آرا و همکاران،1390(.
که،  کردند  مطرح  را  موضوع  این  بار  اولین  براي   )1973( شاو  و  مکینون   
پایین و اغلب  » تحت فشار گذاشتن موسسات مالي جهت پرداخت نرخ هاي بهره 
منفي یا به عبارتي سرکوب مالي به اعمال فشار بر پس انداز بخش خصوصي و ایجاد 
محدودیت جهت تامین مالي منجر مي شود«. سرکوب مالي با نگه داري نرخ هاي بهره ی 
پایین تر از نرخ طبیعي بهره، میزان پس انداز را پایین مي آورد و اگر سرمایه گذاري هم 
صورت گیرد، رشد اقتصادي در سطحي پایین تر از نرخ رشد اقتصادي بالقوه خواهد  
بود )مکینون، 1973: 47(. به باور مکینون در کشورهاي در حال توسعه منابع داخلي 
در تامین مالي وجوه سرمایه گذاري   نقشي اساسي داشته و افزایش نرخ بهره از مقادیر 
حقیقي منفي به سطوح مثبت باعث تشویق پس انداز مي شود. در واقع، سپرده گذاري 
آثار مثبتي بر  یاد شده  بادوام مي شود؛ سیاست  بانک ها جایگزین خرید کاالهاي  در 
سرمایه گذاري خصوصي به دلیل افزایش تأمین مالي داخلي سرمایه گذاري و نیز باال 
رفتن سهولت و امکان تامین اعتبار براي پروژه هاي سودآور سرمایه گذاري دارد. از این 
رو استدالل هاي مکینون بر وجود یک رابطه مثبت بین نرخ هاي بهره حقیقي و سرمایه 
گذاري خصوصي داللت دارد )مهرآرا و همکاران، 1390(. کاپر  )1976(، گالبیس  
اقتصاد  پیشرفته  از مدل هاي  استفاده  با  فراي )1980(  و  متیسون  )1980(   ،)1977(
کالن نشان دادند که سرکوب مالي منجر به کاهش سپرده گذاري در بانک ها خواهد 
شد، چرا که خانوارها به جاي سرمایه گذاري هاي مولد از طریق سپرده هاي بانکي، به 
سمت سرمایه گذاري هاي غیرمولد مصئون در برابر تورم سوق داده مي شوند )اشنباخ، 
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.)2004
بهره  )نرخ(  میزان  که  دادند  نشان  استانفورد  مکتب  بنیان گذاران  هم چنین،   
سیاست هاي  اعمال  کیفي  ابزارهاي  همراه  به  آن  تعادلي  زیر سطوح  در  کنترل شده 
پولي و اعتباري نمي تواند تخصیص منابع را بهبود بخشد و اگرچه میزان )نرخ( بهره 
پایین، تقاضاي سرمایه گذاري را افزایش مي دهد، اما سرمایه گذاري واقعي به واسطه 
محدودیت منابع پس انداز کاهش مي یابد. به عالوه ساختار سرمایه گذاري هاي انجام 
شده نیز حاکي از آن بود که تخصیص بر اساس برنامه هاي اعتباري انجام نگرفته بود و 
اثر سیاست هاي اعتباري بر رشد سرمایه گذاري محدود بوده است. ساده ترین پیشنهاد 
براي حل این مشکل، افزایش میزان )نرخ( بهره پس انداز بانکي در کنار کاهش نرخ 
ذخیره قانوني بود. از نظر آنها استفاده ی بیش از حد از این ابزارهاي پولي منجر به 
اقتصادي و  اختالل در وظیفه ی واسطه گري مالي بانک ها مي شود و در فعالیت هاي 

بازارمالي به رکود مي انجامد )شاکري و خسروي،1383(.
بهترین توجیه براي سیاست نرخ بهره باال )نرخ بهره حقیقي مثبت و منطقي(   
بر تصمیمات سرمایه گذاري  مالي  منابع  اثر کمبود  از  توسعه  در کشورهاي در حال 
خصوصي ناشي شده است. نتیجه ی سیاست هاي که نرخ بهره را به طور مصنوعي در 
سطح پایین تعیین مي نماید، محدود شدن عرضه ی منابع مالي و فزوني تقاضا براي 
سرمایه هاي مالي و در نهایت از رونق افتادن واسطه گري مالي است. با توجه به اینکه 
محدودیت اصلي سرمایه گذاري از منابع مالي نشأت مي گیرد تا از هزینه استفاده از 
منابع، لذا افزایش در نرخ بهره عرضه اعتبار را براي سرمایه گذاري خصوصي افزایش 
خواهد داد. به بیان دیگر، افزایش نرخ هاي بهره حقیقي باعث تغییر و انتقال بخشي از 
مجموعه دارایي ها به سپرده هاي بانکي مي شود. بنا به فرضیات مکینون- شاو مي توان 
استدالل کرد که این انتقال مجموعه دارایي ها، از دارایي هاي غیر مولد نظیر پول و طال 
و ارز خارجي و یا از طریق بازگشت سرمایه هاي که در خارج از کشور سرمایه گذاري 

شده است، تحقق خواهد یافت )مهرآرا و همکاران،1390(
1-2-2. فرضیه مکینون- شاو

الگو،  این  در  است.  استوار  دروني   پول  براساس  شاو  مکینون-  آزادسازي  فرضیه 
ایفا  سرمایه گذاران  و  کنندگان  پس انداز  بین  را  واسطه گري  نقش  مالي  مؤسسات 
مي کنند. مکینون و شاو بیان مي کنند که پس انداز هاي مالي، پیش نیازي براي انباشت 
سرمایه و رشد اقتصادي است. مالهو  )1983، 1986( این فرضیه را به این صورت 
تشریح کرد که رفتار پس انداز و سرمایه گذاري از طریق مجموعه ی مرکبي از نیروها 
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به صورت پویا تعیین مي شود. ساز وکار تعدیل پویاي مالهو بیان مي کند: به دلیل فقدان 
بازارهاي مالي سازمان یافته و کارآمد در کشورهاي در حال توسعه، بیشتر پس انداز ها 
به صورت سرمایه گذاري در دارایي هاي فیزیکي صورت مي گیرد. بنابراین، افزایش نرخ 
سپرده جاري، تاثیر مثبتي بر سرمایه گذاري خواهد داشت. این در حالي است که به نظر 
مي رسد افزایش نرخ سپرده جاري در کوتاه مدت، سرمایه گذاري را کاهش داده. ولي در 
بلند مدت تأثیر مثبتي بر سرمایه گذاري خواهد داشت، به شرطي که افزایش نرخ سپرده 

پس انداز مالي را تشویق و عرضه وجوه قابل وام را افزایش دهد. 
الگوي مکینون بر دو فرض زیر استوار است:

1. تمام کارگزاران اقتصادي، محدود به تأمین مالي از منابع شخصي هستند.
مکینون  )فرضیه مکمل بودن  دارد.  اقتصادي وجود  فعالیت هاي  در  ناپذیري  تقسیم   .2
و شاو تاکید بر نقش سپرده ها در تشویق سرمایه گذاري خود تأمیني سرمایه گذاري از 

منابع شخصي دارد.(
از سرمایه گذاري جمع آوري  قبل  مبالغ هنگفتي را  باید  بالقوه  سرمایه گذاران   
کنند. هر قدر  نرخ بهره سپرده ها بیشتر باشد، افراد انگیزه ی بیشتري براي جمع آوري 
پول )به شکل سپرده( و سپس سرمایه گذاري پیدا مي کنند. مکینون مکمل بودن پول و 

سرمایه فیزیکي را نشان مي دهد. مکمل بودن را مي توان به صورت زیر معرفي کرد:
)1( 

در اینجا، منظور از پول M_2 است که شامل: اسکناس و مسکوک، سپرده دیداري و 
سپرده مدت دار مي شود. سطح قیمتp ، y تولید ناخالص ملي، I مقدار سرمایه گذاري، 
d نرخ بهره اسمي سپرده ها وπ^e   تورم انتظاري مي باشند. مکمل بودن از دو جهت 
پس انداز و سرمایه گذاري عمل مي کند. مکمل بودن را مي توان در تابع سرمایه گذاري، 

به صورت زیر نشان داد: 
) 2(

به طوري که: r^t متوسط بازده سرمایه فیزیکي است. مکمل بودن را مي توان توسط 
مشتق هاي جزئي زیر نشان داد: 

                                             ) 3(
شاو اضافه مي کند که واسطه هاي مالي، از یک سو، بازده حقیقي پس انداز کنندگان را 
افزایش مي دهد و از سوي دیگر، هزینه حقیقي را براي سرمایه گذاران کاهش مي دهد. 
هنگامي که نرخ بهره به طور ادواري پائین تر از سطح تعادلي قرار داده شود، واسطه گري 
سرکوب مي گردد و کمتر از بالقوه خود اجازه فعالیت مي یابد. تقاضاي پول در الگوي 

  𝑀𝑀𝑃𝑃  = f(y, 𝐼𝐼𝑦𝑦, d- 𝜋𝜋𝑒𝑒)   

𝐼𝐼
𝑦𝑦 𝑟𝑟𝑡𝑡 𝜋𝜋𝑒𝑒   

𝜕𝜕( 𝑀𝑀𝑃𝑃)
𝜕𝜕( 𝐼𝐼𝑦𝑦 )

> 0           
𝜕𝜕( 𝐼𝐼𝑦𝑦 )

𝜕𝜕(𝑑𝑑− πe ) < 0 
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شاو به صورت زیر است:
 )4( 

در  مکمل بودن  است.  پول  نگهداري  فرصت  هزینه هاي  از  برداري   v که:  طوري  به   
اینجا به صراحت مشخص نیست، زیرا سرمایه گذاران در این الگو به خود تأمیني مالي 
محدود نمي شوند. شاو )1973( از تابعي شبیه تابع تقاضاي مکینون استفاده کرده است. 
وي خاطر نشان مي کند که رفع سرکوب مالي از طریق افزایش نرخ بهره واقعي، باعث 
افزایش پس انداز و سرمایه گذاري شده و منجر به تخصیص کاراتر منابع خواهد شد. 
وابسته  منابع شخصي  از  تأمین مالي  به  آساني  به  که سرمایه گذاران  اشاره مي کند  شاو 

نیستند، بنابراین مکمل بودن پول و سرمایه فیزیکي را فرض نمي کند. 
تحلیل الگوي مکینون- شاو در نمودار )1( ارائه شده است. مکینون و شاو   
بیان مي کنند که پس انداز )S(g0  در نرخ رشد اقتصاديg_0  تابع مثبتي از نرخ بهره و 
سرمایه گذاري تابع معکوس نرخ بهره است. هرگاه هیچ گونه محدودیتي در بازار پول 
اعمال نشود، شرایط عرضه و تقاضا، نرخ بهره تعادلي را در بازار در سطح  r_0 تعیین 
مي کند و میزان سرمایه گذاري و پس انداز معادل I_0 خواهد شد. هرگاه نرخ بهره )بویژه 
یابد )سرکوب  r_1 کاهش  به  بازار نگهداري شود و  بهره سپرده( در زیر سطح  نرخ 
مالي رخ داده است(، سطح سرمایه گذاري بالفعل در سطح I_1 محدود خواهد شد. در 

نمودار زیر وضعیت سرکوب مالي با خط F نشان داده شده است. 
 

                       

نمودار )1(: بررسي اثرات سرکوب مالي )احساني و خطیبي، 1391(
 I_1 میزان عرضه پس انداز  ولي  بوده؛   I_11تقاضاي سرمایه گذاري  r_1 بهره  نرخ  در 
است و شکاف بین عرضه و تقاضاي سرمایه گذاري معادل AB است. به عبارت دیگر، 
تقاضاي  مازاد  ایجاد  باعث  پائین  بهره  نرخ  دارد.  تقاضاي سرمایه گذاري وجود  مازاد 
اکثر سرمایه گذاران  با رانت مواجه خواهد کرد و  سرمایه گذاري شده و نظام مالي را 

𝑀𝑀
𝑃𝑃 = 𝑓𝑓(𝑦𝑦, 𝑣𝑣, 𝑑𝑑 −  𝜋𝜋𝑒𝑒)       

 
  

 
 
 
 
 
 
 
                             C                                     D    
                                                                      
                A                                                                  B        

  
 

𝑠𝑠(𝑔𝑔0) 𝑠𝑠(𝑔𝑔1) 𝑠𝑠(𝑔𝑔2) 

𝐹𝐹′ 

𝐹𝐹 𝑟𝑟1 

𝑟𝑟2 

𝑟𝑟0 

𝑟𝑟3 

يگذارانداز و سرمايهپس  

 نرخ بهره
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تالش مي کنند از روش هاي غیر معمول از بازار مالي تسهیالت دریافت کنند.
  r_1 منتقل مي شود و سقف نرخ بهره از '^Fبه F با شروع آزاد سازي مالي، خط  
به r_2 افزایش مي یابد. این امر باعث مي شود سطح پس انداز و سرمایه گذاري افزایش 
ناخالص داخلي شده و  افزایش تولید  افزایش پس انداز و سرمایه گذاري موجب  یابد. 
در نهایت رشد اقتصادي را افزایش مي دهد. با افزایش رشد اقتصادي تابع پس انداز از 
)S(g_1  به )S(g_2 افزایش مي یابد. هم چنین با آزادسازي مالي سرمایه گذاري به سطح 
 CD به AB افزایش یافته و شکاف بین تقاضاي سرمایه گذاري و عرضه پس انداز از I_2
I_3، سطح  به سطح سرمایه گذاري  اقتصاد کشور  آزاد سازي،  تداوم  با  کاهش مي یابد. 
پس انداز )S(g_2 و نرخ بهره به سمت تعادل )r_3( صعود مي کند. بنابراین،  افزایش 
مالیم سقف نرخ بهره و حرکت به سمت نرخ بهره تعادلي سه نتیجه مهم در اقتصاد دارد:

1. سطح سرمایه گذاري را افزایش داده و منجر به رشد اقتصادي مي گردد؛ 
2. شکاف میان تقاضاي سرمایه گذاري و عرضه پس انداز )مازاد تقاضاي سرمایه گذاري( 
را کاهش داده و رانت ایجاد شده در نظام مالي را از بین مي برد و مهم تر از آن اینکه بازار 

غیررسمي پول را از رونق انداخته و فاصله نرخ بهره در این دو بازار کاهش مي یابد؛
3. موجب تخصیص بهینه ی منابع محدود جامعه مي شود. با افزایش نرخ بهره، فعالیت هاي 
باعث  امر،  این  شد.  خواهند  حذف  برخوردارند،  پایین  بازدهي  از  که  سرمایه گذاري 
افزایش کارایي سرمایه گذاري مي شود. بنابراین، این الگو اشاره به این نکته دارد که در 
کشورهاي در حال توسعه، افزایش نرخ بهره باعث افزایش پس انداز و سرمایه گذاري و 
در نهایت رشد اقتصادي مي شود و سرانجام به سمت نرخ بهره تعادلي حرکت خواهد 

کرد ) احساني و خطیبي، 1391(.
بر اساس نظریه مکینون و شاو، بسیاري از کشورها سیاست آزادسازي مالي را   
اتخاذ کردند. نتیجه این اصالحات در کشورهاي مختلف متفاوت بود. در برخي از این 
کشورها، آزادسازي مالي موجب بهبود عملکرد اقتصادي و در بسیاري از کشورها منجر 
به بحران مالي شد. این نتایج متفاوت، منجر به تجدید نظر در مقوله آزادسازي مالي شد 

)حسن زاده، 1388(.
ساختارگرایان جدید، الگوي مکینون و شاو را بر این اساس که نقش بازارهاي   
غیررسمي در آن در نظر گرفته نشده مورد انتقاد قرار دادند. آنها معتقدند که مقررات 
زدایي بازارهاي مالي رسمي موجب افزایش نرخ بهره سپرده ها در این بازار ها شده و 
بنابراین، موجب انتقال سپرده ها از بازارهاي غیررسمي به بازارهاي رسمي مي شود. در 
این حالت، تعمیق مالي صورت مي گیرد، اما نرخ انباشت دارایي هاي ثابت لزومًا افزایش 
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در  قانوني مي شوند،  مقررات ذخیره ی  بانک ها مشمول  که  است  این  نمي یابد. علت 
بنابراین،  نمي شوند.  مقررات  این  مشمول  غیررسمي  بازار  در  وام دهندگان  که  حالي 
انتقال پول از بازارهاي غیررسمي به بازارهاي رسمي، سرمایه ی در دسترس را کاهش 
و نرخ بهره در بازار غیررسمي را افزایش مي دهد. مطالعات دیگر نیز نشان دادند که اگر 
افزایش هزینه سرمایه موجب افزایش قیمت ها شود، افزایش نرخ بهره حقیقي مي تواند 
در کوتاه مدت اثر رکودي بر جاي بگذارد. تایلور و لیانگ  با وارد کردن وام هاي بازار 
غیررسمي در الگوي مکینون و شاو، نتیجه گرفتند که آزاد سازي نرخ بهره ممکن است 

به جاي رشد تولید، اثر منفي بر تولید بگذارد )اگروال ، 2004(.

3. پیشینه پژوهش
گزیده اي از مطالعات انجام شده در زمینه ی اثر نرخ بهره واقعي بر سرمایه گذاري بخش 

خصوصي به شرح زیر است.
سرمایه گذاري،  »ارتباط  عنوان  با  پژوهشي  در   )2010( دیگران   و  منیر   
بلندمدت  و  کوتاه مدت  ارتباط  پاکستان«،  در  بانکي  اعتبارات  و  بهره  نرخ  پس انداز، 
به بخش  بانکي  اعتبارات  بهره واقعي سپرده ها و  میان سرمایه گذاري، پس انداز، نرخ 
خصوصي را همراه با اثرات آزادسازي مالي بر متغیرهاي اقتصاد کالن براي دوره 1973 
تا 2007 در پاکستان مطالعه کرده اند. براي هم انباشتگي داده هاي سري زماني ساالنه از 
رهیافت آزمون ARDL مقید  استفاده شده است. براي آزمون ترتیب ادغام متغیرها، 
آزمون هاي DF-GLS و Ng-Perron به کارگرفته شده است. یافته ها نشان مي دهد که 
سرمایه گذاري خصوصي توسط پس انداز، نرخ بهره واقعي سپرده هاي بانکي به صورت 
به بخش خصوصي و سرمایه گذاري عمومي در  بانکي  اعتبارات  متاثر شده و  مثبت 
کشور در حال توسعه نظیر پاکستان، در بلندمدت، فرضیه مکمل بودن  مکینون و شاو 

)1973( را تأیید مي کند.
دیمیتریادیس و لیونتل   )2001( استدالل نمودند که در شرایط رقابت ناقص،   
به  بانک ها دارد.  بر روي وام دهي  اثري مثبت  سرکوب مالیم  در نرخ هاي وام دهي، 
بیان دیگر، با دخالت هاي دولت و زماني که نرخ بهره ثابت و پایین تر از سطح تعادلي 
انحصاري است، بهترین حالت براي بانک ها این است که میزان وام ها را افزایش دهند. 
با وجود این، کاهش بیشتر سطوح نرخ بهره پایین تر از آنچه که ممکن است در رقابت 
ناقص اتفاق بیافتد احتماال میزان وام دهي بانک ها را کاهش خواهد داد و در نتیجه، اثر 

منفي بر سرمایه گذاري و در نهایت بر اقتصاد مي گذارد. 
دن  )2000( با استفاده از روش داده هاي تابلویي به بررسي عوامل موثر بر   
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سرمایه گذاري بخش خصوصي در 44 کشور در حال توسعه پرداخت. 
نتیجه برآورد وي نشان داد که نسبت سرمایه گذاري بخش حقیقي به GDP با   
وقفه، نسبت سرمایه گذاري دولتي به GDP، رشد GDP، رشد با وقفه GDP و اعتبارات 
تخصیص یافته به بخش خصوصي تاثیر مثبت و نرخ بهره حقیقي داخلي، قیمت حقیقي 
بخش  سرمایه گذاري  نسبت  بر  منفي  تاثیر  سرمایه  محدودیت  و  سرمایه اي  کاالهاي 

خصوصي به GDP دارند.
مهرآرا و همکاران )1390( در مقاله اي با عنوان »بررسي رابطه غیرخطي میان   
نرخ بهره حقیقي و سرمایه گذاري خصوصي با استفاده از روش حد آستانه اي )مورد 
بهره واقعي و  میان نرخ  کشورهاي در حال توسعه(«، رابطه غیرخطي )U معکوس( 
سرمایه گذاري خصوصي در کشورهاي در حال توسعه در دوره 2007 -1970 مبتني 
بر الگوي پانل پویاي آستانه اي را مطالعه کرده اند. یافته ها نشان مي دهد که نرخ هاي 
بهره حقیقي تا قبل از حد آستانه  )حدود 5-6 درصد( به صورت مثبت سرمایه گذاري 
خصوصي را تحت تاثیر قرار مي دهد، ولي با گذشتن از حد آستانه اي برآرود شده، 

افزایش بیشتر نرخ هاي بهره واقعي اثر منفي بر روي سرمایه گذاري خصوصي دارد. 
و  مکینون  نظریه  »آزمون  عنوان  با  مقاله اي  در   )1384( شاکري و خسروي   
شاو در اقتصاد ایران« به بررسي رابطه نرخ سرمایه گذاري در اقتصاد ایران و نرخ بهره 
نرخ  کلي  به طور  که  شد،  مشخص  شده  انجام  تحقیق  در  پرداخته اند.  بانکي  حقیقي 
سرمایه گذاري در اقتصاد ایران با افزایش نرخ بهره ی حقیقي بانکي )تا سطح 2درصد( 
باال مي رود، اما در نرخ هاي بهره حقیقي باالتر )از 2درصد( شروع به کاهش مي کند. 
به عبارتي در نرخ هاي بهره حقیقي باالتر از 2درصد، یک بحران بانکي رخ مي دهد که 
استدالل استیگلیتز مبني بر این که نرخ هاي بهره ی حقیقي باال ریسک وام هاي بانکي را 

افزایش مي دهد، تایید مي کند. 
4. تصریح الگو

سرمایه گذاري  متنوع  رفتارهاي  تا  دارد  وجود  متعددي  سرمایه گذاري  نظریه هاي 
خصوصي را توضیح دهند. الگوي شتاب انعطاف پذیر نئوکالسیک، بیشتر از الگو هاي 
نتایج  و  رفته  به کار  خصوصي  سرمایه گذاري  رفتار  توضیح  در  دیگر  سرمایه گذاري 
حال  در  کشورهاي  اقتصاد  است.  داده  ارائه  صنعتي  کشورهاي  براي  را  قبولي  قابل 
توسعه داراي ویژگي هایي است که آن ها را از اقتصادهاي پیشرفته متمایز مي کند. لذا 



صي
صو

 خ
ش

بخ
ي 

ذار
ه گ

ماي
سر

بر 
ي 

اقع
ه و

هر
خ ب

 نر
اثر

105

اقتصاددانان کشورهاي در حال توسعه ناگزیر از توجه به این تفاوت ها در استفاده از 
نظریات اقتصادیي که خاستگاه آنها کشورهاي پیشرفته است و نیز شناخت ویژگي هاي 
اقتصادي کشور خود و ارائه نظریه ها و الگوهاي منطبق با شرایط این گونه اقتصادها، 
هستند. بر این اساس، در کارهاي پژوهشي انجام شده در کشورهاي در حال توسعه، 
سعي شده است با استفاده از روش هاي مختلفي که به چار چوب الگو خللي وارد نشود، 

متغیر هاي الگو تعدیل شوند. 
سرمایه گذاري که عبارت است از افزایش کاالهاي سرمایه اي یا ذخایر، تحت   

تاثیر عوامل متعدد قرار دارد که در ادامه مهم ترین آنها آورده مي شود. 
پیش از هر چیز سرمایه گذاري مستلزم تأمین سرمایه نقدي مي باشد. بهره، که   
به صورت یک نرخ بیان مي شود، قیمتي است که باید براي این سرمایه نقدي پرداخت 
گردد )جک هاروي، 1389(. اثر نرخ بهره واقعي در بخش )2( به تفصیل آورده شده 

است. 
سرمایه گذاري  )با  تشکیل  در  مالي،  منابع  تأمین کننده ی  نهادهاي  عنوان  به  بانک ها 
تسهیالت  ارائه  و  سرمایه گذاري  )با  راه اندازي  و  ثابت(  سرمایه  تسهیالت  ارائه  و 
سرمایه در گردش( بنگاه ها نقش اساسي ایفا مي کنند )صمصامي و امیرجان، 1390(. 
اگرچه بنگاه هاي اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه نسبت به کشورهاي پیشرفته 
فراتر مي رود. در  داخلي شان  منابع  از  بنگاه ها  مالي  نیاز هاي  اما معموالً  کوچک ترند، 
فقدان بازار هاي سرمایه  ی توسعه یافته و قابل مبادله بودن وجوه، وام هاي کوتاه مدت و 
میا ن مدت براي تأمین  مالي فعالیت هاي بنگاه ها، فشارهاي وارده بر کارآفرینان را براي 
اداره بنگاه ها کاهش داده و تشکیل سرمایه بیشتر را امکان پذیر مي سازند. هم چنین، در 
کشورهایي که بخش زیادي از ماشین آالت و تجهیزات وارداتي و پیش پرداخت براي 
واردات الزامي است، در دسترس بودن اعتبار )وجوه نقد( واردات را تسهیل کرده و بر 
سرمایه گذاري خصوصي تاثیر مثبت دارد )وي و وونگ ، 1982(. در کشورهاي در حال 
توسعه، وام هاي بانکي به عنوان منبع تأمین مالي خارجي، جایگزین نزدیک ندارند، لذا 
کاهش عرضه اعتبارات بانکي به محدود شدن هزینه هایي که از طریق اعتبارات تأمین 

مالي مي شوند، مي انجامد )میندوزا لوگو ، 2003(.  
به دلیل ارائه محصوالت مالي سفارشي  و متنوع، بانک ها در نوآوري مالي؛   
یعني خلق محصوالت مالي جدید، نقش ارزنده ایفا مي کنند. برخي از این محصوالت 
جدید از طریق »مارپیچ تکاثري نوآوري مالي« به بازار مالي منتقل مي شوند. بنابراین، 
بانک ها در روند تخریب خالق شومپیتري نوآوري  در بخش حقیقي -با تأمین مالي 
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کارآفرینان نوآور- و در بخش مالي با خلق ابزارهاي مالي جدید، از اهمیت خاصي 
بر خوردارند )ان دیکومانا ، 2003(. 

