






دانشگاهخاتمالنبیین)ص(
فصلنامهیعلمیپژوهشیعلومانسانی

شماره4
)ویژهاقتصادومدیریتشماره2(

صاحب امتیاز:       دانشگاهخاتمالنبیین)ص(
مدیرمسؤول:  دکترعبدالقیومسجادی

سردبیر:     محمدجانرحمانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعضای هیأت تحریر:
1رضاحسینزاده؛آمردیپارتمنتریاضیوآماروعضوهیاتعلمیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

2.محمدعیسیفهیمی؛عضوهیاتعلمیدانشکدهفقهوحقوقدانشگاهخاتمالنبیین)ص(
3.محمدجانرحمانی؛آمردیپارتمنتاقتصادوعضوهیاتعلمیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

4.سیدمجتبیموسوی؛استاددانشکدهاقتصاددانشگاهخاتمالنبیین)ص(
5.علیشاهحسنی؛رییسدانشکدهاقتصادومدیریتوعضوهیاتعلمیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

6.محمداخالقی؛استاددانشگاه،ماسترحقوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مترجم:عبدالبصیرنبیزاده
 طراحی جلد:سیدضیاءاهللعلوی

 ویراستار، صفحه آرا و مدیر اجرایی:محمدتقیجعفری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آدرس:کابل-کارتهچهار-سرکاول-دانشگاهخاتمالنبیین)ص(
شماره تماس:0787700700

Web: WWW.Khu.edu.af
Email: Info@khu.edu.af

هرگونهاستفادهازمحتویاتفصلنامه،تنهاباذکرمنبعمجازاست.



1

2

3

4

5

6

7

8

فهرتمطالب

سخننخست:ظرفیتهایاقتصادیمنابعطبیعیافغانستان........................1

نقشسرمایهیانسانیدررشداقتصادی....................................................5

بیعقسطی)خریدوفروشاقساطی(ازمنظرفقه........................................23

بررسیشاخصهایحکمرانیخوبوتاثیرآنبرعملکردهایاقتصادیطی

سالهایاخیر..........................................................................................47

رابطهسالمتسازمانیوعملکردسازمانی

)موردمطالعهشرکتهایدولتیوخصوصیشهرکابل(.........................73

مشکالتزنانتجارتپیشهدرشهرکابل.................................................91

رشدوتوسعهاقتصادیکشوروراهبردهایمناسب.................................101

شاخصههایمالیواقتصادیدرکارآمدیحقوقیوتقنینی.....................129





1

ت
خس

ن ن
سخ

سخن نخست

منابعطبیعیهرکشورازسرمایههایملیآنکشوراستکهنسلهایفعلیوآیندهدرآنحقدارند،
زیرامنابعطبیعیعبارتازموادوموجوداتیاستکهبهطورطبیعیبهوجودآمدهوانساندرپیدایشآننقش
نداردمانندآب،خاک،جنگلومعادن.ازنظراقتصادینیزمنابعطبیعیجزءمنابعوامکاناتاقتصادیکمیاب
ومحدودیاستکهطبیعتبرایتامیننیازهاوخواستههاینامحدودمردمارزانیداشتهاست.همینطور
منابعطبیعیبهدونوعمنابعطبیعیتقسیممیشود؛منابعطبیعیتجدیدپذیروتجدیدناپذیر.منابعطبعی
تجدیدپذیرمنابعاحیاءشوندهاستکهدریکدورهیزمانیقابلیتجایگزینیوحالتروانهدارد،نهحالت
ذخیرهوانباره،مانندمراتع،آبوجنگلوآبزیان،اّمامنابعطبیعیتجدیدناپذیرمنابعیپایانپذیرهستندکه

درواحدزمانیقابلیتجایگزینینداردوحالتذخیرهوانبارراداردمانندنفت،گازوذغالسنگ.
منابعطبیعیچونسرمایهیملیمحسوبمیگرددبراساسدیدگاههایاقتصاددانانمانند،سولوو
هارتویکبایدبهصورتپایداراستفادهگردد،تاتوسعهپایداررابهوجودآوردوپایداریبهوضعیتیاطالق
میگرددکهدرآنمطلوبیتمصرفکنندگان،ناشیازمصرفمنابعوکاالهایتولیدیطیزمانکاهشنیابدو
فرصتهایتولیدیبراینسلهایآیندهنیزحفظشودوسرمایههایطبیعیدرطیزمانکاهشنیابد.بنابراین
منابعطبیعییککشورنشاندهندهیظرفیتهایبالقوهیاقتصادییککشورمیباشد.افغانستاندرجهاناز
کشورهاییمحسوبمیگرددکهازنظرمنابعطبیعییککشورغنیاستودارایظرفیتهایاقتصادیباال
میباشدکهبهطورخالصهمنابعطبیعیوظرفیتهایاقتصادیافغانستانرامیتوانبهصورتذیلبیانکرد:

الف( موقعیت استراتژیک جغرافیایی
افغانستانگرچهیککشورکوهستانیاستکه63درصدازمساحتآنکوهستانیمیباشدوبه
نقلدریاییمحرومگردد ازمزیتهایحملو باعثگردیدهاستکه اینمساله نداردو راه دریا
چهلمین مساحت ازنظر اّما باشد، محروم هم ریلی خط از بودن صعبالعبور بهدلیل همینطور و
دارای اقتصادی ازنظر و  است بزرگتر عربی و اروپایی کشورهای ازبسیاری و است کشورجهان

ظرفیتهاومزیتهایاقتصادیذیلمیباشد:

1.ظرفیت مناسب برای ایجاد بندر تجاری درخشکه
افغانستانبهدلیلنقطهاتصالکشورهایآسیایمرکزی،شبهقارههندوخاورمیانهاست،درگذشته

ظرفیت های اقتصادی منابع طبیعی افغانستان
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میتواند امروزه و  میداده تشکیل را ابریشم بینالمللی جاده از بخشی موقعیتش همین دلیل به
چهارراهیمناسببرایانتقالانرژیکشورهایترکمنستانوآسیایمیانهبههندوپاکستانباشد.

و برق انرژی تولید برای را مناسب ظرفیتهای شیرین، آب پر و تند رودخانههای 2.داشتن
استفادههایصنعتیفراهمنمودهاست.

3.برخورداریازمنابععظیموسرشارمعدنیمانندمس،آهن،اورانیوم،لتیوم،جواهرات،نفتو
گاز.

ب( ظرفیت اقتصادی معادن و مینرال ها
براساسسرویکهتوسطسازمانهایخارجیانجامشده،مطابقبرخیگزارشاتتاکنونحدود
70درصدازخاکافغانستانموردواکاویقرارگرفتهاست.اولینباردرسال1841میالدیظرفیتهای
معادنافغانستانتوسطنظامیانبریتانیابهمنظورتهیهخوراکومواداولیهبرایکارخانههایصنعتی
انگلستانموردجستجووشناساییقرارگرفت.آخرینبارنیزتوسطسازمانناسایآمریکادرسالهای
اخیرصورتگرفت.براساسگزارشاتمنابعرسمی،مانندروزنامهیاندیپندد،روزنامهیتایمز،وزارت
معادنافغانستان،سرویجیولوژیایاالتمتحدهیامریکاووزارتدفاعامریکا،ظرفیتهایمعدنی
افغانستانتاکنونحدود400نوعمعدنشناساییگردیدهاستوازنظرارزشیتقریبینیزتابیشاز

چهارتریلیوندالربرآوردگردیدهاست.

ج( ظرفیت های منابع آبی
افغانستانازنظرمنابعآبینیزغنیوثروتمنداستودارایرودخانههایمملوازآبشیرین
میباشد.آببهعنوانمنبعاقتصادیبهصورتمستقیموغیرمستقیمازطریقآبیاریمزارع،تولید
برق،سردکنندهیپاالیشگاههاینفتیواستفادهدرکارخانههایذوبآهنوفروشاتآنبهصورت
از آب که معتقداند کارشناسان امروزه بنابراین میگیرد. قرار برداری بهره و استفاده مورد مستقیم
مهمترینعواملتوسعهاست.ارزیابیهایوزارتانرژیوآبنشانمیدهدکهذخایرآبیافغانستان
به75میلیاردمترمکعبدرسالمیرسد.و57میلیاردمترمکعبآنراآبهایزیرزمینیو18میلیارد
مترمکعبآنراآبهایرویزمینیتشکیلمیدهد.افغانستانتوانستهفقطتا25درصدازمنابعآبی

خوداستفادهنماید.
محدودیتهایاستفادهازمنابعوظرفیتهایطبیعیافغانستانبهدلیلاینکهاستفادهازمنابعطبیعی
کارآساننبودهوتوانمندیخاصخودرامیطلبد،لذاهموارهافغانستانموردنفرینمنابعطبیعیخود

قرارگرفته.مهمترینمحدودیتهاومشکالتاستفادهازمنابعطبیعیمواردذیلمیتواندباشد:

1.درجه نیازمندی
درجهی امروزه که است آن نیازمندی درجهی طبیعی منابع ازمشکالت یکی طبیعی بهصورت
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استفادهازمنابعطبیعی،مانندنفتوگازدرسطحجهانکاهشپیداکرده،زیراکشورهایصنعتیکه
یگانهمصرفکنندهمنابعطبیعینفتوگازهستندازمنابعجایگزین،مانندانرژیخورشیدیوآبیو
بادیاستفادهمیکنندوباتولیدمحصوالتجدیدکممصرفمیزانمصرفگازونفترادرموترو
صنایعشانکاهشمیدهندتادرجهیوابستگیشانبهمنابعطبیعیکشورهایجهانسومکاهشیابد.
بنابرایناگربهموقعازمنابعطبیعیاستفادنشودمیزانتقاضایجهانیازمنابعطبیعیمانندنفتوگاز

کاهشمییابدومنابعطبیعیمابازارجهانیخودراازدستخواهدداد.

2. توانایی اقتصادی
استفادهازمنابعطبیعیضرورتبرتواناییاقتصادیدارد،بنابراینکشورماکهدرمنطقهازکمترین
بودجهوتواناییمالیبرخورداراست،بههمیندلیلتواناییاستخراجوپروسسمعادنوظرفیتهای
اقتصادیخودراندارد،لذابهناچاربایداستخراجوپروسسمنابعطبیعیخودرابهکشورهایصنعتی

وقدرتمندواگذارنماید.

3.توانایی تکنولوژی و فنی
همینطورافغانستانازنظرفنیوتکنولوژیکینیزتواناییالزمرابرایاستفادهازمعادنواستخراجآن
ندارد.بنابرایندراینصورتبایداستخراجوپروسسمعادنومنابعطبیعیخودرابهکشورهایصنعتی
واگذارنمایدوااّلبهمرورزماندرجهینیازمندیوتقاضایجهانیآندرسطحجهانکاهشمییابد.

4. وجود سازمان ها و نهاد های باکیفیت
جهتسازماندهیوبهرهبرداریازمنابعطبیعیوجذبسرمایههایناشیازاستخراجوبهرهبرداری
منابعضرورتبهنهادهایمالیباکیفیتومسکلیاستکهبتواندسرمایههایبهدستآمدهرادرجهت
انکشافاقتصادیهدایتوسرمایهگذارینمایدواجازهندهدکهسرمایههایملیازکشورخارجشود.
اّمامتاسفانهبهدلیلعدماستفادهیگستردهازنیروهایمسلکیدرنهادهایاستراتژیکمالی،وزارت
که انکشافی بخش در بهخصوص ندارند، را خود بودجه دالر میلیارد 8 تا 7 مصرف توان خانهها
نمیتوانندبودجهخودرابهمصرفرساندهومدیریتنمایند.بنابراینمدیریتهزارانمیلیارددالری
کهازطریقاستخراجوپروسسمنابعطبیعیبهدستمیآیدقطعًاظرفیتهایجذبالزمدرجهت
سرمایهگذاریدارد.لذااگرزمینهیجذبوسرمایهگذاریهزارانمیلیارددالربهدستآمدهازواگذاری
معادنفراهمنگردد،درنتیجهتمامسرمایههایبهدستآمده،ازکشورخارجوحیفومیلمیشود
کهدرنهایتآنچهکهبرایمردمماباقیمیماندفقروافغانستانعاریازمنابعطبیعیومعادناست.

محمدجانرحمانی





چکیده
درنظریّههایرشددرونزا،باتوّجهبهدرونزابودنتکنولوژیوورودآنبهمدل،تکنولوژیهای
جدیدیکهساختهوپرداختهیافرادمجّهزبهدانش،مهارت،وتجربهیکارباآنهابودند،بهعنوان
سرمایهگذاریهایکشورهابررویسرمایهیانسانیتلّقیمیشدند.بعدها،اثراتسرمایهیانسانیبر
رشداقتصادیبهطورمعنیداریموضوعمهّمیدرمتونومنابعتجربیشد.دراینجاابتدابهارزیابی
رویکردهایاصلیسرمایهیانسانیازمنظرتئوریکمیپردازیم،سپسبابهرهبرداریازدادههایکشور
ترکیهدرفاصلهسالهای1961تا2011،ارتباطاتمیانسرمایهیانسانیورشداقتصادیبااستفادهاز
آزمونهایهمانباشتگیوعلیّتتجزیهوتحلیلمیشود.نتایجاینمطالعهحاکیازوجودرابطهیعّلی

دوگانهایبینسرمایهیانسانیومتغیّرهایرشداقتصادیاست.

واژه های کلیدی:سرمایهیانسانی،رشداقتصادی،همانباشتگیباشکستنساختاری.

*ماسترریاضیوآمار،آمردیپارتمنتریاضیوآمار،دانشگاهخاتمالنبیین)ص(،کابل،افغانستان.