اثرات FDI بر سرمایه گذاري خصوصي داخلي مي تواند مثبت یا منفي باشد.   
از طریق  براي شرکت هاي محلي  فراهم کردن فرصت هاي جدید سرمایه گذاري  با 
مي تواند  نیست،  کشور  داخل  در  آنها  تولید  امکان  که  فناوري  و  ماشین آالت  تهیه 
سرمایه گذاري داخلي را تحریک و تشویق نماید )سون ، 1998(. شرکت هاي محلي 
مي توانند فناوري هاي معرفي شده توسط شرکت هاي خارجي را که باعث تحریک 
سرمایه گذاري داخلي مي شود، تقلید نمایند )نورزوي ، 1979(. هم چنین، زماني که 
فعالیت هاي مشترک سرمایه گذاري توسط شرکت هاي محلي و خارجي انجام شود، 
 ، )جانسن  بود  خواهد  همراه   FDI ورود  افزایش  با  داخلي  سرمایه گذاري  افزایش 
1995(. سرمایه گذاري مستقیم خارجي ممکن است به افزایش سرمایه گذاري داخلي 
از طریق معرفي صنایع جدید به کشور میزبان، کمک نماید )لیپسي ، 2004(. به این 

ترتیب، FDI و سرمایه گذاري خصوصي داخلي مکمل یکدیگر هستند. 
محلي  با شرکت هاي  رقابت  درصورت  است  ممکن   FDI دیگر،  از سوي   
در به کارگیري منابع کمیاب داخلي نظیر نیروي کار ماهر، منابع مالي و ... جایگزین  
جایگزیني  طریق  از   FDI هم چنین،   .)1995 )جانسین،  شود  داخلي  سرمایه گذاري 
را  داخلي   بنگاه هاي   ، پسین  پیوندهاي  مي تواند  داخلي  کاالهاي  به جاي  واردات 
مختل کند. عالوه بر آن، FDI ممکن است جایگزین سرمایه گذاري داخلي شود در 
صورتي که شرکت هاي خارجي  از برتري فني، تخصص مدیریتي یا مزایاي مالیاتي 
فناوري هاي   ،)1979 )نورزوي،  باشند  برخوردار  میزبان،  کشور  توسط  شده  فراهم 
جدید مندرج در FDI مي تواند روند منسوخ شدن  فناوري سنتي مورد استفاده در 
کشورهاي در حال توسعه را سرعت بخشد و بر سرمایه گذاري داخلي اثر برون زایی 
 FDI داشته باشد )کیم و سیو ، 2003؛ لیپسي، 2004(. این نشان مي دهد که اثرات
بر سرمایه گذاري خصوصي داخلي مي تواند از کشوري به کشور دیگر، بسته به نوع 
FDI، سیاست تجاري کشور میزبان و نقاط قوت شرکت هاي داخلي، متفاوت باشد. 

بنابراین، اثر ورود FDI بر سرمایه گذاري خصوصي داخلي یک موضوع تجربي است 
)آنگ جمز ، 2009(.

سرمایه گذاري  بر  عمومي  بخش  سرمایه گذاري  اثر  تئوري،  اساس  بر   
خصوصي نامشخص است. سرمایه گذاري بخش عمومي مي تواند جایگزین )اثر منفي 
بخش خصوصي  سرمایه گذاري  مثبت(  )اثر  مکمل  یا  سرمایه گذاري خصوصي(  بر 
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باشد و عالمت این اثر به حوزه اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري بستگي دارد. 
دالیل زیادي براي پذیرش ارتباط مثبت میان سرمایه گذاري بخش خصوصي و   
دولتي وجود دارد: اوالً، اگر منابع در اشتغال کامل نباشند، افزایش سرمایه گذاري دولتي 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم )از طریق ضریب تکاثر( باعث افزایش درآمد مي شود 
و سرمایه گذاران خصوصي را به سرمایه گذاري بیشتر تشویق مي نماید؛ زیرا سودآوري 
آنها به دلیل افزایش تقاضاي جاري و انتظاري  محصوالت نهایي، بیشتر مي شود. ثانیًا، 
در اغلب کشورهاي درحال توسعه بخش زیادي از سرمایه گذاري دولتي در پروژه هاي 
برق،  ارتباطات،  نقل،  و  حمل  مانند  زیربنایي  امکانات  ایجاد  است.  متمرکز  زیربنایي 
آبیاري و غیره توسط دولت باعث کاهش هزینه هاي تولید و افزایش بازده به مقیاس 
در کشور هایي  ثالثًا،  مي دهد.  افزایش  را  و سود سرمایه گذاران بخش خصوصي  شده 
کارخانه هاي  تأسیس  مي   کند،  سرمایه گذاري   ، سومي  و  دومي  صنایع  در  دولت  که 
جدید باعث افزایش تقاضا براي محصوالت مرتبط و القاي سطح باالي سرمایه گذاري 
مي شود. )وي و وونگ، 1982(. هم چنین، سرمایه گذاري و مخارج دولت به عنوان یک 
ابزار مدیریت تقاضاي کل مي تواند به عنوان یک سیاست مقابله کننده با ادوار تجاري  
موجب هموارسازي و کنترل ادوار تجاري شود و موجبات احیاي فعالیت هاي بخش 

خصوصي را )حداقل در کوتاه مدت( فراهم آورد )حسن زاده، 1388(. 
افزایش نرخ هاي بهره، کاهش  با  از سوي دیگر، مخارج دولت ممکن است   
منابع تأمین مالي  در بازار و افزایش مالیات انحرافي ، بر فعالیت هاي سرمایه گذاري، 

جایگزین سرمایه گذاري خصوصي شود )یوکان ، 2014(.
الگوي ریاضي سرمایه گذاري بخش خصوصي در کشورهاي در حال توسعه بر اساس 
تئوري شتاب انعطاف پذیر و مطالعات تجربي به شرح زیر ارائه مي شود . حجم سرمایه 
فرض  و  مي شود  داده  نشان   KP و   *KP با  به ترتیب  واقعي  و حجم سرمایه  مطلوب 
لذا،  است.  موجود  سرمایه  حجم  با  متناسب  جایگزین   سرمایه گذاري  که  مي شود 
مي توان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصي یا سرمایه گذاري ناخالص بخش 

خصوصي )IP( را به صورت ذیل تصریح کرد: 
                                                                           )5(

Ut: در این معادله و معادالت بعدي نشان دهنده جزء اخال ل  است.      

δ : نرخ استهالک  است. 

بر اساس الگوي شتاب انعطاف پذیر، بنگاه برنامه ریزي مي کند تا در هر دوره کسري 

IPt = βt(KP*t - KPt-1) + δKPt-1 + u1t 
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بپوشاند )درنبوش و دیگران،  را  بین سرمایه موجود و سرمایه مطلوب  از شکاف 
شتاب  الگوي  است.   β <1  < و0  تعدیل   ضریب   β فوق  معادله  در  لذا   .)1392
انعطاف پذیر به شرایط اقتصادي اجازه مي دهد که ضریب تعدیلβ را تحت تأثیر قرار 
دهد )الخطیب و دیگران ، 2012(. عوامل اقتصادي بسیاري رويβ  اثر مي گذارند 
و آنرا تغییر مي دهند. فرض مي شود ضریب تعدیل، β، به تغییر اعتبارات بانکي به 
بخش خصوصي، سرمایه گذاري مستقیم خارجي، سرمایه گذاري دولتي و نرخ بهره 
واقعي وابسته است. هم چنین کلیه متغیرهاي متذکره در رابطه با تفاوت میان حجم 

سرمایه مطلوب و حجم سرمایه موجود در نظر گرفته مي شوند.
                                                               )6(  

که در آن:
 tلگاریتم مانده واقعي اعتبارات شبکه بانکي به بخش خصوصي در سال :LDCPt

 t خالص سرمایه گذاري مستقیم خارجي در سال :NFDIt

t سرمایه گذاري بخش دولتي در سال :IGt

t نرخ بهره واقعي در سال :Rt

الگوي رگرسیون خطي سرمایه گذاري بخش خصوصي را مي توان با فرض   
خطي بودن معادله )6( و تصریح حجم مطلوب سرمایه به عنوان نسبتي از تولید 

بخش خصوصي )QPt( به صورت زیر نوشت:
        )7( 

عالمت انتظاري a2، a1 مثبت، عالمت α4 منفي و عالمت α3 مي تواند با توجه به اثر 
کمکي و جایگزیني سرمایه گذاري دولتي مثبت یا منفي باشد. 

طبق اصل شتاب :    
 KP*t = λQPt                                                                      )8

درنتیجه با جایگذاري )7( و )8( در رابطه )5( رابطه )9( به دست مي آید.
 )9(  

عالمت انتظاري b1 ، b2 و b3 مثبت، b5  منفي و عالمتb4  با توجه به اثر کمکي و 
 b6 جایگزیني سرمایه گذاري دولتي مي تواند مثبت یا منفي باشد. هم چنین عالمت
ممکن است مثبت یا منفي باشد . در معادله رگرسیوني )9( مقادیر واقعي متغیرهاي 

توضیحي و وابسته در نظر گرفته شده است که درآن:
،t سرمایه گذاري بخش خصوصي )تشکیل سرمایه ثابت ( طي سال :IPit

QPit: تولید بخش خصوصي )تولید ناخالص داخلي منهاي خدمات دولتي داخلي( 

βt = ƒ( 𝐿𝐿DCP𝑡𝑡
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 

∗ −𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡−1
, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 
∗−𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡−1 , 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑡𝑡

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 
∗−𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡−1

, 𝑅𝑅𝑡𝑡
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 

∗−𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡−1
, 𝑢𝑢2𝑡𝑡) 

βt = α0 + 1
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 

∗−𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡−1
(α1LDCPt + α2 NFDIt  + α3IGt   + α4Rt  + u3t 

IPit = b0 + b1QPit + b2 LDCPit + b3NFDIit + b4IGit + b5Rit + b6KPit-1 + u4it 
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،t در سال
 t لگاریتم مطالبات سیستم بانکي از بخش خصوصي در پایان سال :LDCPit

  tخالص سرمایه گذاري مستقیم خارجي طي سال  :NFDIit

t سرمایه گذاري دولتي طي سال :IGit

t نرخ بهره واقعي درسال :Rit

t موجودي سرمایه در شروع سال :KPit-1

در این پژوهش به تجزیه و تحلیل نرخ بهره واقعي بر سرمایه گذاري بخش خصوصي در 
کشورهاي منتخب آسیایي )HPAEs( طي دوره زماني )2013 -1999( با استفاده از معادله 
)9(  و بر اساس الگوي شتاب انعطاف پذیر پرداخته شده است. آمار و داده هاي الزم براي 
انجام این پژوهش، از پایگاه  داده هاي بانک جهاني، پن ورد تیبل  و سالنامه آماري تایوان  

گردآوري شده است.
قابل ذکر است، در این پژوهش سرمایه گذاري بخش خصوصي معادل تشکیل   
سرمایه ثابت بخش خصوصي در نظر گرفته شده است که مستلزم فرض صفر بودن )ناچیز 
بودن( تغییرات موجودي انبار است. اعتبارات بانکي به بخش خصوصي به عنوان متغیر 
جایگزین تسهیالت بانکي به بخش خصوصي در نظر گرفته شده است. به دلیل عدم وجود 
داده هاي سرمایه گذاري به تفکیک بخش خصوصي و بخش دولتي براي بعضي از کشورها، 
از مصرف نهایي بخش خصوصي و بخش دولتي  به عنوان مبنا و مالک این تقسیم بندي 
استفاده شده است. هم چنین، به دلیل ناهمگني ساختار اقتصاد ژاپن و کره با سایر اعضاي 
جامعه آماري و تخمین هاي نامناسب، هردو کشور از رگرسیون حذف شده اند و الگوي 
نهایي با شش مقطع )کشور( باقي مانده برآورد و تجزیه و تحلیل شده است. اثر حذف آنها 

بر نتایج برآورد کاماًل مشهود بوده و موجب بهبود تخمین ها شده است.
4 -1. برآورد الگو 

نتایج تخمین ها بدون توجه به پیش فرض هاي الگوي برازش از اعتبار چنداني برخوردار 
قبل  کرد.  استفاده  سیاستي  پیشنهادهاي  و  تصمیم گیري  براي  آن ها  از  نمي توان  و  نبوده 
نتایج،  از صحت  اطمینان  براي  باید  نتایج رگرسیون،  برآورد و تفسیر  انجام هر گونه  از 
مفروضات الگو را بررسي کرد. بنابراین، در آغاز مانایي تک تک متغیرهاي مدل ارزیابي 
شده است. زیرا نامانایي )ریشه واحد( متغیرها در داده هاي سري زماني و داده هاي تابلویي 
باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب  مي شود و آزمون هاي t و F معمول نیز از اعتبار الزم 
برخوردار نیستند )مهرگان و دلیري، 1389(. در این پژوهش از آزمون ریشه واحد ایم، 
پسران و شین  که براي داده هاي تابلویي مناسب بوده و نسبت به سایر آزمون هاي ریشه 
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واحد داراي محدویت کمتري است، استفاده شده است )صمدي، 1388(. اساس آن، 
آزمون دیکي - فولر تعمیم یافته  است که ابتدا براي تک تک مقاطع داده هاي تلفیقي 
)براي هر متغیر بطور جداگانه( انجام مي شود و سپس میانگین آماره هاي دیکي- فولر 

تعمیم یافته محاسبه مي شود )اشک تراب و همکاران، 1390(.  
مقادیر آماره هاي محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها نشان مي دهد که فرضیه   
صفر مبني بر وجود ریشه واحد )نامانایي( متغیرها رد نشده است و متغیرها در سطح 
نامانا )ریشه واحد( هستند. تنها متغیر نرخ بهره واقعي در سطح اهمیت 5فیصد مانا 
است. بنابراین، از تفاضل مرتبه اول متغیرها در حالت وجود عرض از مبدأ استفاده 

شده و  مانایي متغیرها مورد ارزیابي قرار گرفته است. 

                               

  )KP مالحظه مي شود با یک تفاضل گیري همه متغیرها )به استثناي موجودي سرمایه
در سطح اطمینان 95درصد مانا مي شوند. از سوي دیگر، راه هاي مختلفي براي تبدل 
متغیرهاي نامانا به متغیرهاي مانا وجود دارد. به عنوان مثال به جاي این که از مقادیر 
متغیرها استفاده شود، تفاضل مرتبه اول آنها به کار گرفته مي شود. اما این امر باعث 
از دست دادن اطالعات مربوط به مقادیر اصلي متغیرها مي شود. هم چنین، الگوهایي 
که از تفاضل مرتبه اول استفاده مي کنند نمي توانند راه حل هاي بلند مدت را توصیف 
کنند. براي حفظ اطالعات ارزشمند، روش دیگري مطرح شده که با استفاده از آن 
مي توان هم از مقادیر اصلي متغیرها استفاده نمود و هم مي توان مانع از رگرسیون 

 . نتايج آزمون مانايي متغيرها با تفاضل مرتبه اول1جدول 
 

 متغير

 مقدار آماره آزمون

 ايم، پسران و شين

 

P – value 

 

IP 48775/2- 0040/0 

NFDI 08800/4- 0000/0 

LDCP 02880/2- 0050/0 

R 80000/0- 0000/0 

QP 45224/2- 0044/0 

IG 10055/2- 0187/0 

KP 50127/1 0207/0 

 هاي پژوهشمنبع: يافته                                
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کاذب شد. این روش موسوم به »هم انباشتگي« است )سوري، 1391(.  
داده هاي  در  متغیرها  بین  )هم انباشتگي(  هم جمعي  آزمون  انجام  به منظور   
تابلویي مي توان از روش هاي پدروني  و کائو  که آماره هاي مبتني بر متدولوژي انگل 
- گرنجر گزارش مي کنند، بهره برد )آذربایجاني و انصاري، 1391( . در این پژوهش از 
آزمون هم جمعي کائو استفاده شده و نتایج مربوط به آن در جدول )2( نشان داده شده 

است. 
جدول2. نتایج آزمون هم جمعي باقیمانده هاي کائو

        منبع: یافته هاي پژوهش

نتایج آزمون کائو نشان مي دهد که فرضیه صفر مبني بر عدم  وجود رابطه بلندمدت 
بین متغیرها )عدم هم جمعي( رد مي شود و وجود رابطه تعادلي بلندمدت بین متغیرهاي 
عدم  و  متغیرها  بین  بلندمدت  رابطه  از  اطمینان  با  بنابراین،  مي رسد.  اثبات  به  الگو 
رگرسیون کاذب، در ادامه به بررسي آزمون هاي F لیمر  و هاسمن  پرداخته شده است. 
براي انتخاب میان روش داده هاي تابلویي و روش داده هاي تلفیقي  از آماره آزمون لیمر 

استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است. 

                   منبع: یافته هاي پژوهش

فرضیه صفر آزمون F لیمر بر اساس رگرسیون مقید  بوده و عرض از مبدأ یکسان براي 
تمام مقاطع در نظر مي گیرد )جانستون و دیناردو، 1388(. نتایج نشان مي دهد فرض 
صفر مبني بر انتخاب روش داده هاي تلفیقي در سطح اطمینان 95فیصد رد شده است. 
بنابراین باید از روش داده هاي تابلویي استفاده شود. لذا براي انتخاب از میان روش 

اثرات ثابت و روش اثرات تصادفي از آزمون هاسمن استفاده شده است.

 

0000/0 002900/6 220092/6 

 

 ليمر F. نتايج آزمون 3جدول 
 P – value مقدار آماره آزمون آماره آزمون

LeamerF 383773/78 0000/0 
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جدول 4. نتایج آزمون هاسمن

                  

                         منبع: یافته هاي پژوهش
تخمین  کارایي  بر  مبني  صفر  فرضیه  که  مي دهد  نشان  هاسمن  آزمون  آماره  احتمال 
زننده اثرات تصادفي در سطح اهمیت 5 فیصد رد مي شود. همبستگي معني داري میان 
اثرات خاص انفرادي مشاهده نشده  و برآوردگر ها وجود دارد و الگوي اثرات تصادفي 
ناسازگار است )یافي ، 2003(. بنابراین، استفاده از مدل اثرات ثابت ارجح است. بر این 
اساس، الگوي نهایي با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده و نتایج رگرسیون در 

جدول )5( نشان داده شده است.

 P – value مقدار آماره آزمون آماره آزمون

𝝌𝝌 15/521 0000/0 

 

 . نتايج تخمين الگو5جدول 
 (IP) گذاري بخش خصوصمتغير وابسته: سرمايه

 t P – value مقدار آماره2 1مقدار ضريب متغير توضيحي

NFDI 404040/4- 525529/3- 4442/4 

LDCP 205425/2 229215/0 4444/4 

R 142341/4- 423350/5- 4444/4 

QP  455205/4 455090/2 4444/4 

IG 443932/1 454229/4 4444/4 

KP 414990/4 540505/2 4444/4 

 

 F 531/1049آماره 3

 

                                                         
1 Coefficient 
2 t-Statistic 
3 F- statistic 

 F 000000/0 احتمال آماره

 330066/1 1واتسون -آماره دوربين

تعيين تعديل  ضريب3
 3�̅�𝑹 شده

669339/0 

 هاي پژوهشمنبع: يافته 
 

                                                         
1 Durbin- Watson stat 
2 Adjusted R-squared 
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آماره t معني داري  ضرایب جزئي رگرسیون را نشان مي دهد و بدین ترتیب معني داري 
تایید شده است. احتمال  تک تک ضرایب متغیرهاي توضیحي در سطح اهمیت 5% 
آماره F معني داري کل مدل را در سطح اطمینان %95 تایید مي نماید. هم چنین، آماره 
مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان مي دهد که در مجموع 994664/0 درصد 

تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي توضیحي الگو تبیین شده است. 

4 -2. تحلیل یافته ها
با توجه به معني داري کل رگرسیون و نیز معني داري ضرایب متغیرهاي توضیحي، در 
این بخش یافته هاي پژوهش در چارچوب مباني نظري و نیز در مقایسه با مطالعات 

تجربي تجزیه و تحلیل شده است. 
نتایج حاصل از تخمین، اثر منفي و معني داري خالص سرمایه گذاري مستقیم   
خارجي را بر سرمایه گذاري بخش خصوصي نشان مي دهد. یک واحد ) یک میلیارد دالر 
( افزایش در خالص سرمایه گذاري مستقیم خارجي، سرمایه    گذاري بخش خصوصي را 
به اندازه 040484/0 واحد )میلیارد دالر( کاهش مي دهد. اثرات NFDI بر سرمایه گذاري 
خصوصي داخلي از کشوري به کشور دیگر متفاوت است و مي تواند مثبت یا منفي 
سرمایه گذاري خصوصي  میان  منفي  رابطه  از  حاکي  حاضر  پژوهش  یافته هاي  باشد. 
داخلي و NFDI است که مي تواند ناشي از رقابت سرمایه گذاران خارجي در استفاده 
طریق  از  است  ممکن   NFDI افزایش  باشد.  ماهر  نیروي کار  و  مالي  کمیاب  منابع  از 
افزایش مصرف پس اندازها را کاهش داده و بر سرمایه گذاري و تولید ناخالص داخلي 
اثر معکوس بگذارد. عالوه برآن، NFDI از طریق افزایش واردات و جایگزین کردن 
کاالهاي داخلي مي تواند پیوندهاي پسین بنگاه هاي داخلي را مختل نماید. برتري فني، 
جایگزیني سرمایه گذاري هاي  زمینه ساز  مي تواند  مالیاتي  مزایاي  و  مدیریتي  تخصص 
داخلي توسط NFDI باشد. نتایج این پژوهش با مطالعات بندنابند و اسالتر )2003( که 
تاثیر مثبت و معني دار سرمایه گذاري مستقیم خارجي بر سرمایه گذاري خصوصي را 
در کشورهاي اندونزي، مالزي، فلیپین و تایلند طي دوره زماني )1971-1999( تایید 
مي نماید، مطابقت ندارد. دلیل این ناسازگاري مي تواند پس لرزه هاي بحران مالي جنوب 

شرق آسیا باشد. 
یافته ها معني داري اثر تغییرات مطالبات سیستم بانکي از بخش خصوصي بر   
سرمایه گذاري بخش خصوصي را در سطح اطمینان %95 تایید مي نماید. ارتباط مثبت 
میان DCP و IP بیان مي کند که یک درصد افزایش  در DCP به افزایش 645865/6 
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واحد در سرمایه گذاري بخش خصوصي مي انجامد که گویاي تاثیرگذاري باالي DCP بر 
سرمایه گذاري خصوصي داخلي است. بانک ها به عنوان نهادهاي مالي تأمین کننده منابع، 
تأمین  براي  بانکي  وام هاي  ایفا مي کنند.  اساسي  نقش  بنگاه ها  راه اندازي  و  در تشکیل 
مالي فعالیت هاي بنگاه ها و نیز تشکیل سرمایه از اهیمت باالیي برخوردار است. تسهیل 
واردات کاالهاي سرمایه اي و واسطه اي در کشورهایي که بخش زیادي از ماشین آالت 
و تجهیزات وارداتي است بر سرمایه گذاري خصوصي اثر مثبت دارد. اثر مثبت و قوي  
مورد  کشورهاي  مالي  سیستم  در  بانک ها  مالحظه  قابل  نقش  دلیل  به  مي تواند   DCP

مطالعه و نیز پیشگام بودن آنها در نوآوري مالي و خلق محصوالت مالي جدید، انتقال 
آنها به بازارهاي مالي از طریق مارپیچ تکاثري نوآوري مالي، تأمین مالي کارآفرینان نوآور 
اقتصاد  در بخش حقیقي  نوآوري  تخریب خالق شومپیتري  روند  تسریع  و  تسهیل  و 
باشد. هم چنین، شبکه بانکي کانال اصلي جذب پس اندازها و تخصیص اعتبارات براي 
تأمین مالي پروژه هاي سرمایه گذاري بوده که اثر مثبت و معني دار DCP بر سرمایه گذاري 

خصوصي را توجیه مي نماید.
هم چنین، یافته ها حاکي از اثر منفي و معني دار نرخ بهره حقیقي بر سرمایه گذاري   
بخش خصوصي است. یافته هاي پژوهش انتظارات تئوري هاي سنتي سرمایه گذاري را 
تایید نموده و با عالمت انتظاري نرخ بهره واقعي مطابقت دارد. میشکین )1390( بیان 
بر  عالوه  زیرا  دارد،  اقتصادي  سیستم  سالمت  بر  شدیدي  آثار  بهره  نرخ  که  مي کند 
به  مربوط  تصمیم هاي  بر  مي گذارد،  اثر  پس انداز  یا  مصرف  به  مردم  تمایل  بر  این که 

سرمایه گذاري شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي نیز بي تاثیر نیست. 
جورگینسون )1963( در یک معادله سرمایه گذاري حجم مطلوب سرمایه  را   
به  مطلوب سرمایه  این روش، حجم  در  مي کند.  بیان  فرصت سرمایه  هزینه  از  تابعي 
طور مستقیم به تولید و غیر مستقیم به هزینه سرمایه  وابسته است که کاهش نرخ بهره 
حقیقي باعث کاهش هزینه فرصت سرمایه و در نتیجه افزایش حجم مطلوب سرمایه 
و مخارج سرمایه گذاري مي شود. هم چینین، سایر نظریه هاي سرمایه گذاري نظیر روش 
بازده نهایي سرمایه گذاري، تئوري شتاب و غیره بر اهمیت نقش  ارزش فعلي، روش 
نرخ بهره واقعي بر سرمایه گذاري بخش خصوصي تاکید کرده و یک رابطه منفي میان 

آنها تبیین مي کنند. 
اثر  بر  مبني   )1988( فراي  و   )1973( شاو  و  مکینون  نظریه  دیگر،  از سوي   
مثبت افزایش نرخ بهره واقعي بر حجم و کیفیت سرمایه گذاري رد مي شود. هم چنین، 
سرمایه گذاري  حجم  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  که  دیدگاه  این  با  پژوهش  نتایج 
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توسط طرف عرضه، یعني از طریق سطح پس اندازها تعیین مي شود و کاهش در نرخ 
بهره حقیقي سپرده، عرضه واقعي اعتبارات را کاهش داده و به نوبه خود باعث کاهش 

سرمایه گذاري ثابت و سرمایه در گردش مي شود، هم خواني ندارد. 
نتایج مطالعات دن )2000( که در 44 کشور در حال  با  یافته هاي پژوهش    
توسعه انجام یافته و نیز مطالعه مهرآرا و همکاران )1390( براي 101 کشور در حال 
در   )2010( همکاران  و  منیر  مطالعات  یافته هاي  که  حالي  در  دارد.  مطابقت  توسعه 
تایید  را  شاو   – مکینون  فرضیه  که  ایران  در   )1391( خطیبي  و  احساني  و  پاکستان 
تطابق  واقعي،  بهره  نرخ  خصوص  در  حاضر  پژوهش  آوردهاي  دست  با  مي نمایند، 
ندارد. نکته آخر این که نتایج این مطالعه با نظریه استیگلیتز که معتقد است نرخ هاي بهره 
حقیقي پایین و نزدیک به صفر باعث افزایش سرمایه گذاري مي شوند و افزایش بیشتر 

نرخ هاي بهره سرمایه گذاري را کاهش مي دهد، نزدیکي دارد. 
احتمال آماره مربوط به متغیر تولید بخش خصوصي بیانگر تاثیر معني دار آن   
بر سرمایه گذاري بخش خصوصي است. ضریب مثبت QP نشان مي دهد که یک واحد 
افزایش در تولید بخش خصوصي به 095249/0 واحد افزایش در IP منجر مي شود. اثر 
مثبت تولید بخش خصوصي با انتظارات تئوري شتاب که سرمایه گذاري را به عنوان 
نسبتي از نمو محصول تعریف مي کند، مطابقت دارد. تئوري سرمایه گذاري جورگیسون 
نیز حجم مطلوب سرمایه را به میزان محصول مرتبط مي سازد و تقاضاي کل را عامل 

تعیین کننده سرمایه گذاري مي داند که با یافته هاي پژوهش حاضر هم خواني دارد. 
عالوه بر آن، یافته هاي پژوهش حاکي از اثر مکملي سرمایه گذاري دولتي بر   
سرمایه گذاري بخش خصوصي است. ضریب مربوط به سرمایه گذاري دولتي در سطح 
اهمیت 5% معني دار است و نشان مي دهد که هر واحد  افزایش در IG، سرمایه گذاري 
به  مي تواند  دولتي  سرمایه گذاري  مي دهد.  افزایش  واحد   003736/1 را  خصوصي 
و سودآوري سرمایه گذاران  درآمد شود  افزایش  باعث  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت 
بخش خصوصي را به دلیل افزایش تقاضاي جاري و انتظاري افزایش دهد. اثر مثبت 
سرمایه  گذاري دولتي مي تواند ناشي از کاهش هزینه هاي تولید بخش خصوصي به دلیل 
اثر سرمایه گذاري  باشد. هم چنین،  بنایي،  پروژه هاي زیر  سرمایه گذاري هاي دولتي در 
دولتي به عنوان سیاست تعدیل کننده ادوار تجاري برفعایت هاي بخش خصوصي نباید 
نادیده گرفته شود. نتیجه پژوهش با مطالعات اکاور )1989(، گرین و ویالنوا )1991(، 
گودوین  و  غورا   ،)1994( رامیرز   ،)1994( اوشیکایا   ،)1992( شفیق   ،)1992( مونیل 
 IP 2000(، مماتزاکز )2001(، و راشد )2005( که به اثر مثبت سرمایه گذاري دولتي بر(

دست یافته اند، هم خواني دارد. 
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در نهایت، رابطه معني دار موجودي سرمایه و سرمایه گذاري بخش خصوصي   
در سطح اهمیت 5% تایید مي شود. ضریب مربوط به موجودي سرمایه حاکي از آن 
در سرمایه گذاري  واحد   010774/0 افزایش  به   KP در  افزایش  واحد  که یک  است 
خصوصي منجر مي شود. عالمت مثبت ضریب KP به این دلیل است که نرخ استهالک، 
δ، از عرض از مبدا ضریب تعدیل، βt، بزرگتر است. به بیان دیگر، متغیرهاي توضیحي 
متغیرهاي  اثر  متوسط  و  مي دهند  توضیح  خوبي  به  را  تعدیل  ضریب  تغییرات  الگو 

مشاهده نشده بر ضریب تعدیل بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است.

5. نتیجه گیري و پیشنهادها
سرمایه گذاري و انباشت سرمایه فیزیکي، از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادي 
کشورها به شمار مي آید و نوسانات آن بر عملکرد کلي سیستم اقتصادي تاثیر به سزایي 
طوري که  است،  کالن  اقتصاد  تقاضاي  طرف  مهم  متغیرهاي  از  سرمایه گذاري  دارد. 
است.  بیشتر  سرمایه گذاري  نیازمند  معمول  طور  به  باالتر  رشد  نرخ  به  دستیابي 
سرمایه گذاري بخش خصوصي به عوامل متعددي نظیر متغیرهاي پولي و مالي، سیاسي 
و ساختاري وابسته است. بررسي آثار عوامل مالي بر سرمایه گذاري بخش خصوصي، 
به ویژه نقش نرخ هاي بهره، مباحث مهمي براي کشورهاي در حال توسعه است. انتظار 
مي رود نرخ هاي بهره حقیقي نقش مهمي را در تصمیم گیري براي سرمایه گذاري و در 
نتیجه رشد اقتصادي ایفا نماید. در دهه 1970 برخي از اقتصاددانان به رهبري مکینون 
و شاو، آزادسازي مالي را به عنوان مشوقي براي پس انداز، سرمایه گذاري و در نهایت 
بر  حقیقي  بهره  نرخ  مثبت  اثر  بر  داللت  موضوع  این  نمودند.  مطرح  اقتصادي  رشد 
سرمایه گذاري خصوصي دارد که با دیدگاه سنتي که معتقد به وجود رابطه منفي بین 
نرخ بهره حقیقي و سرمایه گذاري است، مطابقت ندارد. یافته هاي پژوهش حاضر اثر 
منفي نرخ بهره حقیقي بر سرمایه گذاري بخش خصوصي را تایید نموده و با دیدگاه 

نوین آزادسازي مالي هم خواني ندارد. 
پیشنهاد  بر سرمایه گذاري بخش خصوصي،  بهره  نرخ  منفي  اثر  به  توجه  با   
مي شود مدیریت پولي و مالي کشورهاي مورد نظر به گونه اي باشد که نرخ بهره حقیقي 
این منظور کنترل تورم و  باشد )سرکوب مالي مالیم(. براي  تعادلي نزدیک به صفر 

حفظ ثبات اقتصادي ضروري به نظر مي رسد. 
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1. استاد اقتصاد در دانشگاه خاتم النبیین)ص(

چکیده 
به  تصمیم گیري  امر  در  اثرگذار  و  اصلي  عوامل  از  یکي  عنوان  به  ریسک  همواره   
خصوص تصمیم گیري در مسائل کالن مالي مطرح بوده است. مدیران و سرمایه گذاران 
همواره در صدد کنترل و پیش بیني ریسک بوده و همواره سعي داشته اند تا  با غلبه بر 
بتوانند ارزش افزوده باالیي براي شرکت هاي خود به ارمغان آورند. از سوي  ریسک 
دیگر همواره کیفیت سود و کیفیت اقالم تعهدي یکي از دغدغه هاي اصلي پژوهشگران 
با توجه به اهمیت موضوع و موارد عنوان شده، تحقیق  اقتصادي و مالي بوده است. 
حاضر با هدف بررسي ارتباط بین ریسک و کیفیت اقالم تعهدي طرح ریزي و پس از 
استخراج داده هاي 72 شرکت از شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
تمامي جنبه هاي  داد که در  نشان  نتایج  اجرا شد،  تا 1391  در خالل سال هاي 1382 
مورد بررسي محقق ارتباط معناداري بین ریسک مالي، بنیادي و عملیاتي و کیفیت اقالم 

تعهدي وجود دارد .

واژه های کلیدی: ریسک مالي، ریسک بنیادي، ریسک عملیاتي و کیفیت اقالم تعهدي. 
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مقدمه 
یکي از مهم ترین عناصر در بحث گزارشگري مالي، سود حسابداري برمبناي روش 
اندازه  گیري  مشکالت  بر  آمدن  فایق  براي  ابزاري  حسابداري  سود  است.  تعهدي 
داراي  نقدي  جریانات  که  چرا  است،  فعالیت  تداوم  حال  در  مؤسسات  ارزیابي  و 
علي  نمي شوند.  تلقي  عملکرد  براي  مناسبي  معیار  و  هستند  بندي  زمان  مشکالت 
مي باشد  درآمد  شناسایي  و  تحقق  اصل  بر  مبتني  که  تعهدي  سود  برتري،  این  رغم 
ممکن است با جریانات نقدي واقعي شرکت مطابقت نداشته باشد. درحقیقت میزان 
تطبیق سود شرکت با میزان جریان هاي نقدي ایجاد شده، نشان دهنده ی کیفیت اقالم 
افزایش ریسک اطالعاتي شرکت  تعهدي است و کاهش تطبیق و کیفیت آن، سبب 

مي شود)فخاري و تقوي 1388(. 
        پژوهش در حوزه کیفیت اقالم تعهدی  در بازارهای سرمایه توسعه یافته ای مانند 
ایاالت متحده از قرن نوزدهم آغاز شده است و پژوهش های فراوانی نیز در این باره 
در دهه ی هشتاد و نود انجام شده است. از طرفي با توجه به گسترش بازار سرمایه در 
ایران و افزایش روز افزون شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لزوم 
انجام پژوهش علمی در این باره حس می شود.  با توجه به اینکه تا کنون تحقیقی در 

این باره انجام نشده، انجام این پژوهش بنیانی برای انجام تحقیقات آتی خواهد بود.
       پیش بینی می شود پس از تحقیق، پژوهشگر بتواند با اتکا به آمارها و نتایج تحقیق 
بتواند با اطمینان معقولی به سئوال اصلی تحقیق پاسخ  دهد. به نظر می رسد نتایج این 
تحقیق نیز همسو با تحقیقات خارجی بوده و وجود ارتباط بین کیفیت اقالم تعهدي 

و ریسک تأیید گردد.
 در این پژوهش به دنبال  پاسخ برای این پرسش است که :

آیا ارتباط معناداری بین کیفیت اقالم تعهدي و ریسک در بین شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد یا خیر ؟

چارچوب نظری و پیشینه ی تحقیق ریسک 
در اتخاذ هر تصمیم سرمایه گذاري، مقداري عدم قطعیت در مورد نتیجه ی آن وجود 
دارد. “عدم قطعیت” به این معناست که دقیقًا نمي دانیم در  آینده چه اتفاقي خواهد افتاد. 
تقریبًا در تمام اقدامات یک مدیر مالي با عدم قطعیت مواجه هستیم، زیرا هیچ کس 
تقاضاي  مالیات،  قوانین  چون  مواردي  در  احتمالي  تغییرات  چه  که  نمي داند  دقیقًا 

مشتریان، شرایط اقتصادي یا نرخ سود اتفاق خواهد افتاد. 
      اگرچه لغات “ریسک” و “عدم قطعیت” غالبًا براي اشاره به مفهوم یکساني به 
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اتفاقات  ندانستن  معناي  به  قطعیت  عدم  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  اما  مي روند،  کار 
احتمالي است. “ریسک” چگونگي تعیین مقدار عدم قطعیت موجود است. هرچه عدم  
قطعیت بیشتر باشد، ریسک هم بیشتر است. ریسک در واقع درجۀ عدم قطعیت است 

)اسماعیلي،1386(.

ریسک مالي 
ریسک  مفهوم  مي کنیم،  صحبت  بهادار  سند  یک  نقدینگي  ریسک  درباره  ی  وقتي   
نقدینگي را گسترده تر مي بینیم. از آنجا که اوراق بهادار نشاندهندة یک ادعا در مورد 
درآمد و دارائی هاي فعالیت تجاري مربوطه هستند، ریسک سند بهادار فقط ریسک 
نقدینگي کسب و کار مربوطه نبوده بلکه ریسک چگونگي توزیع نقدینگي میان مدعیان 
بستانکاران و مالکان شرکت را نیز شامل مي شود. بنابراین ریسک نقدینگي یک سند 
بهادار شامل ریسک تجاري و ریسک مالي است) فانگ 2009 (.  “ریسک مالي” به 
ریسک مرتبط با تأمین منابع مالي براي فعالیت هاي شرکت گفته مي شود. اگر منابع 
مالي یک شرکت از بدهي تأمین شود، ازنظر قانوني ملزم به تصفیه آن ها در سررسید 
مربوطه خواهد بود. وجود چنین الزاماتي موجب افزایش ریسک مالي شرکت مي شود. 
اگر یک شرکت منابع مالي خود را از آورده ی شرکا به وسیله ی عملیات تجاري یا 
انجام نداده است.  هرچه تعهدات  الزا م آور  صدور سهام جدید تأمین کند، تعهدات 
هزینه اي )یعني بدهي( بیشتر باشد، ریسک مالي شرکت بیشتر است. این ریسک را 
مي توانیم به روش مشابه ریسک عملیاتي محاسبه کنیم. براي این کار باید حساسیت 

نقدینگي موجود براي مالکان را نسبت به تغییر نقدینگي عملیاتي تعیین کنیم. 

ماهیت سود
 سود از جمله ی اطالعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادي به شمار مي رود. مطالعات 
پژوهشي  از پرحجم ترین تالش هاي  انجام شده درباره ی سود، یکي  پژوهش هاي  و 
بخشي  اثر  سنجش  ابزار  تقسیمي،  سود  راهنماي  عنوان  به  سود،  است.  حسابداري 
استفاده  مورد  همواره  تصمیم گیري ها،  ارزیابي  و  بیني  پیش  وسیله ای  و  مدیریت 
سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل گران بوده است. اندازه گیري سود با مفهوم نگه داشت 
سرمایه ارتباط دارد و اندازه گیري آن و نیز ارزشیابي دارایي در رویکردهای مختلف به 

تصمیمات متفاوت مي انجامد )بیور و همکارانش  1982(.
اهداف و دالیل اندازه گیري سود:

 بر خالف حسابداران، عالقه ی اصلي اقتصاددانان  به سود، به خاطر مفید بودن آن به 
عنوان یک ابزار  نظري براي ارزیابي رفتار اقتصادي افراد است. سود اقتصادي در مقام 
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یک مدل نظري در معقول کردن رفتار اقتصادي انسان کاربرد دارد، در حالي که سود 
حسابداري نتایج چنین رفتارهایي را اندازه گیري مي کند. بنابراین تفسیر اقتصاددانان 
از سود، به تعریف ساده تغییرات در ثروت یا سرمایه محدود نمي شود. سود در مفهوم 
اقتصادي چیزي فراتر از یک نماد قراردادي ساخت بشر یا شاخص رفتار اقتصادي 

است )شباهنگ،1381(. 

نقش اطالعاتي سود
 نقش اطالعاتي سود، تعدیل و اصالح باورهاي موجود در مورد توانایي شرکت در 
پرداخت سود تقسیمي آتي است. روابط مفهومي را مي توان بین سودهاي تقسیمي 
آتي و قیمت سهام، سود تقسیمي آتي و سود آتي و سود جاري توسعه داد. هر کدام 
از این روابط مي تواند سرمایه گذاران، تحلیل گران، مدیران و سایر استفاده کنندگان را 
در ارزیابي اوراق بهادار کمک کند، زیرا چنین فرض مي شود که ارزش اوراق بهادار 

تابعي از سود و ریسک آتي آن است. 
      سود تقسیمي آتي و قیمت ها از طریق مدل ارزشیابي به هم مرتبط مي شوند. 
به طور کلي مدل ارزشیابي به مبلغ سود تقسیمي که در هر دوره ی زماني دریافت 
مي شود، اعتقاد سرمایه گذاران نسبت به دریافت آن و مبلغ دریافت ها مرتبط و هم بسته 
مي باشند. هم چنین اگر سود و سود تقسیمي مرتبط فرض شوند، قیمت ها مي توانند 
تابعي از ارزش سودهاي آتي باشد. براي این که سود، محتواي اطالعاتي داشته باشد 
باید ارتباط متصوري بین سود و مشخصه هایي که به نظر مي رسد ارزش اوراق بهادار 
را تعیین مي کند وجود داشته باشد. در این صورت سود سهام آتي به دامنه اي که از 

لحاظ آماري هم بسته با سودهاي آتي است، مرتبط خواهد بود)شباهنگ،1381(.
رابطه سود حسابداري و جریان هاي نقدي

سودآوري ) سود خالص و سود هرسهم ( یکي از معیارهاي ارزیابي شرکت ها توسط 
سرمایه گذاران و هم چنین مبنایي براي تحقیقات حسابداري است. جریان هاي نقدي 
نیز یکي از معیارهاي مورد استفاده در تصمیمات سرمایه گذاران صورت هاي مالي 
افشاء مي کند. در  ایران، اطالعاتي در مورد  سودآوري  منتشر شده ی شرکت ها در 
صورتی که جریان نقدي با جریان سودآوري رابطه اي داشته باشد، با اطالع از روند 
سودآوري مي توان در مورد روند نقدینگي نیز اظهارنظر کرد، ولي اگر جریان نقدي 
با جریان سودآوري رابطه اي نداشته باشند، نتیجه گرفته مي شود که هر یک از آن ها 
مقوله ای جدا است و اطالعات جداگانه ي در مورد وضعیت مالي بنگاه اقتصادي دربر 
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از جریان هاي  به آگاهي  دارد. در سال هاي اخیر استفاده کنندگان از صورت هاي مالي 
نقدي شرکت ها عالقه مند شده اند و بعضًا در صورتي که رابطه بین آن ها قوي باشد، با 

اطالع از سود، مي توان در مورد جریان نقدي نیز اظهار نظر کرد) فانگ 2009 (. 
انتظار  مورد  نقدي  جریان هاي  اساس  بر  دارایي  یک  ارزش   CAPM مدل  در         
نظر  در  نقدي  جریان هاي  آن  ریسک  براي  که  انتظار  مورد  بازده  نرخ  و  دارایي  آن 
گرفته مي شود قرار دارد. به طور تجربي چنان چه جریان هاي نقدي با نرخ بازده مورد 
انتظار مرتبط باشد، سود حسابداري نیز با جریان هاي نقدي مرتبط مي شود. سپس سود 
اطالعاتي  شرکت  آن  جاري  نقدي  جریان  درباره  شرکتي  جاري  دوره ی  حسابداري 
آتي  نقدي  جریان هاي  باره  در  اطالعاتي  جاري  نقدي  جریان هاي  اگر  نماید.  فراهم 
فراهم نمایند، سپس سود حسابداري دوره جاري، اطالعاتي درباره جریان هاي نقدي 
ارتباط  انتظار آتي آن شرکت فراهم مي نماید. به طور خالصه هدف از بررسي  مورد 
سود حسابداري با جریان هاي نقدي، استفاده از پیش بیني هاي سود به عنوان جانشیني 
براي جریان هاي نقدي مورد انتظار است که بتوان در مدل هاي ارزشیابي از آن استفاده 

نمود) فانگ 2009 (.

پیشینه تحقیق  
زائویانگ و همکاران در سال 2013 در کشور چین با هدف مطالعه اثر ریسک بنیادي 
اقالم  کیفیت  بین  ارتباطي  که  دریافتند  تعهدی  اقالم  کیفیت  بازار  گذاری  قیمت  در 
تعهدی و هزینه سرمایه ای وجود ندارد.  با این حال تعامل بین کیفیت اقالم تعهدی و 
ریسک اساسی به طور نزدیک با هزینه سرمایه در ارتباط است.  زمانی که این تعامل 
وجود دارد، تأثیر اصلی کیفیت اقالم تعهدی از بین می رود. به عنوان نتیجه گیری نهایی، 
می توان جمع بندی کرد که هنگام افزایش ریسک اساسی، تأثیر کیفیت اقالم تعهدی در 
هزینه سرمایه افزایش می یابد، اما این تأثیر در هزینه سرمایه هر شرکت هرگز از مقدار 

تأثیر آن در شرکت هایی  با ریسک اساسی پایین، تجاوز نخواهدکرد. 
اقالم  و  سود  پیش بینی  خطاي  بین  ارتباط   2009 سال  در  همکاران  و  گونگ        
تعهدي را از زاویه اي دیگر بررسی کرده اند. آنان ارتباط بین اقالم تعهدي سال جاري 
و پیش بینی مدیریت سود سال آتی را بررسی کرده اند. این پژوهشگران معتقدند که در 
یک محیط عملیاتی نا مطمئن برآورد مدیریت از عملیات آتی شرکت کامل نبوده و به 
دلیل نقصان این برآوردها فرآیند ایجاد اقالم تعهدي و پیش بینی سودهاي آتی تحت 
تأثیر قرار می گیرد.  نتایج تجربی این تحقیق نشان از ارتباط مثبت خطاي پیش بینی سود 
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و اقالم تعهدي می دهند.
        فانگ ) 2009 ( دقت پیش بینی مدیریت را در برآورد خطاي پیش بینی سود 
مدیریت مورد مطالعه قرار داد. وي در پژوهش خود به این نتیجه رسید که رابطه اي 
با اهمیت و منفی بین دقت پیش بینی و خطاي پیش بینی مدیریت هست. این یافته ها 
با این فرضیه سازگار است که پیش بینی هایی خوش بینانه است که با سطح کمتري از 
دقت پیش بینی همراه باشد. هم چنین این رابطه براي پیش بینی هاي با  افق زمان طوالنی، 
قوي تر است. او دریافت که پیش بینی جانبدارانه وابسته به اقالم تعهدي در محدوده 
پیش بینی ها تا چه حد بر میزان فرصت طلبی مدیران و ترس از دعاوي تأثیر دارد و 
سرانجام به این نتیجه رسید که قیمت گذاري نادرست اقالم تعهدي براي شرکت هایی 
که محدوده پیش بینی ها را منتشر می کنند، مصداق دارد و براي شرکت هایی که نقطه 

پیش بینی را منتشر می نمایند، مصداق ندارد.
مالکیت  تأثیر طرز  امر عزت و همکاران )2008( در تحقیقي، تحت عنوان   
از  اینترنتي،  گزارش هاي  در  اطالعات  موقع  به  افشاي  در  آن  برعملکرد  شرکتي 
مالکیت هاي  طرز  با  اسکندریه  و  قاهره  بهادار  اوراق  بورس  در  مصري  شرکت هاي 
مختلف استفاده کرده اند تا نشان دهند چه ارتباطي بین طرز مالکیت شرکتي و افشاي 
اطالعات به هنگام در گزارش هاي اینترنتي وجود دارد. نتایج تحقیق نشان مي دهد که 
شرکت هاي بزرگ خدماتي که از درصد باالي نقدشوندگي، از رهبري مستقل، تعداد 
اعضاي هیأت مدیره باال و میزان سهام شناور آزاد باالیي برخوردارند، افشاي اطالعات 

در گزارش هاي اینترنتي در آن ها به هنگام تر مي باشد.
       مراد زاده و همکاران در سال 1392 در تحقیقي تحت عنوان بررسی خطاي 
پیش بینی سود مدیریت و محتواي اطالعاتی اقالم تعهدي در شرکت هاي پذیرفته شده 
بورس اوراق بهادار تهران با هدف گذاري آشکار نمودن رفتارهاي واحدهاي تجاري 
در آستانه تأمین مالی از طریق اقالم تعهدي اختیاري مثبت و منفی با خطاي پیش بینی 
سود مدیریت، صورت پذیرفته است. در این راستا 71 شرکت مد نظر قرار گرفتند. 
ثابت آزمون  اثرات  تابلویی به روش  فرضیه هاي تحقیق از طریق رگرسیون داده هاي 
شده اند. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه ای منفی معنادار بین خطاي پیش بینی سود 
این  گویاي  فرضیات  سایر  نتایج  است.  بوده  اختیاري  تعهدي  اقالم  کل  و  مدیریت 
مطلب است که پیش بینی مدیریت جهت تأمین مالی از طریق بدهی ها، رابطه ی مثبت 
معنادار بین اقالم تعهدي اختیاري مثبت با خطاي پیش بینی سود مدیریت ایجاد می کند 
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.هم چنین با دور نماي تأمین مالی از طریق بدهی ها، رابطه معناداري بین اقالم تعهدي 
اختیاري منفی با خطاي پیش بینی سود وجود ندارد.

  قرباني و همکاران ) 1391( تأثیر کیفیت اقالم تعهدي بر صرف ریسک سهام 
با صرف  اقالم تعهدي  بین کیفیت  نتایج تحقیق آن ها نشان داد که  را بررسي کردند. 
ریسک سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران، رابطه معناداري وجود ندارد؛ 
یعني کیفیت اقالم تعهدي بر صرف ریسک سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس 

تهران تأثیر ندارد.
       گرد و همکاران در سال 1391 با هدف آزمون تأثیرگذاري میزان سهام شناور 
گروه  یک  انتخاب  با  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در   سهام شرکت ها  ریسک  بر  آزاد 
نمونه شامل پنجاه شرکت برتر سال 1387 و داده هاي فصلي مربوط به آن ها به طول 
ده دوره ی سه ماهه و دامنه زماني بین 1385 تا 1387  صورت گرفت. در این تحقیق 
متغیر  عنوان  به  متغیر ریسک سهام  و  متغیر مستقل  عنوان  به  آزاد  میزان سهام شناور 
وابسته مطرح است. این تحقیق با روش هاي توصیفي و همبستگي انجام گرفته و براي 
آزمون فرضیه هاي تحقیق با توجه به شکل توزیع داده ها و هدف پژوهش از آزمون هاي 
پارامتریک و ناپارامتریک همبستگي و تحلیل رگرسیون استفاده شده و در مورد فرضیه 
تحقیق، تصمیم گیري و سپس بر اساس تئوري احتماالت به سؤال تحقیق پاسخ داده 
شده است. نتایج تحقیق از وجود رابطه معکوس و معنادار بین میزان سهام شناور آزاد 
با ریسک سهام، طي دوره مورد مطالعه، پشتیباني نموده است. به بیان دیگر هرچه میزان 

سهام شناور آزاد شرکتي بیشتر باشد ریسک سهام آن شرکت کمتر است.
اقالم  و  مدیریت  سود  پیش بینی  خطاي  بین  ارتباط   )1389( سلطانی  خلیفه   
تعهدي سال جاري را طی دوره زمانی 1384 الي1387 مورد بررسی قرار داده است.  
نتایج تحقیق نشان می دهد بین خطاي پیش بینی سود مدیریت و اقالم تعهدي ارتباط 
مثبت هست و در شرکت هایی که در محیط تجاري نامطمئن فعالیت می کنند این ارتباط 

مثبت قوي تر است.
احمد لطفی )1389( تأثیر محافظه کاري بر خطاي مدیریت در پیش بینی سود   
بیانگر آن است که در شرکت هایی که  نتایج تحقیق  را مورد بررسی قرار داده است. 

حسابداري محافظه کارانه تري دارند، خطاي مدیریت در پیش بینی سود کمتر است.
قائمي و همکاران در سال 1387 رابطه بین کیفیت سود از طریق اقالم تعهدي و اجزاي 
تشکیل دهنده آن با بازده عادي و غیر عادي سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد 
بررسي قراردادند. نمونه مورد بررسي شامل 136 شرکت در طي دوره زماني -1377
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1384 است. اقالم تعهدي به اجزاي اختیاري و غیر اختیاري تفکیک شده است. نتایج 
نشان مي دهد بازده سهام شرکت ها، تحت تأثیر میزان اقالم تعهدي و اجزاي مربوط 

به آن قرار مي گیرد.
        رسائیان و حسیني )1387( رابطه بین کیفیت اقالم تعهدي و هزینه سرمایه را در 
ایران بررسي کردند. یافته هاي این پژوهش نشان مي دهد اجزاي نقدي سود حسابداري 
توان پیش بیني و قدرت توضیحي ارزش بازار شرکت را دارند، ولي سه جزء تعهدي 
سود حسابداري )شامل حساب هاي دریافتني، موجودي کاال، حساب هاي پرداختني( 
که در این پژوهش استفاده شده است، توان پیش بیني و توضیح ارزش بازار شرکت را 
ندارد. از این رو اجزاي نقدي سود حسابداري به ارزش بازار شرکت مربوط است و 

نسبت به اجزاي تعهدي از سودمندي بیشتري برخوردارند.
      کردستاني و رودنشین در سال 1385 به بررسي میزان مربوط بودن اجزاي نقدي 
این تحقیق نشان  نتایج  پرداختند.  بازار شرکت  ارزش  به  و تعهدي سود حسابداري 
مي دهد که اجزاي نقدي سود حسابداري قدرت توضیح دهندگي ارزش بازار شرکت 
را دارند در حالي که اجزاي تعهدي سود توان پیش بیني و توضیح تغییرات در ارزش 
بازار شرکت را ندارند.کرد لر و آذر داریاني مدیریت سود را با استفاده از اقالم تعهدي 
اختیاري جاري براي شرکت هاي عرضه کننده اولیه سهام به عموم بررسي و نشان دادند 
که بین اقالم تعهدي جاري اختیاري سال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت قیمت 

سهام در سه سال آتي رابطه مثبت وجود دارد.

روش تحقیق و جمع آوری اطالعات
این تحقیق مطالعه اي کاربردي با تأکید بر روابط همبستگي و تحلیلي و پس رویدادی 
ساختي  زیر  فلسفه هاي  و  روش شناسي  اهداف،  گذشته،  دهه ی  چند  در  مي باشد. 
پژوهش حسابداري و امورمالي عمیقًا دگرگون شده است. این دگرگوني ها تا اندازه 
زیادي، بازتابي از تغییرات در نظریه اقتصاد مالي است، حتي عده اي بر این باورند که 

عمیقًا از آن ها نشأت گرفته اند. 
        تحقیق همبستگي شامل کلیه ي تحقیقاتي است که در آن سعي مي شود با استفاده 
از تکنیک هاي همبستگي، رابطه اي بین متغیرهاي مختلف کشف یا تعیین گردد که در 
این تحقیق براي آزمون رابطه ي بین ریسک و کیفیت اقالم تعهدي از مدل رگرسیون 
خطي چند متغیره استفاده خواهدشد. براي نشان دادن میزان تأثیر متغیرهاي مستقل 
بر متغیر وابسته ) نشان دادن اینکه چه نسبتي از تغییرات متغیر وابسته ناشي از متغیر 
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مستقل است ( از ضریب تعیین )R2 ( استفاده مي شود. روش نمونه گیری این تحقیق 
از نوع روش غیراحتمالی ) هدفمند ( می باشد. در این تحقیق، جامعه آماري شامل 
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد برای انتخاب نمونه، 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با در نظر گرفتن ویژگی های 

زیر انتخاب مي گردند:
1. اطالعات کامل هر یک از شرکت های مورد مطالعه، طی قلمرو زمان تحقیق موجود 

باشند؛
2. شرکت ها در طی دوره ی تحقیق تغییر سال مالي نداده باشد؛
3. پایان سال مالی شرکت هاي مورد مطالعه 29 اسفندماه باشد؛

بانک ها، سرمایه گذاری ها و شرکت های هلدینگ حذف  4. شرکت های واسطه گری، 
گردند.

باتوجه به مجموعه ی شرایط یادشده، تعداد 72  شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب 
شدند. 

سوال تحقیق
پرسش تحقیق حاضر به شرح زیر مطرح می گردد:

1- آیا ارتباط معناداری بین کیفیت اقالم تعهدي و ریسک در بین شرکت های پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق
 برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، فرضیه ها به صورت زیر طراحی گردید:

بین کیفیت اقالم تعهدی و ریسک  بنیادی ارتباط معناداری وجود دارد؛
 بین کیفیت اقالم تعهدی و ریسک مالی ارتباط معناداری وجود دارد؛

بین کیفیت اقالم تعهدی و ریسک عملیاتی ارتباط معناداری وجود دارد .

تجزیه و تحلیل داده ها 
در این بخش با استفاده از محاسبه شاخص هاي گرایش مرکزي و انحرافي به توصیف 
در  متغیر  هر  که چون وضعیت  داشت  توجه  باید  می شود.  پرداخته  تحقیق  نمونه ی 
طی دوره پنج ساله  1382 تا 1391  مورد نظر محقق بوده است، شاخص های آماری 
محاسبه شده برای هر متغیر به طور جداگانه محاسبه شده است که در ذیل به آن ها 

پرداخته می شود.
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جدول آمار توصیفی
 تعریف عملیاتی متغییرها

ها و اصططحاتا  واژه

 تخصصی

 عطططا ططط 

 اختصاری

ها و اصحاتا  واژه

 تخصصی

 عا   اختصاری

 اقام تعهدی
,j tTCA ریسک سیستماتیک 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 

 𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷 ریسک مالی 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶 جریان نقد عملیاتی

 مد فروشتغییرا  درآ
,j tRev ریسک عملیاتی 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷 

 های ثابتدارایی
,PPE j t 

Ri,t) بازده بازار
− Ri,t−1) 

   𝐴𝐴𝐴𝐴 کیفیت اقام تعهدی
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 حداقل حداكثر ميانه ميانگين  
انحراف 

 معيار
 چولگي

289132
.1 

64524 
26449
285 

-
94661

51 

923965
9 

928318
52 

668924
.3 

91455
5 

84544
924 

5565 
216146

4 

998439
64 

,j tRev915982 98954 
98894
455 

-
989114 

922514
9 

988821
3 

(Ri,t
− Ri,t−9)

-
181931

9 

181295
24 

968421
2 

-
481234 

1834499
5 

589568
14 

925264
9 

23315
686 

14815
443 

-
45195

95 

541541
4 

998931
96 

181119
64 

181111
1 

181189
42 

681114 
1811142

3 

685463
59 

AQ ∗ DFL
181112

92 

181111
1 

181441
48 

-
181265

1 
1811846 

968214
12 

AQ ∗ DOL
181199

22 

181111
1 

184283
44 

-
181251

6 

1812843
5 

258943
43 

AQ
∗ Friski,t

-
181114

2 

-
989615 

181193
64 

-
181121

5 

1811515
4 

-
928424

9 
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همان طوری که مالحظه مي گردد:
از  مستقیمًا  که  داده هایي  اول  بخش  است:  اصلي  طیف  دو  داراي  تحقیق  داده هاي 
صورت هاي مالي استخراج شده همانند وجه نقد عملیاتي که داراي داده هاي مقداري 
باالیي هستند و بخش دوم که با استفاده از داده هاي صورت هاي مالي و اعمال محاسبات 
با  مستقیمًا  رو  این  از   ) تعهدي  اقالم  کیفیت  همانند   ( است  اندازه گیري شده  مکمل 
بررسي جدول آمار توصیفي به قطع یقین نمي توان به نرمال بودن داده ها اطمینان داشت. 
بنابراین در تمامي مراحل تحقیق و پس از اجراي هر یک از رگرسیون ها ما با استفاده از 

نرم افزار آماري آزمون جاک  برا، نرمال بودن داده ها را خواهیم سنجید.

روش های استنباطی
در این بخش با استفاده از آزمون های آماری به بررسی فرضیات پژوهش و به عبارتی 

تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه، به جامعه تحقیق پرداخته می شود.
که  است  ذکر  به  الزم  است.  شده  استفاده  رگرسیون  تحلیل  از  منظور  بدین   
درتحلیل  می باشد.  آن  مفروضه های  رعایت  مستلزم  رگرسیون  تحلیل  از  بهره گیری 
رگرسیون، چند متغیری نرمال بودن توزیع داده ها باید رعایت گردد. به منظور بررسی 
نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف) K-S test(استفاده شد. 
دراین آزمون فرض صفر حاکی از آن است که بین توزیع داده ها با توزیع نرمال تفاوت 
معناداری وجود ندارد و فرض مخالف نیز بر عکس آن است. چنان چه در ادامه مشاهده 
می شود سطح خطای محاسبه شده) P( از0/05 بزرگ تر است و به همین دلیل جهت 
فرض صفر آماری پذیرفته می شود؛ یعنی مشخص می شود که توزیع داده ها نرمال است.

-H_0 بین توزیع داده ها و توزیع نرمال تفاوت معناداری وجود ندارد؛
-H_1 بین توزیع داده ها و توزیع نرمال تفاوت معناداری وجود دارد.

آزمون فرضیات پژوهش
به منظور بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا ضریب همبستگی محاسبه شده است. ضریب 
همبستگی بین عدد 0 تا +1 متغیر است. هر قدر این ضریب همبستگی به عدد صفر 
نزدیکتر باشد حاکی از عدم وجود همبستگی بین دو متغیر مورد نظر است و هر قدر این 
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عدد به یک نزدیک تر باشد حاکی از وجود رابطه ی قوی از نوع مستقیم یا معکوس بین 
متغیرهای مورد بررسی است. ثانیًا، عمومًا ضریب همبستگی بین صفر تا 2./0 به عنوان 
به  تا 4./0  بین 2./0  از ضریب همبستگی  تلقی می گردد و  ناچیز  ضریب همبستگی 
عنوان ضریب همبستگی کم یاد می شود. ضریب همبستگی بین 4./0 تا 6./0 به عنوان 
که چنان چه ضریب همبستگی  است  درحالی  این  می گردد.  تلقی  متوسط  همبستگی 
بین6 ./0 تا 8 ./0 باشد به آن ضریب همبستگی خوب گفته می شود و اگر این ضریب 
مورد  متغیرهای  بین  قوی  از وجود همبستگی  باشد، حاکی   8/0 از  باالتر  همبستگی 
بررسی است. باید دانست کلیه ضرایب همبستگي محاسبه شده در نمونه انتخاب شده 
رخ داده است و ممکن است در نمونه های دیگر این شدت همبستگی کم و زیاد شود. 
در گام اول با استفاده از رگرسیونهاي 1 تا 3 اقدام به اندازه گیري کیفیت اقالم تعهدي 

مي نماییم

تعریف عملیاتی متغیرها 

 عالیم اختصاری ها و اصطالحات تخصصیواژه
 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 جریان نقدی عملیاتی

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 های ثابتدارایی
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نتایج رگرسیون  شماره  1

همان طور ی که مالحظه می گردد با توجه به این که سطح معناداری آزمون F کم تر از 
پنج درصد می باشد. صحت مدل تأیید می شود. از طرفی آماره دوربین واتسن نیز در 

وضعیت مطلوبی قرار دارد از این رو مدل به صورت کلي تأیید مي شود. 
 

 Tآماره   ضريب متغیر مستقل
سطح 

 معناداري
 6.026. ..66.6.0 62669..1 عرض از مبدا

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡 𝑖𝑖 .611.600 9.61611. .6.... 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡 𝑖𝑖+9 .6.096.9 ...9.600 .6.... 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑖𝑖−9 9669096. 966069.6 .6.... 

PPE 96.0.606 9666.6.2 .6.... 

 مقدار نتايج اجراي مدل

 𝑅𝑅6 .6169.91تعیین   ضريب 

 𝑅𝑅6 .61906.6 تعديل شده تعیین ضريب 

 ..66.260 آماره دوربین واتسون

 F 06166991آماره 

 ......F .6سطح معناداري آماره 
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مالحظه  که  همان طوری  مي باشد.  جاک برا  آزمون  خروجي  دهنده  نشان  باال  جدول 
مي گردد، سطح معناداري آزمون کم تر از پنج درصد مي باشد؛ از این رو نرمال بودن 
اندازه گیري  براي  استاندارد خروجي مدل فوق  انحراف  از  تأیید مي شود.  داده ها هم 
کیفیت اقالم تعهدي استفاده مي شود که در جدول زیر به صورت اختصار ارائه مي گردد.   

 عالیم اختصاری ها و اصطالحات تخصصیواژه

Ri,t) بازده بازار  − Ri,t−1) 

 𝐴𝐴𝐴𝐴 کیفیت اقالم تعهدی

 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ریسک سیستماتیک
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همان طوری که مالحظه مي گردد سطح معناداري آماره F کمتر از پنج درصد مي باشد 
از این رو با سطح اطمینان 95 درصد مي توان گفت که مدل از صحت کافي برخوردار 
است. در ادامه بالفاصله با بررسي سطح معناداري آماره t  چون کم تر از پنج درصد 
بین شرکت هایي  در  که  مي توان گفت  عبارتي  به  تأیید مي گردد؛  نیز  فرضیه  مي باشد، 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط معناداري بین کیفیت اقالم تعهدي 
آن ها و ریسک مالي آن ها وجود دارد. پس از اتمام کار، همان طوری که عنوان شد اقالم 
باقیمانده مدل را با استفاده آزمون جاک برا سنجیده مي شود. سطح معناداري مدل کم تر 

از پنج درصد مي باشد و این موضوع نشان از نرمال بودن کامل داده ها مي باشد. 

 1 مارهش  نتایج رگرسیون فرضیه 
فرضیه اول: بین کیفیت اقالم تعهدی و ریسک بنیادی ارتباط معنادرای وجود 

 دارد .

(Ri,t − Ri,t−1)  
=  φ0 + φ1(Ri,t − Ri,t−1) +   φ2AQi,t
+  φ3AQ ∗ Friski,t + ϑi,t 

 

 Tآماره   ضريب متغیر مستقل
سطح 

 معناداري
 نتیجه

  310416 014764.1 31330000 عرض از مبدا

(Ri,t − Ri,t−0) 01333310 0.01.163 313333  

AQ 31.40343 111073.6 3. 3104  

AQ ∗ Frisk 31310031 01071117 313336 
 تايید

 مقدار نتايج اجراي مدل

 𝑅𝑅1  3. 1.0030تعیین  ضريب 

 𝑅𝑅1   3. 1.0411تعديل شده تعیین ضريب 

 11146.10 آماره دوربین واتسون

 F 01134170آماره 

 F 31333333سطح معناداري آماره 
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 تعریف عملیاتی متغیرها 
 

 عالیم اختصاری ها و اصطالحات تخصصیواژه

Ri,t) بازده بازار  − Ri,t−1) 

 𝐴𝐴𝐴𝐴 یت اقالم تعهدیکیف

 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ریسک عملیاتی
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همان طوری که مالحظه مي گردد سطح معناداري آماره F کمتر از پنج درصد مي باشد 
از این رو با سطح اطمینان 95 درصد مي توان گفت که مدل از صحت کافي برخوردار 
است. در ادامه بالفاصله با بررسي سطح معناداري آماره t  چون کم تر از پنج درصد 
مي باشد، فرضیه نیز تأیید مي گردد؛ به عبارتي مي توان گفت که در بین شرکت هایي 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط معناداري بین کیفیت اقالم تعهدي 
آن ها و ریسک مالي آن ها وجود دارد. پس از اتمام کار، همان طوری که عنوان شد 
اقالم باقیمانده مدل را با استفاده آزمون جاک برا سنجیده مي شود. سطح معناداري مدل 
کم تر از پنج درصد مي باشد و این موضوع نشان از نرمال بودن کامل داده ها مي باشد.

 2شماره  نتایج رگرسیون فرضیه
 فرضیه دو: بین کیفیت اقالم تعهدی و ریسک مالی ارتباط معناداری وجود دارد .

(Ri,t − Ri,t−1)  
=  φ0 + φ1(Ri,t − Ri,t−1) +   φ2AQi,t
+  φ3AQ ∗ DFLi,t + ϑi,t 

 Tآماره   ضریب متغیر مستقل
سطح 

 معناداری
 نتیجه

  0.31 .0 10.331.1 00003300 عرض از مبدا

(Ri,t − Ri,t−1) 10000011 31901793 000000  

AQ 10219323 103.9397 0. 027.  

AQ ∗ DFLi,t 00003131 2000133. 0. 0111 
 تایید

 مقدار نتایج اجرای مدل

 𝑅𝑅2 0012.100تعیین   ضریب 

 𝑅𝑅2 00117.72 تعدیل شده تعیین ضریب 

 .2021117 آماره دوربین واتسون

 F 12702031ماره آ

 F 00000000سطح معناداری آماره 
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 3شماره  نتایج رگرسیون فرضیه
 فرضیه سه: بین کیفیت اقالم تعهدی و ریسک عملیاتي ارتباط معناداری وجود دارد .

(Ri,t − Ri,t−1)  
=  φ0 + φ1(Ri,t − Ri,t−1) +   φ2AQi,t
+  φ3AQ ∗ DOLi,t + ϑi,t 

 Tآماره   ضریب متغیر مستقل
سطح 

 معناداری
 نتیجه

  .00113 101331.2 00003300 داعرض از مب

(Ri,t − Ri,t−1) 100000.1 3.90..03 000000  

AQ 10232933 10311933 0. 0211  

AQ ∗ DOLi,t 20001212 90013299 0. 00.1 
 تأیید

 مقدار نتایج اجرای مدل

 𝑅𝑅2 00.01100تعیین  ضریب 

 𝑅𝑅2   00.01122تعدیل شده تعیین ضریب 

 193.21 .2 آماره دوربین واتسون

 F 12202090آماره 

 F 00000000سطح معناداری آماره 
 

 

 تعریف عملیاتی متغیرها 
 

 عالیم اختصاری ها و اصطالحات تخصصیواژه

Ri,t) بازده بازار  − Ri,t−1) 

 𝐴𝐴𝐴𝐴 یت اقالم تعهدیکیف

 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ریسک عملیاتی
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درصد  پنج  از   کم تر   F آماره  معناداري  سطح  مي گردد،  مالحظه  که  طوری  همان 
مي باشد؛ از این رو با سطح اطمینان 95 درصد مي توان گفت که مدل از صحت کافي 
برخوردار است. در ادامه بالفاصله با بررسي سطح معناداري آماره t   چون کم تر از 
بین  در  عبارتي مي توان گفت که  به  تأیید مي گردد؛  نیز  پنج درصد مي باشد، فرضیه 
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، ارتباط معناداري بین کیفیت 
اقالم تعهدي آن ها و ریسک عملیاتي آن ها وجود دارد طبق آزمون جاک برا که در زیر 
نشان داده شده است سطح معناداري مدل کم تر از پنج درصد مي باشد و این موضوع 

نشان از نرمال بودن کامل داده ها است.

 

نتیجه گیری  
همان طوری که در بخش قبلي عنوان شد با توجه به نتایج آزمون هاي آماري در سطح 
تحقیق  نتایج  که  دریافتیم  ما  تأیید شد،  تحقیق  فرضیات سه گانه  درصد   95 اطمینان 
حاضر مشابه تحقیقات خارجي بوده و شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
و  تعهدي  اقالم  کیفیت  بین  مستقیمي  ارتباط  خارجي  همانند شرکت هاي  نیز  تهران 

جنبه هاي مختلف ریسک برگزار مي کنند.

تطبیق یافته ها 
نتایج تحقیق حاضر مشابه با تحقیق ژائو یانگ و همکاران که در سال 2013 در چین 
انجام شده مي باشد. از سوي دیگر با توجه به جستجوي هاي به عمل آمده تحقیق مشابه 
داخلي جهت مقایسه نتایج تحقیق یافت نشد، اما یکي از تحقیقاتي که تا حدودي با 
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تحقیق حاضر هم خواني دارد تحقیق قرباني و همکاران در سال 1391 مي باشد که اقدام 
به بررسي  تأثیر کیفیت اقالم تعهدي بر صرف ریسک سهام نمودند؛ نتایج ایشان وجود 

رابطه معنادار  بین کیفیت اقالم تعهدي و صرف ریسک سهام را رد کرد.

  پیشنهادات کاربردی تحقیق
با توجه به نتایج فرضیات و بررسی های انجام شده می توان نتیجه گرفت که همانند 
مالي  در حوزه ی  نیز  ایران  نوپاي  اقتصاد  در  فعال  شرکت هاي خارجي، شرکت هاي 
خود ارتباط معناداري بین کیفیت اقالم تعهدي و ریسک هاي خود دارند. از این رو 
مي توان عنوان کرد که شرکت ها مي توانند با بهبود وضعیت خود در شاخص کیفیت 
اقالم تعهدي مي توانند تاثیر مثبتي بر کنترل و مدیریت ریسک هاي حوزه فعالیت خود، 

نظیر ریسک هاي بنیادي، مالي و عملیاتي داشته باشند.

پیشنهادات براي تحقیقات آتی
تدوین  طول  در  که  بررسی هایی  و  مطالعات  نیز  و  حاضر  تحقیق  نتایج  به  توجه  با 
انجام گرفته است، پیشنهادهایی به شرح ذیل طبقه بندي و ارایه می شود تا در قالب 

موضوعات زیر  توسط پژوهشگران بعدي مورد آزمون و بررسی قرارگیرد:
بررسي ارتباط بین کیفیت اقالم تعهدي و ریسک بازار؛ 

بررسي ارتباط بین کیفیت اقالم تعهدي اختیاري و غیر اختیاري و ریسک مالي؛ 
بررسي ارتباط بین کیفیت اقالم تعهدي اختیاري و غیر اختیاري و ریسک عملیاتي؛

بررسي ارتباط بین وجود عضو هیأت مدیره متخصص مالي و ریسک مالي؛ 
بررسي ارتباط بین وجود عضو هیأت مدیره متخصص صنعت با ریسک عملیاتي؛  
بررسي ارتباط بین ریسک کل بازار و ریسک مالي و عملیاتي مختص هر شرکت. 
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چکیده
سیل  است.  گرفته  قرار  جدیدی  شرایط   در  گذشته  با  درمقایسه  افغانستان  کشور 
مهاجرت های مردم پس از دوران طالبان و بازگشت به کشور، مهاجرت های بی رویه از 
روستاها به سوی شهرهای بزرگ، به ویژه کابل، وجود گسل بین اقشار تحصیل کرده و 
صاحب فن  و دیگرانی که در طی جنگ های داخلی و ... مجالی برای کسب مهارت های 
زندگی نداشته اند، شهر کابل را در این میان بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. این در 
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  با تغییر در نظام سیاسی، نظام  حالی است که هم زمان 
کشور تغییری نکرده است. وجود اقتصاد سنتی در کشور و عدم تغییر آن با شرایط روز، 
شیوه های کهنه ی مدیریتی، وراثتی بودن پست های مدیریتی و رده باالی اقتصاد کشور، 
حذف زنان از کار و ... در حوزه ی اقتصادی و هضم نشدن هم وطنانی که از خارج از 
کشور به افغانستان باز گشته اند و بعضًا جدایی گزینی مسکونی و اصطکاک و برخورد 
روستایی  مهاجران  عظیم  سیل  و  زندگی  سبک های  و  اجتماعی  تعامالت  شیوه های 
نبود یا کمبود آموزش های  با آداب زندگی شهرنشینی بیگانه اند و  به سوی شهرها که 
شاید  اند.  ذکر  قابل  فرهنگی  و  اجتماعی  حوزه ی  در  افراد،  دسته  این  برای  همگانی 
افغانستان است) 2002: 1(  اقتصادی  از موانع توسعه  فقر، یکی  بتوان گفت، فرهنگ 
فرهنگ فقر، روشی از زندگی است که در نتیجه ی به سربردن در شرایطی خاص برای 
مردمان فقیر حاصل می شود. هم چنین ابزاری برای سازگاری نیز هست و در عین حال 
نظام  اساس  بر  که  در جوامعی  بی ارجی خود  برابر  در  فقیر  انسان  که  است  واکنشی 

بررسیفرهنگفقر

زینب محسنی1، مجید حیدری چروده2
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1. دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه- دانشگاه فردوسی مشهد
2. ماستر جامعه شناسی- دانشگاه آزاد اسالمی  واحد کابل

)موردمطالعه: شهر کابل(
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طبقاتی، فردگرایی، و اقتصاد مبتنی بر سرمایه برقرار شده است، نشان می دهد. این روش 
زندگی معرف کوشش انسان های فقیر برای مقابله با نومیدی است. نومیدی از دانستن 
این واقعیت ناشی می شود که کسب موفقیت در زمینه ی ارزش ها و هدف های جامعه ی 

بزرگ تر، برای آنان ناممکن است )لوئیس، 1959: 3(.
میان  در  فقر  فرهنگ  جلوه های  بررسی  دنبال  به  حاضر  پژوهش  در  پژوهش:  روش 
شهروندان شهر کابل بوده ایم. به این منظور با استفاده از جدول کوکران، حجم نمونه ای 
با روش نمونه گیری خوشه ای به تعداد 380  نفر انتخاب شد. از آزمودنی خواسته شد تا 
به سواالت پرسشنامه ی طراحی شده توسط پژوهشگر پاسخ دهد. یافته ها: برای تحلیل 
داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، نمودارهای میله ای  و 

سپس ضریب هم بستگی اسپیرمن استفاده شده است. 
استثنای  به  فقر  فرهنگ  جلوه های  از  توجهی  قابل  میزان  داد  نشان  نتایج  نتیجه گیری: 
با  اقتصادی  فقر  هم چنین  دارد.  وجود  کابل  شهر  شهروندان  میان  در  اجتماعی،  طرد 
جلوه های مختلف فرهنگ فقر که چمبرز برمی شمرد )به جز مورد طرد و اقبال اجتماعی( 

هم بستگی معناداری دارند.
واژه های کلیدی: فرهنگ فقر، تله ی محرومیت، آسیب پذیری، ناتوانی شهر کابل.

1. مقدمه
بررسی  است.  کرده  نفوذ  بشری  فرهنگ جوامع  در  دارد،  تاریخ  در  ریشه  فقر، چون   
مسئله ی فرهنگ فقر زمانی اهمیت می یابد که بدانیم فقر مشهود در میان افراد جامعه 
و ثبات آن، باعث به وجودآمدن نوعی فرهنگ فقر می شود که خارج شدن از آن بسیار 
سخت تر از خروج از فقر است. بر اساس دیدگاه فرهنگی در مورد فقر، فقرا و محرومین 
از الگوهای رفتاری و ارزشی خاصی پیروی می کنند که با الگوهای موجود در جامعه 
و فرهنگ غالب متفاوت است. این الگوها و ارزش ها به مرور از نسلی به نسلی دیگر 

منتقل شده و به شکل گیری یک »خرده-فرهنگ « منجر می گردد.
     خصلت ها و ویژگی های این خرده فرهنگ به گونه ای است که سبب می شود افراد 
وابسته به این خرده فرهنگ شرایط خاصی را داشته باشند که با طبقه و شرایط اقتصادی 
آنان در ارتباط است. این توافق در بین بسیاری از جامعه شناسان وجود دارد که بین جرم، 
طبقه اجتماعی و نیز بیماری های روانی، به خصوص روان گسیختگی و فقر و هم چنین 
وضعیت تحصیلی آموزشی و فرهنگی افراد و پایگاه اقتصادی آنان رابطه برقرار است که 

اسناد و مدراک گواه بر وجود این رابطه می باشند.
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2. روش پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایش است و اطالعات با پرسش نامه و مصاحبه 
به دست آمده است. جامعه ی  آماری مورد نظر، شهر کابل است که مرکز استان کابل 
و پایتخت کشور افغانستان است. شهر کابل با جمعیتی در حدود 2,850,000 نفر و 
مساحتی در حدود 275 کیلومترمربع، ترکیبی از اقوام گوناگون، مانند پشتون، تاجیک، 
هزاره، ازبک، ترکمن و سایر اقوام را در خود جای داده است. در این پژوهش، سعی بر 
آن بوده  است که از شهروندان در ناحیه های هفده گانه ی  شهر کابل نظر سنجی به عمل 
از  از طریق نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده،  از میان آن ها  آید؛ به همین منظور 
نواحی هفده گانه، تعداد 380 نمونه انتخاب شد و در نیمه ی  دوم سال 1392 با سرپرست 
یا فرزند بزرگ تر خانواده مصاحبه  با همسر و  خانواده و در صورت عدم دسترسی، 
به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss نسخه ی 20 انجام گرفت.

3. ابزار پژوهش
از  پیمایشی  پژوهش های  در  پرسش نامه  است.  بوده  پرسش نامه  پژوهش،  این  ابزار 
ابزارهای متداول گردآوری اطالعات محسوب می شود. در پرسش نامه ی حاضر، از پنج 
متغیر اصلی )فقر اقتصادی، ضعف جسمانی، طرد اجتماعی، آسیب پذیری و بی قدرتی( 
موجود در فرضیه ی پرسش به عمل آمده است. بدین ترتیب که پس از تعریف عملیاتی، 
گویه هایی برای سنجش هریک درنظر گرفته شده و برای بی قدرتی دوبعد )ذهنی و 
عینی( و ضعف جسمانی نیز دو بعد )بیماری، معلولیت و تغذیه( در نظر گرفته شده 

است.
4. شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات

برای سنجش متغیرها عمدتًا از »طیف لیکرت « استفاده شده است. ابتدا در یک آزمون، 
به  اطمینان  و  نواقص  رفع  از  پس  و  توزیع  پاسخ دهند گان  بین  در  پرسش نامه  پانزده 
گویا بودن و یک سانی پرسش ها، پرسش نامه نهایی شد. اکثر پرسش ها، سطح سنجش 
ترتیبی دارند و در قالب طیف لیکرت طراحی شده اند. توضیح نحوه ی شاخص سازی و 
سواالت مربوطه در جداول 3 تا 10 آمده است. طیف نمرات در هر شاخص متفاوت 
است، اما معموالً نمرات پایین تر بیانگر وضعیت شدیدتر فقر در بعد مربوطه و نمرات 

باالتر بیانگر وضعیت بهتر فرد هستند.
5. روایی و پایایی 

حد  چه  تا  اندازه گیري  ابزار  که  مي دهد  پاسخ  سوال  این  به  اعتبار)روایي(  مفهوم 
اندازه گیري، نمي توان  ابزار  اعتبار  از  خصیصه ی مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي 
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براي  است  ممکن  اندازه گیري  ابزار  داشت.  اطمینان  آن  از  حاصل  داده هاي  به دقِت 
اندازه گیري یک خصیصه ی ویژه داراي اعتبار باشد، در حالي که براي سنجش همان 
نظر  معموالً  نباشد.  برخوردار  اعتباري  هیچ گونه  از  دیگر  جامعه ی  روي  بر  خصیصه 
مورد  در  باشد.  روایی  سنجش  برای  خوبی  مرجع  می تواند  کارشناسان  و  متخصصین 
استاد دانشگاه بومی  مشورت  نفر  با چند  سواالت طرح شده در پرسش نامه ی فرهنگ، 
صورت گرفته و یک پیش آزمون )شامل پانزده پرسش نامه( نیز برای سنجش یک نواختی 

پرسش ها انجام گردید.
     پایایی یا دقت به سنجش میزان هم سازی درونی مقیاس و یا مفهوم می پردازد. یکی 
کرانباخ  آلفای  میزان  است.   کرانباخ   آلفای  پایایی،  سنجش  برای  رایج  از روش های 

مقیاس های تحقیق حاضر را در پیش آزمون در جدول زیر مشاهده می کنید:

6. مبانی نظری
درنظر  فقر  برای  را  بعد  پنج   ، محرومیت«  »تله ی  نظریه ی  در   )1376( رابرت چمبرز 
می گیرد. وی معتقد است: فقر در حکم یک تله است که وقتی افراد گرفتار آن می شوند 
به سختی می توانند از کمند آن نجات پیدا کنند. پنج نوع یورش عمده ی محرومیت برای 

افتادن  فقرا در تله ی  محرومیت عبارتند از: 
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 های تحقیقآلفای کرانباخ شاخص (1)جدول شماره 

 ردیف نام شاخص فراوانی میانگین واریانس آلفای کرانباخ

 7 وضعیت مالی 71 7.04 70.04 47/0

 2 وضعیت تغذیه 71 7 27.2 17/0

 . وضعیت سالمتی 71 7..7 7.1 47/0

 7 وضعیت امکانات رفاهی 71 .7.7 7.1 0/.7

 1 پذیریوضعیت آسیب 71 77 ..77 77/0-

 1 وضعیت قدرتمندی 71 ..4 ..4 47/0

 4 اجتماعیوضعیت طرد  71 70 .7 41/0

 7 وضعیت ذهنی قدرتمندی 71 71 .1 44/0
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1. فقراقتصادی: از دست دادن دارایی اقتصادی یا معیشتی؛
2. ضعف جسمانی: بیماری و ضعف جسمی  و سوءتغذیه؛

3. طرد اجتماعی : انزوای اطالعاتی و ارتباطی؛ 
4. آسیب پذیری : از دست دادن مقاومت در برابر سختی و حادثه؛
5. بی قدرتی : از دست دادن قدرت چانه زنی و پی گیری مطالبات.

تقویت می کنند          را  داشته و یکدیگر  متقابل  تاثیر  بر یکدیگر  نوع محرومیت  پنج  این   
)وبستر،1994؛ ازکیا،1380(.

     رویکرد دیگر به نام »فرهنگ فقر« در 1959 توسط اسکار لوئیس اشاعه یافته است. 
طبق این نظر، فرهنگ فقر سندرم ویژه ای است که در برخی شرایط رشد می کند و فقرا 
تجسم مجموعه ای مشترک ارزش ها، هنجارها و الگوهای رفتاری هستند که از فرهنگ 
غالب و عمومی متفاوت است. درحقیقت، فقرا شیوه ی زندگی یا خرده فرهنگ خاص 
خود را دارند. لوئیس با بر شمردن هفتاد خصیصه ی فقرا که آن ها را به چهار دسته تقسیم  

می کند، این ویژگی ها را دلیل فقِر فقرا می داند.
     فرهنگ فقر، خرده فرهنگی است که ساخت و جهتی برای خود دارد و به صورت یک 
روش زندگی در خط خانواده از نسلی  به نسل دیگر منتقل می شود. چنین بینشی از فقر 
و ویژگی های آن، توجه شخص را به سوی این حقیقت باز می گرداند که فرهنگ فقر، در 
میان ملت های امروزی تنها منعکس کننده ی وجود محرومیت های اقتصادی، نابسامانی 
اجتماعی یا فقدان یک چیز یا یک حالت خاص نیست، بلکه عالوه بر این ها، وضعیت 
و حالت مثبتی نیز هست که سودمندی هایی دربر دارد و بدون آن، شخص فقیر به سختی 

می تواند در شرایطی که برای او، وجود دارد به زندگی ادامه دهد. 
و  شهر  اختالف  و  منطقه ای  تقسیم بندی های  به  وابسته  و  محدود  فقر،  فرهنگ       
روستا و ویژگی های ملی نیست، بلکه در هرجا که این روش زندگی، فرمان روا باشد، 
افراد  برداشت  و  دید  افراد،  میان  روابط  خانواده،  میان ساخت  آشکاری  همانندی های 
این  می خورد.  چشم  به  آن ها  منعکس کردن  روش  و  ارزش ها  نظام  وقت،  و  زمان  از 
گوناگون  سیاسی  تقسیم بندی های  درون  در  و  مختلف  ملت های  میان  که  همانندی ها، 
وجود دارد، نمونه هایی است از ابداع های مستقل و هم گرایی های فرهنگی؛ یعنی یافتن 

راه حل های یکسان و همگانی برای مشکالت یکسان و همگانی.
بین  اولین بار مفهوم فرهنگ فقر را مطرح کرده است،  لوئیس، که  به نظر اسکار       
فقر و فرهنگ فقر، تفاوت اساسی وجود دارد و همه ی مردمی که در فقر به سر می برند، 
ضرورتًا فرهنگ فقر را توسعه نداده و در آن، به سر نمی برند. به عنوان مثال، مردم طبقه ی 
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فقر  فرهنگ  اعضای  خود به خود  متوسط  به طور  می شوند،  بی نوا  و  فقیر  که  متوسطی 
نخواهند شد، حتی اگر آن ها مجبور شوند که برای مدتی در محله های فقیر و کثیف 
زندگی کنند. فقر تنها یکی از عوامل تشکیل دهنده ی فرهنگ فقر می باشد، البته عاملی 
از خانواده ها  بعضی  در  فقر  او، وجود  باور  به  لوئیس، 1998(.  است)  مهم  بسیار  که 
ویژگی های شخصیتی و فرهنگی بارزی را ایجاد می کند که نظام ارزش های جدیدی از 
آن، سرچشمه می گیرد و با ارزش های حکم فرما در جامعه متفاوت می باشد. لوئیس بر 
این باور بود که بر پایه ی شرایط فقر، افراد فقیر از »شیوه ی زندگانی ویژه ای« برخوردار 
می شوند که آن، تنها به علت تطبیق شرایط خود با وضع کلی جامعه است. بنابراین، 
تطبیق با شرایط اجتماعی برای افراد فقیر امری از سر ناچاری می گردد. چنین سبک 
زندگی در روند جامعه  پذیری از نسلی  به نسل دیگر انتقال می یابد. این نظام، ارزش های 
نوین، باورها، رفتارها و مسائل طبقه ی فقیر را بازگو می نماید. از جمله، نبود تمایل در 
میان فقیرها برای شرکت  نمودن در فعالیت های عمومی  و اجتماعی، خودکم بینی ، نبود 
استقالل مالی و فکری، احساس از خودبیگانگی  و چیره نگشتن بر میل های جسمانی و 
نفسانی و نداشتن آینده نگری. لوئیس بر این باور بود که فرزندی که دراین خانواده به 
دنیا می آید، ویژگی های آن را به فرزندان خود می آموزد. بنابراین، اگر شخصی دریک 
خانواده ی فقیر به دنیا بیاید احتمال فقر و فقیر بودن او نیز می رود)کمالی، 1379: 228(.

7. ادبیات تحقیق
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 کاربرد پیشینه تجربی در تحقیق حاضر (2)جدول شماره

 کاربرد در تحقیق حاضر خالصه تحقیق عنوان تحقیق شماره

 شود.مانع تحقق شهروندی می ،فقر فقر، محرومیت و شهروندی در ایران 1

معنای مانع ایجاد شهروندی )به ،فقر
برخورداری از حقوق اجتماعی در 

ان نشینمحیط شهری( در برخی از حاشیه
 شهر کابل شده است.

2 
 گیریبررسی عوامل موثر بر شکل

نشینی و پیامدهای اشیهح یلهئمس
 اجتماعی آن در شهر اهواز

نشینی سبب بروز فرهنگ فقر هحاشی
 نشینان نیزشود و منظور از حاشیهمی

 مهاجران به شهر هستند.

 ،سوی کابلمردم به یرویهمهاجرت بی
 نشینی و بروز فرهنگسبب ایجاد حاشیه

 شود.فقر می

3 
بررسی الگوی خاموش فرهنگ فقر و 

مرتبط با آن، مطالعه موردی عوامل 
 شهرستان دلفان استان لرستان

ها برای استفاده از برخی شاخص
گیری فرهنگ فقر مثل اندازه

گرایی، عدم تقدیرگرایی، مصرف
انداز، عدم سرزنش فقر تمایل به پس

  ...و

ها ها یا برخی از آنوجود این شاخص
در افراد فقیری که در شهر کابل 

 کنند.زندگی می

4 
بررسی ارتباط فرهنگ فقر و 

-کارانه در بین حاشیهرفتارهای بزه

 .نشینان ده پیاله شیراز

وجود رابطه بین فرهنگ فقر و 
 کارانه.رفتارهای بزه

فرهنگ فقر سبب بروز برخی 
صورت یک شود و بهها میناهنجاری

 متغیر مستقل تاثیر گذار است.

5 

ای هکارگیری رهیافتهسنجی بامکان
-دسازی در ساماندهی سکونتتوانمن

ناحیه گلشهر میهای غیر رسگاه
 مشهد

های فنی و بودن سطح مهارتپایین
شدن در سطح سواد سبب عدم جذب

 شود.شهر می

های فنی در سطح پایین سواد و مهارت
بین برخی شهروندان کابل سبب عدم 

شان در بافت شهری شده جذب شدن
 است.

6 
روستاییان شناخت فرهنگ فقر در 

 شهرستان هرسین

یجاد خود برا یتاثیر دوام فقر به نوبه
فرهنگ فقر و بدبینی و انزوای شدید 

 مکانی.

فرهنگ فقر در میان فقرا و حواشی شهر 
 بیشتر وجود دارد.

7 
شناسی فقر از دیدگاه زنان و مساله

 دختران روستایی

ی، اناآگاهی اجتماعی، تعصبات قبیله
ذکور، اولویت رسیدگی به 

تقدیرگرایی، جمعیت زیاد خانواده 
های فقر از دیدگاه کنندهو... تبیین

 اند.زنان و دختران روستایی

ها در فقر برخی از این شاخص
 اند.شهروندان شهر کابل نیز  دخیل
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 کاربرد پیشینه تجربی در تحقیق حاضر (2)جدول شماره

 کاربرد در تحقیق حاضر خالصه تحقیق عنوان تحقیق شماره

 شود.مانع تحقق شهروندی می ،فقر فقر، محرومیت و شهروندی در ایران 1
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برخورداری از حقوق اجتماعی در 

ان نشینمحیط شهری( در برخی از حاشیه
 شهر کابل شده است.
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 گیریبررسی عوامل موثر بر شکل

نشینی و پیامدهای اشیهح یلهئمس
 اجتماعی آن در شهر اهواز

نشینی سبب بروز فرهنگ فقر هحاشی
 نشینان نیزشود و منظور از حاشیهمی

 مهاجران به شهر هستند.

 ،سوی کابلمردم به یرویهمهاجرت بی
 نشینی و بروز فرهنگسبب ایجاد حاشیه

 شود.فقر می

3 
بررسی الگوی خاموش فرهنگ فقر و 

مرتبط با آن، مطالعه موردی عوامل 
 شهرستان دلفان استان لرستان

ها برای استفاده از برخی شاخص
گیری فرهنگ فقر مثل اندازه

گرایی، عدم تقدیرگرایی، مصرف
انداز، عدم سرزنش فقر تمایل به پس

  ...و

ها ها یا برخی از آنوجود این شاخص
در افراد فقیری که در شهر کابل 

 کنند.زندگی می

4 
بررسی ارتباط فرهنگ فقر و 

-کارانه در بین حاشیهرفتارهای بزه

 .نشینان ده پیاله شیراز

وجود رابطه بین فرهنگ فقر و 
 کارانه.رفتارهای بزه

فرهنگ فقر سبب بروز برخی 
صورت یک شود و بهها میناهنجاری

 متغیر مستقل تاثیر گذار است.

5 

ای هکارگیری رهیافتهسنجی بامکان
-دسازی در ساماندهی سکونتتوانمن

ناحیه گلشهر میهای غیر رسگاه
 مشهد

های فنی و بودن سطح مهارتپایین
شدن در سطح سواد سبب عدم جذب

 شود.شهر می

های فنی در سطح پایین سواد و مهارت
بین برخی شهروندان کابل سبب عدم 

شان در بافت شهری شده جذب شدن
 است.

6 
روستاییان شناخت فرهنگ فقر در 

 شهرستان هرسین

یجاد خود برا یتاثیر دوام فقر به نوبه
فرهنگ فقر و بدبینی و انزوای شدید 

 مکانی.

فرهنگ فقر در میان فقرا و حواشی شهر 
 بیشتر وجود دارد.

7 
شناسی فقر از دیدگاه زنان و مساله

 دختران روستایی

ی، اناآگاهی اجتماعی، تعصبات قبیله
ذکور، اولویت رسیدگی به 

تقدیرگرایی، جمعیت زیاد خانواده 
های فقر از دیدگاه کنندهو... تبیین

 اند.زنان و دختران روستایی

ها در فقر برخی از این شاخص
 اند.شهروندان شهر کابل نیز  دخیل

  اند.زنان و دختران روستایی  

8 Cunsumer culture and the 
culture of poverty 

رابطه فرهنگ مصرف و فرهنگ فقر 
و تاثیر رسانه و تبلیغات و ... بر 

 فرهنگ مصرف

تواند یکی از فرهنگ مصرف می
 یهواسطعوامل تشدید فرهنگ فقر و به

فقیر یا فقیرترشدن مردم در کابل  ،آن
 باشد

9 The culture of poverty: An 
Adjustive dimension 

 ینندهکتنظیم یفرهنگ فقر به منزله
ابعاد فقر عمل کرده و بهداشت روان 

 کند.افراد فقیر را حفظ می

فرهنگ فقر در کابل به حفظ بهداشت 
روان افراد فقیر کمک کرده و تحمل 

 ترشان آسانوضعیت نامساعد را برای
 کند.می

01 Culture of poverty makes 
a comeback 

افراد فقیر خودشان واجد نقایص 
-ها در بدبختیروحی هستند که آن

ا هکند و این ویژگیشان پایدار می
 اند.قائم به ذات

-های فقرا در کابل سبب پایدارویژگی

 شدن فقرشان شده است.

00 Urban Poverty after the 
truly disadvantaged 

ع نامساعد فرهنگ فقر در پی وض
 آید.شهرنشینی پیش می

فقر شهری در کابل در پی شرایط 
 وجود آمده است.نامساعد شهری به
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8. تحلیل:
شناخت رابطه فقر اقتصادی و فرهنگ فقر

آزمون کولموگروف- اسمیرنف 
بررسی نرمال بودن، به منظور به کارگیری آمار پارامتری یا ناپارامتری انجام می شود. توزیع 
نرمال، توزیعی است که متقارن بوده و حداکثر ارتفاع در میانگین قرار دارد، به طوری که 
می شوند.  توزیع  میانگین  پایین  در  نیمی  دیگر  و  میانگین  باالی  در  نمره ها  نیمی  از 
از  یکی   .)89  :1381 است)ساعی،  موازی   X محور  با  نرمال  توزیع  منحنی  دنباله های 
آزمون هایی که برای سنجش توزیع نرمال به کار می رود، آزمون کولموگروف اسمیرنف 
است. در این آزمون، چنانچه سطح معنی داری مقدار Z  )آماره کولموگروف اسمیرنف( 
هستند)بایزیدی،  نرمال  توزیعی  دارای  داده ها  که  می دهد  نشان  باشد،   0/05 از  باالتر 

.)93 :1389
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  اند.زنان و دختران روستایی  

8 Cunsumer culture and the 
culture of poverty 

رابطه فرهنگ مصرف و فرهنگ فقر 
و تاثیر رسانه و تبلیغات و ... بر 

 فرهنگ مصرف

تواند یکی از فرهنگ مصرف می
 یهواسطعوامل تشدید فرهنگ فقر و به

فقیر یا فقیرترشدن مردم در کابل  ،آن
 باشد

9 The culture of poverty: An 
Adjustive dimension 

 ینندهکتنظیم یفرهنگ فقر به منزله
ابعاد فقر عمل کرده و بهداشت روان 

 کند.افراد فقیر را حفظ می

فرهنگ فقر در کابل به حفظ بهداشت 
روان افراد فقیر کمک کرده و تحمل 

 ترشان آسانوضعیت نامساعد را برای
 کند.می

01 Culture of poverty makes 
a comeback 

افراد فقیر خودشان واجد نقایص 
-ها در بدبختیروحی هستند که آن

ا هکند و این ویژگیشان پایدار می
 اند.قائم به ذات

-های فقرا در کابل سبب پایدارویژگی

 شدن فقرشان شده است.

00 Urban Poverty after the 
truly disadvantaged 

ع نامساعد فرهنگ فقر در پی وض
 آید.شهرنشینی پیش می

فقر شهری در کابل در پی شرایط 
 وجود آمده است.نامساعد شهری به

 

 
 

 

 های آماری تحقیقشاخصنمرات آزمون کولموگروف اسمیرنف  (3)جدول شماره 

 

 N 

Normal 
Parametersa,b 

Most Extreme Differences Kolmog
orov-

Smirnov 
Z 

Asymp
. Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviati
on 

Absolut
e 

Positiv
e 

Negati
ve 

 005. 69060 080.- 501. 501. 366.3. 6976.3 673 اجتماعی طرد و اقبال میک شاخص

 یتوضع میک شاخص

 پذیریآسیب
677 598300 .6.6.. .55. .507 -.55. 69606 .000 

 قدرتمندی وضعیت میک شاخص
 موجود

677 597756 .4746. .566 .566 -.0.5 69675 .000 

 ذهنی وضعیت میک شاخص

 قدرتمندی
677 695154 .3015. .080 .080 -.011 59114 .053 

 000. 69618 554.- 553. 553. 74106. 696575 .67 سالمتی وضعیت میک شاخص

 000. 69666 501.- 575. 575. 66576. 4810. 680 رفاهی امکانات میک شاخص

 000. 69070 081.- 508. 508. 19631.1 896150 634 تغذیه وضعیت میک شاخص

 014. 59641 034.- .03. .03. 5954863 .695.8 680 مالی وضعیت میک شاخص
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همان گونه که در جدول شماره 3 آمده است، به جز دو متغیر وضعیت مالی و وضعیت 
سنجش  برای  لذا  هستند.  غیر نرمال  توزیع  دارای  مقیاس ها  مابقی  ذهنی،  قدرتمندی 

هم بستگی میان این متغیرها از »ضریب هم بستگی اسپیرمن « استفاده شده است.

سنجش هم بستگی شاخص های وضعیت مالی و وضعیت تغذیه
همان طوری که از اطالعات موجود در جدول زیر پیداست، میزان هم بستگی دو مقیاس 
وضعیت مالی و وضعیت تغذیه در بین حجم  نمونه 0/51 است که مثبت و معنی دار 
است. جهت این هم بستگی نیز مستقیم است؛ یعنی با افزایش یک مقیاس، دیگری نیز 

افزایش یافته و با کاهش یافتن آن، دیگری نیز کاهش می یابد.

سنجش هم بستگی شاخص های وضعیت مالی و امکانات رفاهی
جدول زیر نشان می دهد، میزان هم بستگی مقیاس های وضعیت مالی و امکانات رفاهی 
مثبت و معنی دار)0/45( است.  هم چنین جهت هم بستگی نیز مستقیم است؛ یعنی سطح 
واجد بودن و یا فقدان امکانات رفاهی، رابطه ی مستقیمی  با وضعیت مالی افراد داشته 

است.
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 های وضعیت مالی و وضعیت تغذیهشاخصبستگی هم نتایج سنجش (4)جدول شماره 

 
 میک شاخص
 مالی وضعیت

 میک شاخص
 تغذیه وضعیت

Spearman's rho 

 شاخص

 وضعیتمیک
 مالی

Correlation 
Coefficient 

00111 **505. 

Sig. (2-tailed) . .111 

N 081 063 

 شاخص

 وضعیتمیک

 تغذیه

Correlation 
Coefficient 

**505. 00111 

Sig. (2-tailed) .111 . 

N 063 063 

**. Correlation is significant at the .0.0 level (2-tailed). 
 



13
94

ن 
ستا

زم
و 

ن 
خزا

م، 
ده

و 
م 

 نه
ره

شما
م، 

ار
چه

ل 
سا

سنجش هم بستگی شاخص های وضعیت مالی و وضعیت قدرتمندی
بر اساس داده های جدول زیر، میزان هم بستگی مقیاس های وضعیت مالی و وضعیت 
با  یعنی  نیز مستقیم است؛  بوده و جهت هم بستگی  افراد مثبت و معنی دار  قدرتمندی 
ضعف وضعیت مالی افراد، وضعیت قدرتمندی شان نیز دچار ضعف شده است. البته این 
هم بستگی و تاثیر، دو طرفه است و وضعیت قدرتمندی افراد نیز بر وضعیت مالی-شان 

بی تاثیر نیست.
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 های وضعیت مالی و امکانات رفاهیشاخص بستگیهم نتایج سنجش (5)جدول شماره 

 
 میک شاخص
 مالی وضعیت

 میک شاخص
 رفاهی امکانات

Spearman's rho 

 شاخص

 مالی وضعیتمیک

Correlation 
Coefficient 

00111 **150. 

Sig. (2-tailed) . .111 

N 081 081 

 شاخص

 امکاناتمیک

 رفاهی

Correlation 
Coefficient 

**150. 00111 

Sig. (2-tailed) .111 . 

N 081 081 

**. Correlation is significant at the .0.0 level (2-tailed). 
 

 ت مالی و وضعیت قدرتمندیهای وضعیشاخصبستگی هم نتایج سنجش (6)جدول شماره 

 
 میک شاخص
 مالی وضعیت

 میک شاخص
 وضعیت

 موجود قدرتمندی

Spearman's 
rho 

 مالی وضعیت میک شاخص

Correlation 
Coefficient 

00111 *021. 

Sig. (2-tailed) . .100 

N 081 011 

 وضعیت میک شاخص

 موجود قدرتمندی

Correlation 
Coefficient 

*021. 00111 

Sig. (2-tailed) .100 . 

N 011 011 

*. Correlation is significant at the .0.0 level (2-tailed). 
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سنجش هم بستگی شاخص های وضعیت مالی و وضعیت اقبال و طرد اجتماعی
مالی  وضعیت  مقیاس های  هم بستگی  میزان  است،  آمده  زیر  جدول  در  که  همان طور 
جهت  و  بوده  دار  معنی  و  مثبت  نمونه،  در حجم   اجتماعی  طرد  و  اقبال  وضعیت  و 
نزد  اقبال شان  از وضعیت  افراد،  مالی  با ضعف وضعیت  است.  مستقیم  نیز  هم بستگی 
دیگران نیز کاسته شده و میل به رفت و آمد با دیگران در آن ها کم تر شده است و البته 

این تاثیر دو طرفه است.

سنجش هم بستگی شاخص های وضعیت مالی و آسیب پذیری
را  آسیب پذیری  و  مالی  وضعیت  مقیاس های  میان  هم بستگی  میزان  زیر،  جدول 
نشان می دهد. بر اساس داده ها، میزان هم بستگی میان این دو مقیاس نیز مثبت و معنی دار، 
اما در حد متوسط است و جهت هم بستگی میان این دو مقیاس نیز مثبت می باشد؛ یعنی 
و  بهبود می یابد  تا حدی  نیز  آسیب پذیری شان  افراد، وضعیت  مالی  بهبود وضعیت  با 

متقاباًل با ضعف وضعیت مالی، افراد تا حدی آسیب پذیرتر می شوند.
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 های وضعیت مالی و وضعیت اقبال و طرد اجتماعیشاخصستگی بهم نتایج سنجش (7)جدول شماره

 
 میک شاخص
 مالی وضعیت

 میک شاخص
 طرد و اقبال

 اجتماعی

Spearman’s 
rho 

 وضعیت میک شاخص
 مالی

Correlation 
Coefficient 

00111 *021. 

Sig. (2-tailed) . .100 

N 081 013 

 و اقبال میک شاخص
 اجتماعی طرد

Correlation 
Coefficient 

*021. 00111 

Sig. (2-tailed) .100 . 

N 013 013 

*. Correlation is significant at the .0.0 level (2-tailed). 
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9. بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش، بررسی ابعاد مختلف فرهنگ فقر در شهر کابل بود. به همین منظور 
از شهروندان شهر کابل تعداد 380 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب گردید. سپس 
پاسخ  پژوهشگر،  توسط  شده  طراحی  پرسش نامه ی  سواالت  به  شد  خواسته  اعضا  از 
آمده است                   فقر  بعد مختلف فرهنگ  پنج  تله محرومیت« چمبرز،   « نظریه ی  دهند. در 
) فقر اقتصادی، بیماری، آسیب پذیری، بی قدرتی و طرد اجتماعی(. پس از گردآوری و 
تحلیل داده ها مشخص شد که از ابعاد مختلف فرهنگ فقر، وضعیت تغذیه و وضعیت 
رفاهی افراد، بیش از دیگر موارد تحت تاثیر وضعیت اقتصادی بوده اند. اگرچه وضعیت 
آسیب پذیری و قدرتمندی و طرد اجتماعی، هم بستگی مثبتی با وضعیت اقتصادی نشان 
اما میزان معناداری ای کمتری نسبت به دو متغیر وضعیت تغذیه و وضعیت  می دهند، 
رفاهی حجم نمونه داشته اند. از دیگر اهداف پژوهش، بررسی رابطه ی فقر اقتصادی با 
دیگر ابعاد فرهنگ فقر بود، که نتایج مربوط به آن در جداول 4 تا 8  قابل مشاهده است. 
ابعاد مختلف  نتایج حاصل شده، نشان دهنده ی میزان معنی داری هم بستگی مستقیم بین 
فرهنگ فقر با فقر اقتصادی هستند، که این در برخی متغیرها بیشتر و در برخی کمتر 
بوده است. همان طور که لوئیس نیز متذکر می شود که میان فقر اقتصادی و فرهنگ فقر 

یک رابطه ی دو سویه برقرار است.
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 پذیریهای وضعیت مالی و وضعیت آسیبشاخصبستگی هم نتایج سنجش (8)جدول شماره 
 

 
 میک شاخص
 مالی وضعیت

 میک شاخص
 وضعیت

 پذیریبآسی

Spearman'
s rho 

 مالی وضعیت میک شاخص

Correlation 
Coefficient 

00111 .180 

Sig. (2-tailed) . .180 

N 081 033 

-آسیب وضعیت میک شاخص

 پذیری

Correlation 
Coefficient 

.180 00111 

Sig. (2-tailed) .180 . 

N 033 033 
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چکیده
لذا  اقتصادی جوامع است.  انکشاف  اساسی در  مباحث عمده و  از  معامالت تجارتی 
اهمیت دادن به قانون گذاری تجارتی به تناسب تحوالت موضوعات تجارتی، در کنار 
رشد  و  توسعه  به  دولت مردان  دغدغه  نشان دهنده ی  می تواند  است،  ضروری  اینکه 

اقتصادی تلقی شود.
نظام قانون گذاری افغانستان با گذراندن ده ها سال از تجربه ی تقنینی در امور   
تجارتی، به ویژه بعد از سال 1385، کم کم به سوی تدوین و تصویب قوانین مطلوب 
تجارتی گام نهاده است؛ اما باز هم با استفاده از تجارب سایر نظام های حقوقی در این 

زمینه باید تالش بیشتری صورت گیرد.
در نظام حقوقی افغانستان معامله تجارتی، معامالتی را شامل می شود که دارای   
ماهیت اقتصادی یا انتفاعی بوده و به هدف کسب سود و منفعت صورت گرفته و یا 
اثبات تجارتی بودن آن، انجام می شوند. هم چنین  این که از سوی تاجر به شرط عدم 
تاجر شخصی است که به شغل تجارت اشتغال داشته و در این راستا، جهت کسب 
وصف تاجر شدن، باید عالوه بر اهلیت تجارتی، انجام معامله ی تجارتی را نیز مدنظر 

داشته باشد.
واژگان کلیدی: معامله تجارتی، شرکت تجارتی، تاجر، قوانین تجارتی، افغانستان.

تاجرومعامالتتجارتیدرقوانينتجارتیافغانستان
محمد اخالقی1
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1. طرح بحث
و  سیاسی  اقتصادی،  اثرات  بررسی  و  تجارتی  معامالت  و  تجارت  به  توجه  امروزه 
اجتماعی آن، از جهات مختلفی نسبت به گذشته بیشتر مطرح است. به ویژه اگر بحث 
مستقیم  دخالت  و  حضور  و  طرف  یک  از  ملی  و  کالن  سطح  در  تجارت  و  سود 
شرکت های چندملیتی در دولت سازی و ملت سازی از طرف دیگر، مدنظر قرار گیرد، 

اهمیت آن، بیشتر می شود.
پرسش اصلی که در این نوشتار به دنبال پاسخ آن هستیم، این است که اساسًا   
قواعد حاکم بر تاجر و ماهیت معامالت تجارتی در قوانین تجارتی افغانستان چیست؟ 
بر این اساس، تاجر و معامالت تجارتی مطابق به احکام قوانین تجارتی کشور، در دو 

فصل مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع، معامالت تجارتی، همان تبادالت میان اشخاص را دربر می گیرد، که   
با ماهیت تجاری یا اقتصادی انجام یافته و به نوعی سود و منفعت، عامل تعیین کننده 
در آن است. این معامالت در مقابل معامالت مدنی یا عادی قرار گرفته و به شکل 

معامالت تجارتی ذاتی و تبعی قابل تقسیم بندی می باشد.
بر این اساس، مطالعه و بررسی قواعد حقوقی مربوط به تنظیم فعالیت ها و   
معامالت تجارتی ضروری است و لذا مقاله ی حاضر برآن است که، تاجر و معامالت 
تجارتی را در ساختار قوانین  و نظام حقوقی کشور؛ یعنی حقوق تجارت افغانستان 

بررسی نماید.
ناگفته نماند که در کنار قوانین مربوط به شرکت های تجارتی سهامی و سایر   
قوانین، میثاق ملی کشور در ماده 11 حکم می کند که امور مربوط به تجارت داخلی 
و خارجی افغانستان بر اساس دو مصداق توسط قانون تنظیم می گردد: یکی ایجابات 
اقتصادی کشور و دیگری، مصالح مردم. بناء با توجه به اوضاع بِد اقتصادی کشور و 
لزوم جلب سرمایه گذاریها و جلوگیری از فرار سرمایه ) انسانی و مالی( از کشور،  باید 
نسبت به مسائل تجارتی کشور و ایجاد سهولتها در فرایند انجام فعالیت ها و معامالت 
است  اثر، تالشی  این  گیرد.  توجه صورت  پیش  از  بیش  از سوی مسئولین  تجارتی 
در جهت فهم بیشتر ابعاد حقوقی و ماهوی معامالت تجارتی و تبیین آن، به منظور 

غنی سازی مسایل حقوقی در کشور. 
نتیجه اینکه، معامله تجارتی، به عنوان نقطه اتصال حقوق )تجارت(، اقتصاد   
)تجارتی(  و یکی از شاخه های حقوق و اقتصاد  تلقی شده و لذا باید ابعاد حقوقی 
و اقتصادی آن مورد اهتمام باشد. امری که با تقنین کارآمد و تطبیق مؤثر و یکسان 

160



ان
نست

فغا
ی ا

ارت
تج

ن 
وانی

ر ق
ی د

ارت
تج

ت 
مال

معا
 و 

جر
تا

باالی فعالیت های تجارتی، می تواند از جهات متعددی، در راستای انکشاف اقتصادی و 
اشتغال زایی در کشور مفید باشد.

2. تاجر 
به طور کلی، تاجر شخصی است که به شکل مسلکی به نام خود و یا به حساب خود 
معامله تجارتی را انجام دهد، به عبارت دیگر، تاجر به شخصی اطالق می شود که انجام 
معامله یا فعالیت تجارتی منحیث پیشه و شغل )محل امرار معاش( برای وی باشد. لذا 
لفظ تاجر با مفهوم تجارت و انجام امور و معامالت تجارتی تلفیق و با یکدیگر مرتبط 
است. این تعریف و دیگر مسایل مربوطه، در این مبحث بیشتر وضاحت داده می شود.

1-2. تعریف تاجر
آیا قوانین  باید دیده شود که  ابعاد کلی آن،  از تعریف حقوق تجارت و بررسی  بعد 
قانون  اینباره  در  خیر.  یا  است  داده   ارائه  مشخصی  تعریف  تاجر  از  کشور  تجارتی 
)اصول نامه( تجارت افغانستان مصوب سال 1336 بیان می دارد که:» هر شخص اعم از 
افراد و شرکت ها که حایز اهلیت تجارتی باشد و به نام خود به یک و یا چند معاملۀ 
تجارتی اشتغال ورزیده و این شغل را پیشه ی معتاد قرار بدهد، تاجر شمرده می شود« 

)ماده 8(.
همچنین » شخصی که برای اشتغال به معامالت تجارتی، محلی را انتخاب و   
اقناع نموده، ذریعه ی متحدالمال و جراید و امثال آن، به اهالی اعالن نماید، اگر تجارت 

را برای خود پیشه معتاد هم اتخاذ نکند، تاجر شمرده می شود« )ماده 9(.
» دولت و بلدیه ها مي توانند تجارت کنند، لیکن دارای صفت تاجر شده نمي توانند، مگر 

معامالت تجارتی ایشان تابع احکام این قانون است«)ماده 11(.
مطابق این تعریف، شخصی از نظر قانون تجارت افغانستان منحیث تاجر تلقی می شود 

که دارای شرایط زیر باشد:
نه  قانونی  لحاظ  به  حقوقی  یا  حقیقی  تاجر  یعنی  باشد؛  تجارتی  اهلیت  دارای  یک( 
تنها باید شرایط رشد و سن قانونی را داشته باشد، بلکه از حقوق مدنی )انجام معامله 
تجارتی( نیز محروم نباشد؛ به عبارت دیگر، شخص دارای اهلیت استیفا در انجام معامله 

تجارتی باشد؛
دو( معامله را به نام یا به حساب خود انجام دهد؛

سه( انجام معامالت تجارتی را به عنوان شغل، پیشه یا حرفه ی اصلی انتخاب نموده 
باشد؛
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چهار( فرد، عماًل به یک یا چند معامله تجارتی اشتغال ورزیده باشد تا بتوان وی را تاجر 
یا عامل معامله تجارتی نامید.

که  است  کرده  بیان  تاجر  از  نیز  دیگری  تعاریف  تجارت،  قوانین جدید  اما   
قانون  مثاًل  می کند.  تبیین  نیز  را  تاجر  تجارتی  عمل  ماهیت  شرایط شکلی،  بر  عالوه 
یا  ارائه می نماید:» تاجر، شخصیت حقیقی  این تعریف را  از رقابت )1388(  حمایت 
حکمی است که طبق احکام قانون، جواز تجارتی را حاصل و به یک یا چند معامله 

تجارتی مبادرت ورزیده و این شغل را پیشه و حرفه خود سازد«)جزء 5 ماده 3(.
قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال )1393( تاجر را این گونه تعریف   
کرده است: » تاجر، شخص حقیقی یا حکمی است که معامالت تجارتی را شخصًا یا 
توسط نماینده ی خویش به حیث شغل و پیشه به طور دوام دار انجام دهد«)جزء 10 ماده 

.)3
در تمامی این تعاریف و نظرات قانون گذاران، انجام معامله تجارتی به عنوان   
یک شغل و در حدود قانون شرط شده است که باید در تعریف کلی از تاجر مورد نظر 

قرار بگیرد.
بنًا می توان به طور کلی، تعریف ذیل را از مجموع تعاریف قانونی فوق ارائه   
نمود: » تاجر اعم از شخص حقیقی یا حکمی، باید انجام معامله تجارتی را در حدود 
قانون به عنوان شغل برگزیده باشد.« تنها در این صورت است که وی را می توان تاجر 

واقعی تلقی و عنوان تاجر را بر آن اطالق کرد.
از دیگر مباحث مهم در رابطه با بررسی مفهوم تاجر، بحث از تعهدات تاجر   
تا الزامات تجارتی وی است. در واقع و در تحلیل حقوقی، تاجر واقعی، در صورتی 
مصداق عینی خواهد داشت که موضوع تکالیف یا وجایب حقوقی وی که در اسناد 
تقنینی تجارتی تبیین و تسجیل یافته است را رعایت نماید. برخی از این تعهدات) از 
جمله اخذ جواز برای انجام معامله تجارتی و یا الزام در داشتن و ترتیب دقیق دفاتر 
تجارتی ( اساسا با وصف تاجر شدن مرتبط است و برخی دیگر، مسائلی است که بعد 
از اخذ جواز یا حین انجام معامالت تجارتی، موضوعیت می یابند. مانند صداقت در 

تجارت یا انجام وجایب مالی و مالیاتی.

2-2 انواع تاجر
تاجر می تواند در قالب اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی ظاهر شده و در حدود 
احکام قوانین نافذه ی کشور، فعالیت تجارتی داشته باشد. بنابراین، انواع تاجر براساس 

162



ان
نست

فغا
ی ا

ارت
تج

ن 
وانی

ر ق
ی د

ارت
تج

ت 
مال

معا
 و 

جر
تا

قابل  قابل بحث و  بر اساس نوعیت معامالت تجارتی  نیز  نوعیت یا شخصیت وی و 
تقسیم است.

1-2-2. انواع تاجر از لحاظ شخصیت تاجر
ممکن است تاجر شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، اما باید اوصاف متذکره برای تاجر 
شدن را دارا باشد. در این صورت وی تاجر بوده و قواعد مورد بحث شان به ترتیب ذیل 
است. ناگفته نماند که قانون مدنی در تعابیری، برای شخص حقیقی )ماده 36( و شخص 
حقوقی )ماده 337(، از لفظ شخصیت استفاده نموده، لذا در دسته بندی اول بر این اساس 

تأکید شده است.
یک( اشخاص حقیقی )طبیعی(

منظور از شخص حقیقی، انسان زنده ای است که عالمًا و عامداً در مقام استیفای حقوق 
خود برمی آید. هر شخِص دارای اهلیت تجارتی، می تواند در حدود احکام قانون نسبت 
به انجام فعالیت و معامله تجارتی اقدام نماید. لذا این، حقی است که قانون به تمام افراد 

داده است.
دو( اشخاص حکمی )حقوقی(

و  تشکیل  از  بعد  قانون  در حدود  که  تجارتی هستند  اشخاص همان شرکت های  این 
تجارتی  معامالت  انجام  و  تجارت  عرصه ی  وارد  می توانند  تکمیل شخصیت حکمی، 
این رابطه حکم می کند که» شخص حکمی، شخصیت معنوی  قانون مدنی در  شوند. 
یا  به شکل مؤسسه، شرکت  معین  اهداف  بر  بنا  و  بوده  اهلیت حقوقی  است که واجد 
جمعیت تشکیل می گردد«)ماده 337(. ناگفته نماند که این اشخاص، هم می توانند داخلی 
و یا هم خارجی باشند، که به عنوان تاجر یا شرکت تجارتی اقدام به انجام معامالت 

تجارتی مینمایند.
1( تعریف شرکت تجارتی

قانون گذار کشور »عقد شرکت« را در ماده 1216 قانون مدنی چنین تعریف نموده است: 
» شرکت عبارت از عقدیست که به موجب آن، دو یا زیاده از اشخاص تعهد می نمایند تا 
در به کار انداختن یک فعالیت مالی به پرداخت مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبار، طوری 
سهیم شوند که مفاد و خساره به اساس موافقه که بین آن ها صورت گرفته، توزیع شود.« 
ایجاد شرکت های تجارتی بوده که در نظام حقوقی کشور در  این تعریف در راستای 
قالب شرکت های سهامی، محدود المسئولیت و تضامنی، که هر یک نیز انواعی دارند، 

قابل ایجاد و فعالیت است.
 « می کند:  تعریف  این گونه  را  تجارتی  شرکت   116 ماده  در  تجارت  قانون   

163



13
94

ن 
ستا

زم
و 

ن 
خزا

م، 
ده

و 
م 

 نه
ره

شما
م، 

ار
چه

ل 
سا

معامالت  اجرای  به مقصد  که  است،  اشخاص  اشتراک  از  عبارت  تجارتی  شرکت های 
تجاریه در موضوع واحد یا متعدد به وجود می آید«.

این قانون در ماده بعد، انواع این شرکت ها را چنین نام می برد: الف( شرکت   
محدود  شرکت  ج(  )کوماندیت(؛  مختلط  تضامنی  شرکت  ب(  )کولکتیف(؛  تضامنی 
)ماده  )کوپراتیف(  تعاونی  ه ( شرکت  )انونیم(؛  د( شرکت سهامی  )لمیتد(؛  المسئولیت 

.)117
بدین ترتیب » شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقیه می باشند. بنابراین   
می توانند در تحت عناوین خود به عقد مقاوالت و اجرای معامالت پرداخته، صفت داین 
و مدیون را اکتساب نمایند و نیز می توانند به این صفت در محاکم اثبات وجود کنند و 

اموال منقول و غیر منقول را تصرف نمایند« )ماده 118(.
دنیای  تناسب تحوالت  به  تجارتی  قوانین  در  تغییرات عمده ای  اخیر،  در سال های  اما 
تجارت و امور تجارتی ایجاد شده است، که نمونه ای عینی آن، تصویب و تنفیذ قوانین 
جدید تجارتی و نیز تحول در انواع و حتی نقش شرکت های تجارتی است، که در این 
قوانین بیان و نام برده شده است. بناء الزم است به این موضوع پرداخته و احکام قوانین 

جدید التنفیذ را راجع به شرکت های تجارتی بررسی و تحلیل بیشتر نمود.

2( انواع شرکت های تجارتی
انواع شرکت های تجارتی که در » قانون شرکت های سهامی و محدود المسئولیت« و نیز 

» قانون شرکت های تضامنی« آمده، عبارت اند از:
یک( شرکت های تجارتی سهامی )داخلی و خارجی(

» شرکت های سهامی، شرکتی است که تحت یک عنوان معین برای معامالت تجارتی 
تشکیل شده، سرمایـۀ آن معین و منقسم با اسهام بوده، و اندازة مسئولیت هر شریک به 
اندازة سهم آن محدود باشد« )ماده 266 قانون تجارت(؛ اما قانون شرکت های سهامی 
شرکت   « است:  کرده  ارائه  را  تعریف  این  اصطالحات،  ذیل  در  محدودالمسئولیت  و 
تجارتی ای که سرمایه آن معین و منقسم به اسهام بوده و اندازه مسئولیت هر شریک به 

اندازه سهم آن محدود می باشد.« )جزء 1 ماده 4(
انتخاب،  به  مربوط  قواعد  تجارتی،  شرکت های  مباحث  مهم ترین  شاید   
قانون شرکت های سهامی  لذا فصل هشتم  باشد.  مدیره  هیئت  اجراآت  و  صالحیت ها 
و محدود المسئولیت راجع به احکام مربوط به هیئت مدیره بوده و در این رابطه بیان 
می دارد: هیئتی که مرجع باصالحیت رهبری و تنظیم امور شرکت بوده و با نظرداشت 
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محدودیت های مندرج در اساسنامه، هر نوع اسناد قانونی را اجرا و از شرکت سهامی 
نمایندگی می نماید)ماده 33(. مطابق این قانون، شرکت سهامی نیز در ذیل اصطالحات 

به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم شده است )ماده 4(:
الف( شرکت سهامی داخلی، عبارت است از:

1( شرکتی که به اساس قانون بدون نظرداشت ماهیت تجارتی، مجاز به صدور سهام 
باشد؛

2( مطابق احکام این قانون تشکیل یا به تأسی از قوانین قبلی موجود باشد؛
3( به اساس اساسنامه، سند تعدیل یا ادغام به یک شرکت سهامی داخلی مبدل گردد.

ایجاد و در داخل  ب( شرکت سهامی خارجی که تحت قوانین شرکت های خارجی 
افغانستان فعالیت می نماید، تابع احکام این قانون می باشد.

دو( شرکت های تجارتی محدودالمسئولیت
» شرکت های تجارتی که سرمایـۀ آن غیر منقسم با سهام بوده و مسئولیت هر شریک 
محدود به اندازة سرمایـۀ متعهدة او در شرکت می باشد، محدود )لمیتد( نامیده می شود« 
)ماده 456 قانون تجارت(؛ اما قانون شرکت های سهامی و محدودالمسئولیت در ذیل 
با  ماهوی  لحاظ  به  که  است  نموده  بیان  این شرکت  از  را  ذیل  تعریف  اصطالحات، 
تعریف منسوخ شده ی فوق چندان تفاوت ندارد: شرکت محدود المسئولیت )لیمتد(،  
شرکت تجارتی ای که سرمایه ی آن، غیر منقسم به اسهام بوده و مسئولیت هر شریک 

محدود به اندازه سرمایه توافق شده در شرکت باشد« )جزء 2 ماده 4(.
هم چنین قانون اخیر، شروط تطبیق این قانون را در مورد شرکت های محدود   
المسئولیت در موارد ذیل دانسته است که به نوعی شرایط الزم جهت تشکیل این نوع 

شرکت ها نیز تلقی می شود:
الف( سهم داران شرکت محدود المسئولیت از دو نفر کم تر و از پنجاه نفر بیشتر نباشد؛

ب( حصه شرکت محدود المسئولیت در بازار سهام عام خرید و فروش نگردد؛
ج( سهم داران شرکت محدود المسئولیت مجاز به فروش، انتقال یا تبادله شرکت نباشند 

)ماده3(.
در واقع این شروط، عالوه بر تأکید بر کمیت مشخصی از شرکا یا سهم داران   
شرکت، بر نقطه ی تقابل شرکت محدودالمسئولیت و سهامی نظر دارد؛ یعنی در شرکت 
در  تلقی می شود  زیربنای رشد و شکل گیری سرمایه  اسهام  فروش  و  سهامی، خرید 
تنها در نحوه ی  نه  المسئولیت، تحدید مسئولیت شرکا،  حالی که، در شرکت محدود 

تحصیل حصه شرکت است بلکه، در میزان آن، نیز می باشد.
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سه( شرکت های تجارتی تضامنی
شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت عنوان معین برای امور تجارتی بین دو یا چند 
تمام قروض  تأدیه  برای  دارایی شرکت  اگر  با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.  نفر 
است)ماده 135  قروض شرکت  تمام  پرداخت  مسئول  از شرکاء  نباشد، هر یک  کافی 

قانون تجارت(.
قانون شرکت های تضامنی با نقض تعریف فوق، بیان می دارد که » شرکت، اتحاد دو یا 
بیش از دو شخص است که به اساس عقد شراکت به حیث مالکین مشترک، به منظور 
کسب مفاد ایجاد و فعالیت می نماید« )ماده 2(. این قانون، انواع آن را به شرکت تضامنی 

عام، خاص، کار و به اعتبار تفکیک کرده است ) ماده 3(.
این قانون، در مورد اشخاص متحد شرکت، برخی اوصاف را به ایشان منتسب می نماید 
که در ماهیت و مسئولیت شان نیز مؤثر است. مثاًل »شریک، مالکین مشترک، امین شرکت 

و...« 
انواع شرکت تضامنی

1( شرکت تضامنی عام: » براساس ماده 21 قانون، شرکت تضامنی عام، شرکتی است 
که برای انجام معامالت اقتصادی و تجارتی بین دو یا بیش از دو شخص با مسئولیت 
تضامنی ایجاد می شود. در صورتی که دارایی شرکت تضامنی عام، برای تأدیه تمام دیون 
شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام دیون شرکت تضامنی عام 
پرداخت  مبالغ  دارند  می پردازند، حق  را  قروض  چنین  که  شرکایی  یا  شریک  و  بوده 
شده ی اضافه از سهم خود را از سایر شرکاء مطالبه نماید.« ماده 61 در باره ی »تأسیس 
شرکت« مزبور چنین حکم می کند: » اشخاصی که شرکت تضامنی عام را تأسیس میکنند، 
مکلف اند در خالل یک ماه بعد از تأسیس شرکت، یک نقل عقد شراکت را ) در محلی 
که مرکز شرکت در آن واقع است( ثبت و اعالن نمایند.« این شرکت » از تاریخ ثبت 
و اعالن یا هر نوع تغییر بعدی در ثبت حایز شخصیت حکمی می گردد« )ماده 79(. » 
شرکای عام، در قبال دیون و تعهدات شرکت تضامنی عام، به طور جمعی و انفرادی 

مسئول می باشند« )ماده 82(. 
قانون، » شرکت تضامنی خاص شرکتی  ماده 22  براساس  2( شرکت تضامنی خاص: 
است که تحت عنوان مشخص، مطابق احکام این قانون جهت انجام معامالت اقتصادی 
و تجارتی ایجاد می شود و در آن یک شریک یا بیشتر از آن، دارای مسئولیت غیر محدود 
با یک سرمایه معین )شرکای خاص(  مسئولیت محدود  بقیه شرکاء  )شرکای عام( و 
دارند. سرمایه شرکای که مسئولیت محدود دارند، به سهام تقسیم شده می تواند«. نکته ی 
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قابل تذکر این که: اگر ماهیت عام یا خاص بودن شرکت معین نباشد، شرکت مزبور تضامنی 
عام پنداشته می شود و احکام آن شرکت بار خواهد شد )ماده 147(.

 موضوعات مندرج اساسنامه: 
براساس ماده 151 قانون،  اساسنامه شرکت تضامنی خاص که به اساس عقد شراکت به وجود 

می آید، حاوی موضوعات ذیل می باشد:
الف( اسم شرکت؛

ب( آدرس و اسم نماینده ثبت شده ی شرکت؛
پ(  اسم و آدرس شریک عام شرکت؛

ت( تعداد و ارزش مجموعی سهام مالکیت مجوزه ی شرکت تضامنی خاص، در صورتی که 
وجود داشته باشد.

عقد شراکت تضامنی خاص از طرف تمام شرکاء امضاء گردیده و اشخاصی که در   
نمی تواند  به حیث مؤسسین شناخته می شوند. مؤسسین  اشتراک می نمایند،  اساسنامه  ترتیِب 
اینکه یک تن آن، از جمله ی شرکاء باشد. شرکای  البته مشروط بر  کم تر از 5 عضو باشد، 
خاص که از جمله مؤسسین می باشند، مکلف اند مبلغی را که به پرداخت آن توافق نموده، در 
عقد شراکت درج نمایند )ماده 152(. مسئولیت شریک خاص، به اندازه ی سرمایه ای است که 

شریک آن را تأدیه یا به تأدیه آن تعهد نموده است )ماده 161(.
3( شرکت تضامنی کار: ماده 23 قانون شرکت تضامنی، به شرکت تضامنی کار اشاره دارد. 
براساس ماده ی مذکور، » شرکت تضامنی کار، اتحاد دو یا بیش از دو شخص است که برای 
شخص دیگر کاری را انجام یا تعهدی را ایفا کنند. مفاد کار شرکت بین شان طبق موافقت 
شرکاء تقسیم گردد«. » هر یک از شرکاء در قبول کار، به نمایندگی از شرکت تضامنی کار، 
وکیل یکدیگر پنداشته می شود. صاحب کار، انجام کار را از هر یک از شرکاء و بالمقابل هر 
یک از شرکاء می توانند اجرت کار را از صاحب کار مطالبه نمایند. هرگاه صاحب کار اجرت 
را به یکی از شرکاء بپردازد، این پرداخت، برای تمامی شرکاء پرداخت اجرت تلقی می گردد« 

)ماده 175(.
4( شرکت به اعتبار: مطابق ماده 24 قانون فوق، » شرکت به اعتبار، شرکتی است که در آن، دو 
یا بیش از دو شخص به اساس اعتبار به خرید مال به صورت نسیه، طوری موافقه نمایند که 
مال را فروخته، در مفاد و خساره ی شرکت سهیم می باشند و شرکاء هر کدام به اندازه حصه 

معین خود مسئول اند«.
دراخیر ذکر این نکته مفید است که از جمله تفاوت ها میان شرکت های سهامی و   
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محدودالمسئولیت از یک طرف و شرکت های تضامنی از طرف دیگر، عالوه بر بحث 
حدود و میزان مسئولیت شرکا در قبال دیون و تعهدات خارجی شرکت، در این است 
که در شرکت های نوع اول، اساسنامه،  همان تفاهمنامه ی منقعده ی شرکا و مؤسسین 
شرکت، مبنای اعمال صالحیتها و تکالیف می باشد در حالی که در شرکت تضامنی، این 
موضوع در عقد شراکت  که به نوعی، قرارداد کاری اعضا تلقی می شود، قابل تفکیک 
است. در واقع چارچوب حقوقی و وظیفوی شرکا و سهم داران شرکت و نیز ثبوت و 
سند قانونی بودن فعالیت تجارتی )در کنار اخذ مجوز قانونی فعالیت(، از طریق این 

اسناد قابل اجرا و تعقیب می باشد.
2-2-2. انواع تاجر از لحاظ کمیت و کیفیت معامله

ممکن است عالوه بر موضوع شخصیت تاجر، از نظر میزان یا کمیت و کیفیت معامله 
نیز بتوان تاجر را به انواع ذیل تقسیم بندی نمود:

اول( تاجر خرد یا کوچک
قانون گذار کشور در ماده 12 قانون تجارت تصریح می دارد که » اشخاصی که تجارت 
ایشان از سرمایه نقدی زیادتر مستند به مساعی بدنی بوده و یا حاصل کار و کسب شان 
آن قدر جزئی باشد که تنها مکفی معیشت گردد چه در یک دکان و یا در یک محل 

معین بازار ثابت باشند تاجر کوچک شمرده می شوند«.
تاجر خرد، که آن را تاجر » جزء« نیز می توان نامید، تاجری است که عواید   
تجارتی وی صرفًا کفاف فامیلش می شود و معنای سود و منفعت و یا تجارت به حدی 
که برای معامالت تجارتی می توان تصور نمود، وجود ندارد. بناًء این موضوع باعث 
شده است که بنابرمالحظاتی، برخی از مکلفیت ها یا تعهدات تجارتی که برای سایر 

تجار در قوانین وجود داشته باشد، از ایشان رفع و برطرف گردد.
در ضمن، ماده 13 همین قانون در این رابطه صراحت دارد که » تاجرهای   
کوچک به اتخاذ عنوان و داشتن دفاتر تجارتی و موضوعاتی که نظر به قانون تجارت، 
ثبت آن الزم است مجبور نبوده و هم چنان تحت قاعده ی افالس نمی آیند«. بنابراین، 
تاجر کوچک یا خرد کسی است که بر مساعی بدنی در تجارت خویش متکی بوده و 
عاید کارش آن قدر جزئی باشد که مکفی معیشتش شود، خواه او کار خود را به شکل 

سیار و یا در یک ُدکان ثابت به پیش ببرد.
که  گردیده  قایل  امتیازاتی  بعض  کوچک  تاجر  به  دو  هر  افغانستان  قانون   

عبارتند از:
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1( عدم التزام به داشتن آدرس تجارتی: داشتن دفاتر تجارتی و ثبت موضوعاتي که نظر 
به قانون تجارت، ثبت آن الزم شمرده مي شود؛

2( قرار نگرفتن تحت قواعد قانون افالس.
دوم( تاجر معمولی

تاجر  باید  باشد،  نداشته  را  یا کوچک  ُخرد  تاجر  قانونی  اوصاف و شرایط  اگر  تاجر 
متوسط یا تاجر معمولی تعبیر شود. بنابراین، تاجر غیر کوچک تاجری است که شرایط 
قانونی تجارت را دارا بوده و می توان عالوه بر امور امرار معاش و سودهای کم، در 
سطوح کالن یا نیمه کالن تجارتی وارد شده و به تجارت و معامالت تجارتی دست 
دارا  تاجر، مفهوم واقعی سود و منفعت و تجارت پیشگی را  نوع  این  بزند. در واقع، 

می باشد که یکی از اوصاف تاجر و تجارت است.
3. شرایط تاجر شدن

اینکه  برای  یعنی  می دهد؛  قرار  بررسی  مورد  را  پیشگی  تجارت  شرایط  گفتار،  این 
اشخاص ذیدخل در انجام معامالت تجارتی را بتوان تاجر تلقی نمود و بتوان قواعد یا 
قوانین تجارتی را باالی ایشان تطبیق نمود، باید اساسًا وی شرایط شخصیتی و کاری 

مطابق به تجار را دارا باشد.
شرایط ذیل برای کسب صفت تاجر مطابق احکام قانون افغانستان باید فراهم گردد که 

عبارتند از:
یک( تجارت، توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود

یا  طبیعی  اشخاص  توسط  تجارتی  معامالت  انجام  قالب  در  تجارتی  مسائل  و  امور 
و  تاجر می تواند شخص حقیقی  لذا  است.  یا شرکت ها ممکن  نیز حکمی  و  حقیقی 
یا شرکت های تجارتی باشد. قانون تجارت در ماده 116 شرکت تجارتی را این گونه 
تعریف می کند: » شرکت های تجارتی عبارت از اشتراک اشخاص است که به مقصد 
یا متعدد به وجود می آید.« چنان که اشاره  اجرای معامالت تجاریه در موضوع واحد 
گردید، عقد شرکت مندرج در ماده 1216 قانون مدنی نیز به نوعی به مفهوم شرکت 

تجارتی در قانون تجارت مرتبط می باشد.
بدین ترتیب می توان، انجام هر نوع معامله تجارتی را از طریق اشخاص، که   
در  برد.  نام  تاجر شدن  از جمله شروط  را  باشد،  دارای شخصیت حقیقی و حقوقی 
واقع، اشخاص دارای شخصیت طبیعی یا حکمی، عالوه بر داشتن اهلیت تجارتی، با 
منع قانونی در استعمال حقوق مدنی نیز نباید روبرو شوند. لذا با اراده در انجام معامله 
تجارتی و انجام یک یا چند مورد از این نوع معامالت، این شخص تاجر تلقی می شود.
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دو( داشتن اهلیت تجارت
و  برخورداری  در  انسان  ذاتی  ظرفیت  و  صالحیت  توانایی،  شایستگی،  همان  اهلیت 
نوع:  به دو  اهلیت  برای صاحب حق است. در واقع  قانونی  تکالیف  اجرای حقوق و 
اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و اهلیت استیفا یا اجرای حقوق تقسیم می شود)ماده 
3 قانون احوال شخصیه اهل تشیع(. اهلیت تملک را تمامی اشخاص زنده دارا بوده و با 
تکمیل سن رشد، اهلیت حقوقی کامل می گردد  )مواد 36 و 39 قانون مدنی(؛ اما اهلیت 
اجرا منوط به وجود شرایط تکلیف عمومی )عقل، رشد، اراده و ...( است. لذا داشتن 

اهلیت تجارت، شرط ضروری برای تاجر تلقی شدن و انجام معامله تجارتی است.
قانون مدنی افغانستان سن اهلیت را هجده سال تعیین نموده است و این که باید   
کدام مانعی، از جمله موانع مسئولیت در وی موجود نباشد، تا بتواند کار تجارت را انجام 
دهد و قادر به حمل مسئولیت و کسب حقوق باشد. ماده چهار قانون تجارت افغانستان 
برای تصرفات حقوقیاش  و  تکمیل  را  فرد که سن هجده  چنین تصریح می دارد: هر 
از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشد، مي تواند تجارت نماید. 
هم چنین قانون مدنی کشور در ماده 39 حکم می کند که: سن رشد، هجده سال مکمل 
هجری شمسی می باشد. شخص رشید در حالت صحت عقل در اجرای معامالت، دارای 

اهلیت حقوقی کامل شناخته می شود. 
ناگفته نماند که وجود اهلیت قانونی در مورد اقامه ی دعوای تجارتی توسط   
خود تاجر یا ممثل قانونی یا وکیل وی در محکمه ی مربوطه، نیز الزم پنداشته می شود 
و در مواد 25- 33 قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان، احکام آن بیان شده است. 
در  باشد،  )تجارتی(  نمایندگی  تعیین  معامله خواهان  که صاحب  مواردی  در  هم چنین 
برخی موارد مجاز است که وی، » شخصًا صالحیت قانونی در انجام معامله را نیز داشته 

باشد« )ماده 6 قانون نمایندگی تجارتی(.
بدین ترتیب وجود سن قانونی، عدم وجود موانع قانونی در اعمال تصرفات   
حقوقی یا وجود صالحیت قانونی در استعمال حقوق مربوطه، منجر به اهلیتی می گردد 

که برای معامالت تجارتی الزم پنداشته می شود.
سه( انجام معامله تجارتی

انجام  در  پیشه  و  کار  به  تجارتی  اهلیت  داشتن  با  تاجر  که شخص  است  این  قاعده 
فعالیت ها و معامالت تجارتی بپردازد. در واقع مفهوم تاجر و تجارت با انجام امور و 
فعالیت های تجارتی مرتبط و مدغم است. این موضوع در تمامی تعاریف ارائه شده از 

تاجر در قوانین تجارتی بازتاب یافته است.
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بدین ترتیب کسب وصف تاجر، اساسا و لزوما با انجام معامله تجارتی عجین   
می شود؛ به عبارت دیگر، تاجر شخصی نیست جز اینکه، امور کسب و کار خود را برای 

انجام معامالت تجارتی گذارده و از این راه امرار معاش و زندگی می کند.
چهار( اختیار نمودن پیشه تجارت

تجارتی  معامالت  همان  یا  تجارت  پیشه  به  باید  شخص  تاجر،  صفت  کسب  برای 
اشتغال داشته باشد و تجارت را به عنوان یک حرفه ی دوام دار برای خود برگزیند؛ به 
عبارت دیگر، همه ی وقت و فعالیت خود را به شکل اساسی به هدف فایده به تجارت 

تخصیص دهد. بنابراین حرفوی بودن در تجارت با تحقق نکات ذیل انجام می پذیرد:
آ( تکرار در انجام معامالت تجارتی و عادت گرفتن به آن. بناًء کسی که یک معامله 
تجارتی را به شکل تصادفی انجام می دهد تاجر شمرده نمی شود، بدون اینکه تجارت 

یا انجام معامله تجارتی را برای خود شغل اختیار نماید؛
به شکل دوام دار  تجارتی  معامالت  برای  را  فعالیت خویش  باید همه ی  ب( شخص 
تخصیص دهد و آن را وسیله ی برای معیشت خویش برگزیند. بدین ترتیب، مفهوم 
با ماهیت حرفه ای کار کردن معامالت تجارتی  عبارت دوام دار در مواد قانونی فوق، 

ارتباط می گیرد.
حال اگر شخصی یک معامله تجارتی را انجام دهد، موقف این معامله چگونه   
خواهد بود؟ مشخص است که شخص مزبور به دلیل نداشتن پیشه  ی تجارت، تاجر 
شناخته نمی شود؛ اما معامله ی وی تابع قوانین تجارتی بوده و احکام این قوانین باالی 
آن تطبیق می گردد. ماده 10 قانون تجارت در رابطه چنین حکم می کند: شخصی که 
لیکن  نماید، دارای صفت تاجر شده نمی تواند،  تصادفًا یک معامله تجارتی را اجراء 
معاملهی که اجراء شده تابع احکام قانون تجارت است. استثنای دیگر این که مطابق ماده 
9 اگر شخصی اعالن انجام معامالت تجارتی را بنماید، اما تجارت را هم پیشه ی خود 
قرار ندهد، اگرچند تاجر تلقی نمی گردد، ولی کار انجام شده، تحت قانون تجارت قرار 

خواهد گرفت.
یا  قانون گذار مشخص می شود که حقوق تجارت  نیز تعریف  این مفاهیم و  از  نکته: 
تعبیر دیگر، هم  تجارتی است؛  معامالت  نیز  و  تاجر  اقدامات  بر  ناظر  قانون تجارت 
اعمال تجارتی تاجر و هم معامالت و فعالیت های تجارتی موضوع مورد مطالعه حقوق 

تجارت می باشد.
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3. ماهیت معامله ی تجارتی 
در این فصل، ماهیت معامله تجارتی شناسایی و مفهوم و انواع آن، مورد بررسی قرار 
می گیرد. اما قبل از آن، الزم است تا از جهت قلمرو یا ساحه قواعد تجارتی، موقف عامل 
یا عمل، بیشتر تفهیم صورت گیرد. در واقع تحدید ساحـۀ تطبیق احکام قوانین تجارتی 

باالی فعالیت هایی دارای ماهیت تجارتی، ضروری است.
مطالعه  قابل  منظر  دو  از  نظام های حقوقی  و  نظر حقوق دانان  اساس،  این  بر   
می باشد: اول این که آیا تطبیق آن صرف باالی تاجران صورت می گیرد، بدون درنظرداشت 
طبیعت کار آن ها که تجارتی است یا خیر؟ یا اینکه تنها بر اعمال یا امور تجارتی تطبیق 

مي شود بدون در نظرداشت صفت متعاملین که تاجر هستند یا خیر؟
در نتیجه ی این اختالف نظر، دو رویکرد پدید آمده است؛ اول: نظریـۀ که عامل   
) شخص تاجر( را معیار قرار می دهد؛ دوم: نظریـۀ که عمل) موضوع معامله( را به عنوان 
معیار قرار داده است. اما می توان با وجود اشکاالت هر یک از این دو، به نظر مختلط یا 
بینابین رسید؛ موضعی که قانون تجارت افغانستان آن را اتخاذ نموده است است؛ یعنی 
این قانون، در مواد چهار الی سیزده به تاجر و موارد آن اشاره نموده و از ماده چهارده 
الی بیست، به معامالت تجارتی و مصادیق آن می پردازد که به نوعی رویکرد اوسط را 

تبیین می نماید.
تا  را  عمل  و  عامل  نظرات  اشکاالت  که  است  این  نگرش  این  قوت  نکته ی   
حدودی مرفوع میسازد؛ چرا که نگرش تک بعدی را نفی و به هر دو، نظر مثبت دارد. 
هم چنین این رویکرد باعث می شود که خأل قانونی در رابطه از بین برود؛ موضوعی که 
منجر به حمایت و تضمین بهتر حقوق معامالت تجارتی و تاجر از یک طرف و تحت 
حاکمیت قانون قرار گرفتن اعمال تجارتی از طرف دیگر خواهد شد. حتی قوانین جدید 
تجارتی نیز در تعریف معامله تجارتی یا تاجر، عالوه بر شخص، به ماهیت اعمال تجارتی 
بدین  می باشد.  موضوع  این  گویای  که خود  دارد،  تأکید  باشند،  نیز  اقتصادی  باید  که 
ترتیب، ساحه و ماهیت امور تجارتی، محدودیت در اعمال و عامل را چندان نمی پذیرد؛ 
یعنی با وسعت نظر و دید تجارت منافی است، هر چند که باید انجام و نوعیت آن در 
حدود قانون کنترل و تنظیم شود. این نظریه، حمایت کننده و تضمین کننده ی حقوق تاجر 
می باشد، تا به نحوی که بتوان کلیه اعمال تجارتِی تاجر را تحت نظر و سیطره ی احکام 

قوانین تجارتی قرار داد.

172



ان
نست

فغا
ی ا

ارت
تج

ن 
وانی

ر ق
ی د

ارت
تج

ت 
مال

معا
 و 

جر
تا

1-3. مفهوم معامله تجارتی
اگر نوعیت معامله در کسب وصف تاجر مهم است، بناًء باید مفهوم و تمایز آن با سایر 
معامالت روشن و تبیین گردد. در ذیل، معامله ی تجارتی تعریف و ضمن بررسی انواع 

آن، ابعاد اختالفی آن با معامالت عادی یا غیرتجارتی تبیین می گردد.

قانون تجارت افغانستان بدون تعریف مستقیم از معامله تجارتی، با برشمردن مصادیق 
معامالت تجارتی و شرایط قانونی هر یک، به موضوع نظر داشته است؛ اما می توان از 

روح و کلیت این قانون و سایر قوانین جدید، تعریف کلی و عمومی ارائه نمود. 
در قانون یا اصولنامه تجارت، بعد از تعریف تاجر در ماده هشتم، برای تعیین   
تکلیف معامالت تجارتی )فصل سوم این قانون( به ذکر انواع آن پرداخته و چنین بیان 
می کند: فروش و اجاره اموال منقول که به مقصد فروش و یا اجاره، این اموال خریداری 
شده باشد، معامله تجارتی است، اعم از اینکه، توسط تاجر یا غیر تاجر انجام یافته باشد 
) مفهوم ماده 14(. اجاره اموال منقول که به مقصد اجاره دادن از سوی شخص تاجر یا 
غیر تاجر گرفته شود، معامله تجارتی محسوب می گردد)مفهوم ماده 15(. هم چنین است، 
تأسیس فابریکه، حمل و نقل مسافرین، کمیشن کاری، داللی، معامالت اسناد تجارتی و 

صرافی، بانکهای خصوصی و ...)مفهوم مواد 18 و 19(.
اما در قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال، »معامله تجارتی« را به این   
ترتیب بیان می کند که » کلیه ی مسایل، شامل مناسبات دارای ماهیت تجارتی و اقتصادی 
است که به اساس قرارداد یا عرف تجارتی میان تجار و متشبثین صورت می گیرد« )جزء 
قانون حکمیت  و  تجارتی  )مصالحه(  میان جیگری  قانون  که  نماند  ناگفته   .)3 ماده   19
تجارتی نیز در ذیل اصطالحات، با ارائه ی تعریف نسبتًا مشابه فوق، به ماهیت تجارتی 

و اقتصادی معامله تجارتی اشاره کرده است )مواد 2 این قوانین(.
نتیجه این که می توان بر اساس مصادیق مزبور، تعریف کلی و مشخصی از این   
نوع معامالت بدین ترتیب ارائه داد: هر نوع معامالت، به جز معامالت عادی که اساسًا 
 « ترتیب،  بدین  می گردد.  محسوب  تجارتی  معامله  باشد،  منفعت  و  سود  کسب  برای 
معامله تجارتی معامله ای را شامل می شود که اساس آن، بر نوعی تبادله و به قصد کسب 
سود و تجارت انجام یافته است«. یا معامالتی که ماهیتًا اقتصادی یا تجارت گونه بوده 
و در راستای کسب سود انجام می یابند. بناًء اگر این معامله از سوی تاجر یا غیر تاجر 

انجام شود نیز از نوعیت معامله تجارتی بودن کاسته نخواهد شد.

174



13
94

ن 
ستا

زم
و 

ن 
خزا

م، 
ده

و 
م 

 نه
ره

شما
م، 

ار
چه

ل 
سا

2-3. معامالت تجارتي در مقابل معامالت عادی )مدنی(
اساسًا معامالت اشخاص، به لحاظ حقوقی یا عادی محسوب می شوند و یا هم تجارتی. 
و  قواعد  بتوان  تا  گردد  احراز  و  انجام شده، مشخص  معامله ی  نوعیت  باید  واقع،  در 
قوانین تجارتی را باالی آن حاکم ساخت؛ یعنی بتوان تعهدات یا الزامات تجارتی تاجر 
در مقابل یکدیگر، دولت و اشخاص ثالث را جنبه ی عملی دهیم؛ به عبارت دیگر، برخی 
معامالت ذاتًا تجارتی هستند؛ مانند معامالت مربوط به صدور اسناد تجارتی )چک، برات 
و حجت(. اسناد فوق به عنوان سند پرداخت تلقی شده و نقشی نظیر پول نقد را دارند، 
بانک های  انجام معامالت  یا  این تفاوت که موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی شوند.  با 
تجارتی  کلی،  طور  به  تاجر،  شخص  معامالت  یا  و   )19 )ماده  صرافی  و  خصوصی 

می باشند، مگر اینکه، مدنی یا عادی بودن آن ها ثابت گردد)ماده 20(.
بیارتباط  انتفاعی  با امور تجارتی و  در مقابل، معامالت عادی یا مدنی، لزومًا   
هستند، در این صورت، تابع احکام قوانین مدنی و نه تجارتی قرار میگیرند. بدین ترتیب 
تفکیک معامله تجارتی از مدنی، عالوه بر اینکه ضروری می باشد، به طبیعت یا ماهیت 

خاص این دو معامله ارتباط میگیرد که باید در عمل نیز تحلیل شود.
1( طبیعت خاص معامالت تجارتی:

 الف( تاجر در جهت بهبود امور شغلی خود، مقادیر زیادی اجناس را خرید و فروش 
می نماید؛

ب( تاجر روزانه فعالیت های گوناگون تجارتی را انجام می دهد؛
پ( تاجر بعضی قراردادهای تجارتی خود را ذریعه ی مکاتیب و تماسهای تیلفونی و 

ارتباطات الکترونیکی عقد می نماید؛
ت( عمومًا تاجر در بسیاری از اوقات، به وسیله ی اوراق یا اسناد تجارتی )برات، حجت 

و چک( امور خویش را پیش می برد؛
انعقاد قراردادها و معامالت  این اعمال، سرعت در  بناًء حجم و تبعات مالی   
امور  تا  این را می نماید  این معامالت، تقاضای  انجام  تجارتی و سهولت در شرایط و 
برای  را  آن  قانون  که  اثبات  راه های  و  بعضی شکلیات، محدودیت ها  به  مقید  تجارتی 

معامالت غیرتجارتی وضع نموده است، نباشد.
2( ضرورت عملی:

الف( امروزه اعتماد و اعتبار تجاری، جوهر و بنیاد معامالت تجارتی را تشکیل می دهد؛
تشکیل  معامله کنندگان  بین  سهولت  و  دقت، سرعت  را  تجارتی  معامالت  اساس  ب( 
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می دهد؛
پ( عمومًا تجار به شکل نقدی معامله نمی کنند، بلکه اجناس را خریداری نموده و آن 

را باالی مصرف کنندگان تا مدت معین به فروش می رسانند؛
ت( بانک ها به تجار قرضه فراهم مینمایند و برای شان حساب بانکی باز مینمایند تا آن ها 
بانکداری«  فعالیت های   « در ضمن عموم  دهند.  انجام  را  تجارتی خویش  فعالیت های 

مطابق قانون نیز قرار ذیل است:
اعتبار؛ 3( خرید و فروش موارد ذیل و تهیه  1( دریافت سپردههای پولی؛ 2( اعطای 
خدمات داللی اسناد بازار پول، به شمول ِچک، برات، حجت و گواهنامه سپرده، اسعار 
خارجی، فلزات گران بها و سنگ های قیمتی، اسناد مربوط به اسعار خارجی و تکتانه، 
اختیار و  قرارداد  قرارداد مستقبلی،  پیش خرید،  قراردادهای  بهادار،  اسناد  سهام و سایر 
سایر مشتقات مربوط به اسعار، موافقنامه های معاوضه و اوراق قرضه؛ 4( امضای تعهدات 
یا خدمات  تصفیوی  تأمین خدمات   )5 اعتبار؛  ورقه های  و  شامل ضمانت ها  مشروط، 
انتقال پول، اسناد بهادار و اسناد پرداخت، شامل چکها، کارت های اعتباری و دبتی و سایر 
کارتهای پرداخت، چک مسافرتی، برات بانکی، انتقاالت تلگرافی الکترونیکی، دبت ها و 
کریدت های از قبل مجاز شده؛ 6( داللی پولی؛ 7( حفاظت و نگهداری اشیای گران بها، 
به مشمول اسناد بهادار؛ 8( فراهم آوری خدمات به حیث مدیر انتخابکننده ی اسناد بهادار، 
مشاورت مالی یا نمایندگی مالی؛ 9( فراهم آوری اطالعات مالی و خدمات راپوردهی 
اعتبار، به شمول معلومات عمومی در مورد اقتصاد بازار؛ 10( سایر فعالیت های فرعی 

ناشی از اجزای اول الی نُُهم این ماده )ماده 33 قانون بانکداری افغانستان(.
قوی  تضمینات  خواستار  می باشد،  استوار  آن  بر  تجارت  که  تجارتی  قرضه های  ث( 
باعث  معین  وقت  به  آن  پرداخت  عدم  که  چرا  است؛  دائنین  حقوق  حفظ  خاطر  به 
متوقف شدن چندین معامله می گردد، که باالخره منجر به متوقف ساختن زندگی تجارتی 
می شود. با این همه، در ساحه ی عمل و استفاده ی مطلوب از فعالیت های تجارتی، باید 
حقوق و قواعد حقوقی در جهت نظارت و کنترل آن مطرح باشد. لذا قوانین تجارتی 
دقیق و مؤثر می تواند بر فعالیت های تجارتی اثرات مفید و مثبت داشته باشد. بنابر آنچه 
گفته شد، ضرورت عملی محسوس می گردد تا با مدیونی که در مورد قرضه های تجاری 
سهل انگاری می نماید، باید از طریق قانون خاصی که این حمایت را فراهم آوری و تنظیم 

نماید از تشدد کار گرفته شود.
نتیجه این که، ضرورت وجودی قوانین )حقوق( تجارتی اوالً با ماهیت و طبیعت   
خاص معامالت تجارتی برمی گردد که باید تحت شرایط زمانی و مکانی خود تنظیم و 

175



13
94

ن 
ستا

زم
و 

ن 
خزا

م، 
ده

و 
م 

 نه
ره

شما
م، 

ار
چه

ل 
سا

ترتیب شود و ثانیًا به نظارت و روند انجام معامالت تجارتی مربوط می شود، تا سوء 
استفاده از قواعد تجارتی نشود. ثالثًا این قوانین و شرایط قانونی مندرج آن و نیز کمیت 
و کیفیت معامالت تجارتی باید با تحوالت و دگرگونی های اقتصادی، کارآمد تغییر یابند.

3-3. انواع معامله تجارتی
این  بر  است.  معامله  بودن  تبعی  یا  ذاتی  جهت  از  تجارتی،  معامله  نوعیت  از  منظور 
اساس، قانون تجارت با برشمردن مصادیق و موارد معامله تجارتی که به نیت خاصی، 
مانند اجاره یا فروش و یا اینکه بدون قصد خاص داشتن عامل، به تفکیک انواع معامله 
پرداخته است. در حالی که قوانین بعدی، مانند قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال 

به طور کلی به تعریف ماهوی از معامله نظر داشته است.
به طور کلی معامالت تجارتی را به نوع ذاتی و تبعی تقسیم و ذیاًل مصادیق آن،   

بیان می گردد:
یک( معامالت تجارتی ذاتی و مصادیق آن

در ادامه ی مباحث مربوط به حقوق تجارت و معامالت تجارتی افغانستان، اینک باید 
یا قوانین تجارتی مربوطه  نظام حقوقی کشور  مفهوم و مصادیق معامالت تجارتی در 
بررسی و تحلیل شود. بناًء الزم به ذکر است که قانون گذار افغانستان در قانون تجارت، 

معامالت ذیل را تجارتی محسوب نموده است: 
ماهیت  و  بوده  تجارتی  اساسًا  که،  معامالتی هستند  تجارتی،  معامالت  این  از جمله ی 
انجام شود، من حیث معامله تجارتی شناخته  تجارت گونه دارند و از سوی هر کسی 
شده و قوانین تجارتی باالی آن تنفیذ خواهد شد. این معامالت، معامالت تجارتی ذاتی 
نامیده می شوند. بناًء معامالت ذاتًا تجارتی به عامل آن ارتباط نگرفت، و به لحاظ ماهوی 
و  دلیل موقف  به  نیز  تاجر  معامالت  از طرف دیگر،  نفسی خود، تجاری می باشند.  و 
شخصیت تجاری وی، نیز ذاتًا معامله تجارتی است مگر اینکه خالف آن، به لحاظ عادی 

بودن یا مدنی بودن مطرح باشد.
به طور کلی، این نوع از معامالت، به اشکالی: مانند امور بانکداری، معامالت   
برواتی )صدور اسناد تجارتی: برات، حجت و چک(، عملیات توزیعی، عملیات تجارتی 
تولیدی و عملیات خدماتی تقسیم می شود و در کشور در قانون تجارت )مواد 18 و 19( 

به طور مصداقی بیان شده است.
قانون تجارت افغانستان در مواد متعددی به نوع معامالت اشاره نموده است که   
اساسًا به نیت یا قصد عامل آن مرتبط نمی باشد و لذا ذاتًا تجارتی محسوب می شوند. از 
جمله، امور بانکی، اسناد تجارتی، صرافی، کمیشن کاری، داللی و غیره. ناگفته نماند که 
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در مقابل این معامالت، معامالت تبعی قرار میگیرد که در گفتار بعدی بررسی می شود.
براساس ماده هجده قانون تجارت افغانستان معامالت ذیل از معامالت تجارتی است:

1( تعهد تهیه هر نوع اموال منقوله و به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعماالت و انشائات؛
2( تأسیس فابریکه، تدویر دستگاه مطبعه، عکاسی، نشریات و فروش کتب؛

3( افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه ها و کشودن مقامات عمومیه، مانند هوتل و سرای ها، 
طعام خانه ها و امثال آن ها و دفاتر تهیه کارگران و لیالم خانه ها؛

4( نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء در خشکه، انهار و هوا؛
5( توزیع آب، گیس، برق و تأسیس مخابرات تیلفونی.

معامله  طرفین،  نیت  رعایت  بدون  ذیل  معامالت  قانون،  همین  نوزدهم  ماده  براساس 
تجارتی محسوب می شوند:

1( کمیشن کاری؛  2( داللی؛  3( معامالت برات  و حجت ) اعم از محرر به نام و محرر 
به حامل( و چک؛  4( معامالت صرافی؛  5( معامالت بانک های خصوصی و عمومی؛ 6( 
معامالت حساب جاری و مقاوالت مربوط به آن؛ 7( معامالت راجع به سندهای گروی 
و رسیدهای که در مقابل اموال موضوعه در گدام های عمومیه تجارتی موجود شده باشد؛ 
8( تشکیل شرکت های تجارتی و خرید و فروش اسهام؛ 9( عقد هر نوع بیمه  در مقابل 

مخاطرات، خواه به اجرت عقد شود و خواه با شرایط متقابله.
در ماده 20 آمده است: تمام معامالت یک تاجر، تجارتی محسوب می شود،   
مگر این که ثابت شود که معامله عادی است، اما در ماده 21 تصریح می دارد که » در مورد 
التزامات طرفین معامالت مختلط احکام قانون تجارت تطبیق می شود اگر اتفاق برخالف 
به  مرتبط  که  معامالتی  تمام  است:  آمده  ماده23  در  باشد«. هم چنین  نداشته  آن وجود 

معامالت مذکورة این فصل باشد از معامالت تجارتی محسوب است.
جهت  از  زمان  یک  تجارتی  ذاتًا  معامله ی  که،  گردید  مشخص  ترتیب  بدین   
نوعیت معامله و زمانی هم از جهت عامل آن؛ یعنی تاجر، قابل شناسایی است. در واقع، 
گاهی ماهیت و ذات معامله مثاًل انجام امور بانکداری و صرافی، تجارتی تلقی می شود 
و گاهی، عامل یا انجام دهنده ی معامله، اساسًا تاجر است که در این صورت، اصل بر 
تجارتی بودن کلیه امور و معامالت وی بوده، مگر اینکه برخالف آن، معامله ی عادی یا 

مدنی اثبات گردد.
دو( معامالت تجارتی تبعی و مصادیق آن

چنانکه در باال اشاره گردید، برخالف معامالت ذاتًا تجارتی، معامالت تبعی وجود دارد 
که باید به نیت یا قصد عامل آن ها توجه شود؛ یعنی معامالتی هستند که اساسًا تجارتی 
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نمی باشند - مدنی یا عادی می باشند- مگر این که به قصدی انجام شوند که آن قصد یا 
نیت، معامله ی مربوطه را تجارتی سازد و یا یکی از طرفین معامله، تاجر باشد. قانون 
تجارت در این رابطه، موادی را بیان می دارد که، نیت عامل یا تاجر بودن یکی از طرفین 

معامله در آن شرط شده است تا تجارتی محسوب شود.
بدین ترتیب این نوع معامالت در ذات خود تجارتی نبوده، ولی اگر از جانب   
تاجر به منظور پیشبرد امور تجارتی اش صورت بگیرد تجارتی محسوب می شود، در غیر 
آن عادی خواهد بود. در ضمن، اجرای این نوع معامالت تابع فاعل یا تاجر می باشند.

ماده 14 : » اشخاص تاجر یا غیر تاجر که اموال منقول را به مقصد فروش و یا اجاره 
دادن به دیگری خریداری می نماید و آن را به حالت اصلی آن و یا به شکل دیگری 
تبدیل نموده بفروشد و یا اجاره بدهند، این فروش و اجاره از معامالت تجارت محسوب 

می شود«.
ماده 15: » اشخاص تاجر و غیر تاجر که اموال منقوله را به نیت اجاره دادن   
تجارتی محسوب  معامالت  از  منقوله  اموال  دادن چنین  اجاره  بگیرند،  اجاره  از کسی 

می شود«.
ماده 17: »اگر صاحب زمین و یا دهقان محصوالت ارضیۀ خود را و یا مالدار   
محصوالت حیوانیه خود را بفروشند، از معامالت عادیه است و هم چنین اگر یک دهقان 
بر طبق صنعت زراعیه ی خود شکل محصوالت ارضیه ی خود را به وسیلۀ یک دستگاه 
تبدیل کند و یا یک صنعتکار خودش و یا توسط استخدام  عمله و یا استعمال ماشین، 
آثار صنعتی خود را تولید نموده بفروشد و یا یک مولف اثر تالیف شدة خود را نشر 
نماید و بفروشد، همۀ این ها از امور عادیه محسوب می شوند، لیکن اگر کسی به مقصد 
فروش و یا تبدیل شکل محصوالت زراعیه و حیوانیۀ خود مؤسسه را بطور دایم باز کند 
که دارای اوصاف یک موسسه صناعتی تجارتی باشد، معامالت این مؤسسه از معامالت 

تجارتی محسوب می شود«.
4. نتیجه گیری

از بررسی و تحلیل مفاهیم تاجر و معامله تجارتی مطابق به قوانین نافذه ی کشور، می توان 
به نتایج کلی ذیل اشاره نمود:

اقتصادی،  ابعاد مختلف  از  امروزه نقش و کارکرد فعالیت ها و معامالت تجارتی  اول( 
سیاسی و اجتماعی در نظام های اجتماعی بی مثال است. به ویژه اگر اشخاص حکمی 
تجاری از جمله شرکت های چندملیتی مطرح باشد. بناًء دولت ها در راستای تنظیم امور 
تنفیذ  و  تدوین  از  ناگزیر  تجارتی،  تعهدات  و  اوصاف  کنترل  و  نظارت  نیز  و  مربوطه 
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و  سیاسی  نظام  مصالح  و  منافع  راستا،  این  در  و  هستند  خود  خاص  تجارتی  قوانین 
اجتماعی نیز سنجیده و در نظر گرفته می شود؛

دوم( تاجر اساسًا به شخصی اطالق می شود که انجام معامله تجارتی را از دریچه ی شغل 
و پیشه دیده و قاعدتًا به این امر نیز مصروفیت نسبتًا دائمی دارد، اعم از اینکه شخص، 

حقیقی یا طبیعی باشد و یا حکمی و حقوقی؛
سوم( معامالت تجارتی از نظر ماهیت و عمل باید از معامالت غیر تجارتی )مدنی یا 
عادی( تفکیک شود؛ چرا که نتایج حقوقی هر یک در ساحه ی مربوطه، عمومًا متفاوت 

از دیگری می باشد؛
چهارم( معامله تجارتی ذاتی، آن نوع از معامالتی را شامل می شود که به ذات و ماهیت 
خود تجارتی بوده و عامل در آن چندان نقش تعیینکننده ی ندارد. معامله تجارتی تبعی 
بر خالف ذاتی، به نیت و قصد معامله کننده، یا تاجر بودن یکی از طرفین معامله ارتباط 
میگیرد؛ یعنی اگر در راستای کسب سود باشد، تحت معامالت تجارتی قرار گرفته و 

قوانین تجارتی باالی آن تطبیق می گردد؛
پنجم( اصل بر این است که هر نوع معامله ای که انجام می شود، با توجه به تبعات حقوقی 
آن و قصد عامل، عادی یا مدنی تلقی شود، مگر این که برخالف آن ثابت گردد. هم چنین 
اصل بر این است که هر نوع معامله ی شخص تاجر، تجارتی پنداشته شود، مگر این که 

عادی یا مدنی بودن آن اثبات گردد؛
ششم( در قوانین تجارتی اخیر ) قانون شرکت های سهامی و محدود المسئولیت، قانون 
شرکت های تضامنی و قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال( هم در تعریف شرکت 
تجارتی مربوطه و هم ماهیت معامله تجارتی و نیز سایر قواعد، تغییرات و تحوالتی را 

179ایجاد کرده اند که در این نوشتار، تا حدودی به آن ها اشاره شده است.
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Business man and Business deals In Afghanistan's commercial law                    
Mohammad Akhlaqi1 
Abstract
Commercial transactions, including business and commercial companies 
of the major issues in the community economic development, and will 
be. In other words, attention and care necessary to Legislative business 
in proportion to changes in trade, in addition, is the essential, indicating 
concern Statesmen to economic growth and development can be considered. 
Afghanistan's legislative system with the passing of decades of legal 
experience in the business, slowly stepped towards legislation favorable to 
business. But still should pay attention to the experiences of other legal 
systems in the field to act advantageously. Afghan businessman business 
person must have a job and in this regard, for the businessman, however, 
have also qualified, professional trade and business transaction performance 
is also considered. These transactions can be either inherent or consequential 
trade deal known, but must deal with the nature of economic or commercial 
profit, to be recognized.
Key words: law and economics, business deal, businessman, business rules, 
Afghanistan
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the worldview, aspirations, and character of the children who grow up in it”
Lewis gave some seventy characteristics (1996, 1998) that indicated the 
presence of the culture of poverty, which he argued was not shared among 
all of the lower classes.
Such families have either limited or no resources. There are many 
disadvantages that collectively work in a circular process making it virtually 
impossible for individuals to break the cycle.[2]This occurs when poor 
people do not have the resources necessary to get out of poverty, such as 
financial capital, education, or connections. In other words, impoverished 
individuals do not have access to economic and social resources as a result 
of their poverty. This lack may increase their poverty. This could mean that 
the poor remain poor throughout their lives.[1] This cycle has also been 
referred to as a "pattern" of behaviors and situations which cannot easily be 
changed.
 In this research we tried to survey the aspects of the culture of poverty theory 
in Kabul city. After data collection it was found that among characteristics, 
Nutritional status and welfare status are more affected by economic status. 
Although vulnerability, powerlessness, and social isolation show (have) 
positive correlation with economic status,. Two other variables of Nutritional 
status and welfare are less significantly correlated with economic status in 
our sample. 
Other purpose of this study is to investigate the relationship between poverty 
with other aspects of culture of poverty, which its results are shown at Table 
4 to 8. The results demonstrate significant correlation among different 
dimensions of poverty and culture of poverty, which are more in some 
variables and less in other ones. The results are in line with Lewis‘s study, 
which showed there is mutual relationship between poverty and culture of 
poverty. 
Keywords: culture of poverty and Kabul City.
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Investigating The culture of poverty( case study: kabul)

                                    Zainab Mohseni 1 and Majed haydari2

Abstract
The theory of a “culture of poverty” was created by the anthropologist 
Oscar Lewis in his 1959 book, Five Families: Mexican Case Studies in the 
Culture of Poverty. The culture of poverty theory states that poor people have 
their own culture with a different set of values and beliefs that keep them 
trapped within that cycle generation to generation and living in conditions 
of pervasive poverty will lead to the development of a culture or subculture 
adapted to those conditions. This culture is characterized by pervasive feelings 
of helplessness, dependency, marginality, and powerlessness. Furthermore, 
Lewis described individuals living within a culture of poverty as having little 
or no sense of history and therefore lacking the knowledge to alleviate their 
own conditions through collective action, instead of focusing solely on their 
own troubles. Thus, for Lewis, the imposition of poverty on a population was 
the structural cause of the development of a culture of poverty, which then 
becomes autonomous, as behaviors and attitudes developed within a culture 
of poverty get passed down to subsequent generations through socialization 
processes. "Since human action is both constrained and enabled by the 
meaning people give to their actions, these dynamics should become central 
to our understanding of the production and reproduction of poverty and social 
inequality".
Early proponents of this theory argued that the poor are not simply lacking 
resources, but also acquire a poverty-perpetuating value system. According 
to anthropologist Oscar Lewis, "The subculture [of the poor] develops 
mechanisms that tend to perpetuate it, especially because of what happens to 

1. PH.D. Of Development and Economical Sociology.
2. M.A. In sociology at Aazad University- Kabul

183

 Year 4, Issue 9-10 Fall and W
inter O

f 2015



184

1.Assistant Professor of Economics at Khatam –al- Nabiyeen University

 Investigating The Relationship between risks And Accruals Quality
                          Parvaneh Hezareh1

Abstract
Risk has always been one of the main factors of influence In decision  
making  for  financial  decision-making  has  been  the  major  issues  
.Managers  and  investors  sought  risk  prediction  and  control  have  
always tried   to overcome the risk to companies to bring  high added  
value. On  the  other  hand  always  accrual  earnings  quality  and  the  
quality  of  economic  and  financial  concerns  were  the  main  researchers. 
Given  the  importance  of  the  topic  and  as  the  present  research to 
investigate the relationship between risk and plan accruals  quality and 
extracted data from the company's  72  companies listed in Tehran  Stock 
Exchange  during  1382      to1391  was  conducted. To  perform  statistical  
analysis  software  SPSS  and  EVIEWS,  and  multivariate  regression  
models  were  used .The  results  showed  that  in  all  aspects  of  the  study  
achieved  significant  correlation  between  financial risk, operational and 
accrual quality is fundamental.
Key words: Financial risk, a fundamental risk, operational risk, the  quality 
of accruals
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The effect of real interest rate on private sector investment: Experience 

Selected Asian Countries (HPAEs) 

                                                                                            Najibullah  Arshad1 
Abstract
In most developing countries, financial markets are controlled by 
government intervention and interest rate below the equilibrium interest 
rate for better allocation of resources. This intervention to encourage 
investment and better allocation of financial resources for the command. 
On the other hand, some economists believe that the investment of financial 
resources originating in these countries is the main constraint to the cost 
of resources, the increase in interest rates and increase the supply of credit 
provides the investment.
Among the most controversial policy interest rate adjustment strategies in 
developing countries is such that many of these variables affect economic 
activity in the short and long term. In this study, we compared the traditional 
theories of investmen t with  modern theory of financial liberalization in 
Selected Asian Countries (HPAEs) has been paid during the period 2013- 
1999. For this purpose, flexible acceleration theory and empirical panel data 
model is used to estimate. Results showed a significant negative impact on 
private investment, real interest rates that correspond with the expectations 
of traditional theories of investment. The results showed a positive and 
significant effect of banking facilities, government investment and the 
negative effect of foreign direct investment is complementary effect.

Key words: real interest rate, financing, investment, countries (HPAEs) 
Classification JEL: E43, D92, R42.
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Analysis Of  Islamic approach consumption and standards Of waste
Fulness                                       Mohammad Jan Rahmani1

Abstract
The speech on the economic dimensions of the phenomenon of 
extravagance  , reliability Quran and Hadith  discourse analysis is a 
specific method of evaluation. In order to achieve a better introduction 
of the consumption pattern, First Principles and literature is discussed. 
Then the lavish and extravagant as harmful patterns introduced   . The 
qualitative criteria of extravagance and wastefulness, and finally extracted 
several indicators to measure consumer waste and undesirable behaviors 
develop and design and lavish Criteria composite index provided that 
this indicator can be used to quantitatively measure the amount of waste 
the socio-economic and policy affairs was correct and precise. As well as 
to meet the social and economic institutions in the field of prohibition of 
extravagance and wastefulness show.
Keywords: extravagance and wastefulness, extravagance criteria, 
indicators and aggregate indicators index combines lavish extravagance.
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Phenomenology of administrative corruption in Afghanistan and its
Solutions                                                                               Ali Hassani1

Abstract
Corruption is a major problem in today's society of Afghanistan. Corruption 
has undermined public confidence and public participation processes 
weakened and nation-building, reconstruction, and development is faced 
with inertia and inaction. However, efforts by national and international 
institutions to combat corruption in Afghanistan has taken place. According 
to studies, monopoly, lack of accountability, lack of meritocracy in the 
selection, lack of social responsibility in citizens, and the lack of transparency 
in the administrative system bottleneck factors of corruption in Afghanistan. 
Introduced measures to combat corruption, including the strengthening of 
internal control (piety) and social control (external monitor), an increase 
of Interactive Brokers administration, institution-building, transparency-
oriented, merit, according to the livelihoods of employees, promotion of 
culture conscientiousness, restoring a sense of social responsibility, and 
social confidence.
Keywords: corruption, accountability, strategy, transparency, self-control, 
social control
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The findings suggest that national culture among the personnel of Afghan 
TV channels, "male-dominated, risk-averse, and pluralist, with low power 
distance" is. The results suggest that "elements of national culture among 
different demographic groups, are not the same and different."
Key words: National culture, masculinity, femininity, individualism, 
pluralism, risk-averse, risk-taking, power Distance.
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Analysis of national culture based on Hofstedes modle
                                      Mohammad Reza Fayyaz1

Abstract
Original culture in recent decades was one of the vital aspects of management 
and organization emerged. What is the culture? What are its dimensions? 
What characteristics and influence the management of the national culture, 
to what extent? Debate that has always been of interest to researchers in 
the field of management. National cultural aspects of today to realize the 
efficient and effective management is essential and, in fact, recognition of 
the national cultural dimensions, requires sound management and success-
based culture in order to achieve goals.
Given the importance of the issue, the purpose of this investigation, "national 
cultural dimensions of Hofstede's model of TV channels Afghanistan" is. 
The main research question is to the "status of national culture on Hofstede 
's model among the personnel of Afghan TV channels like?" . The study, 
using the model in four dimensions Hofstede and cultural (masculinity / 
femininity, individualism / collectivism, risk appetite / risk aversion, and 
power distance) was conducted. Research, descriptive research with a 
practical purpose.  The population of the investigation, about 1,200 Person 
, central office personnel television networks across the country, including 
the areas of organizational management and staff there are various television 
networks. Based on the sample size of the study sample Morgan table (at 
least 322 people) was determined according to the limitations of the study 
organizations, to select a sample of random sampling method is used. 
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