نویسندگان:درویسبوتزان،سمرهآکزویلو،زبیدهسنترکالوکاک
مترجم:رضاحسینزاده*

نقش سرمایه ی انسانی در رشد اقتصادی
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مقّدمه
سادهترینتعریفیکهدرمنابعازرشداقتصادیبیانشدهاست،افزایشتولیدکاالهاوخدمات
میباشد.یکتعریفدیگرآنافزایشمداومسرانهیتولیدناخالصداخلیاست.اینرشدمبیّن
از یکی کار نیروی است. بینالمللی رقابت محیط در کشور هر مطلوب توسعهی شاخصسطح
عواملتولیددرراستایافزایشرشداقتصادیازطریقتولیدکاالهاوخدماتاست.پسطبیعتًا
سرمایهگذاریهایانجامشدهبرروینیرویکاربهرهوریسرمایهیانسانیراباالمیبرند.دانش
واّطالعات،مهارتها،تجاربوداراییهایاینچنینیافرادباتأثیریکهبرنیرویکاروتسریع
)کک، میدهند. قرار تحتالّشعاع را اقتصادی عوامل معنیداری شکل به دارند، اقتصادی رشد
اقتصادیسرعت بهرشد اضافهشود، کار نیروی به که ارزشی با راستا،هرچیز این در )2013

میبخشد.
تئوریسرمایهیانسانی،نهتنهافرد)نیرویکار(راجزئیازتابعتولیدقلمدادمیکند،بلکهآنرا
اقتصادیمیداند.)اوزچینوکاراچور،2013(درمدلهایرشد ورودیپویاییجهتتحّققرشد
اقتصادی،اینپویایینسبتدادهشدهبهفرددرقالبفاکتورهایدانشوتکنولوژیمطرحمیشوند.
درمنابع،چندینوچندمطالعههستکهازابعادوجنبههایمختلفیبهارزیابیروابطمیانسرمایهی
انسانیورشداقتصادیپرداختهاند.باتوّجهبهمدلهایرشداقتصادی،اقتصاددانانیچوناسمیتو
ریکاردوپرچمدارانتئوریهایرشدکالسیکهستند.ایشانبهمطالععیپروسههایرشداقتصادی

کشورهاپرداختندوخدماتسرشاریبهمنابعاینحوزهارائهکردند.
از و گرفت نظر در بیرونی عامل یک را تکنولوژی )1956( سولو نئوکالسیک، رشد مدل در
چگونگیپیدایشتکنولوژیدرمدلشچیزینگفت.درمطالعاتبعدیبودکهتکنولوژیبهعنوان
عاملیدرونزادبهمدلهاراهیافتواّطالعاتپردهازاهمیّتاینسرمایهبرداشتند.)تابانوکار،2006(
درمدلهایرشددرونی،محّققانیچونرومر)1990،1986(،لوکاس)1988(واقتصادداناندیگری
کهبعدازآنهاآمدند،مقولهیرشداقتصادیراازمنظرانباشتسرمایههایانسانیوماّدیموردبّررسی
ومطالعهقراردادند.درمدلهایرشددرونزادعالوهبرسرمایهونیرویکار،فاکتورسرمایهیانسانی
ازجایگاهویژهایبرخورداربود،وازاینگذشته،درمطالعاتقبلیبهاثراتسرمایهیانسانیبررشد

اقتصادیبهکّراتاشارهشدهبود.)تالتاروترزی،2010(
هدفمطالعهیحاضرارزیابیروابطمیانسرمایهیانسانیورشداقتصادیبهوسیلهیشاخص
رشد با که روابطی به و تعریف، انسانی سرمایهی مفهوم ابتدا در است. انسانی سرمایهی دادههای
اقتصادیدارداشارهمیگردد.سپس،گذریمیزنیمبهمطالعاتنظریوتجربیاینحوزه.دربخش
عملی،ازشاخصدادههایسرمایهیانسانیکشورترکیهدرفاصلهسالهای1961تا2011،درقالب
آزمونهایعلیّتوهمانباشتگیبرایتحلیلروابطمیانسرمایهیانسانیورشداقتصادیاستفادهشده
است.درنهایت،نتایجاینمطالعهوآنچهمحّققانقبلیبداندستیافتندموردبحثقرارمیگیرند.
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1. مفهوم سرمایه ی انسانی
درکسبوکارها،3نوعسرمایهمتداولهستند:سرمایههایفیزیکییاماّدی)کارخانه،سهامو
غیره(،سرمایهیمالی)انواعواقسامسرمایهگذاریها(وسرمایهیمعنوی.آخرینمورد،یعنیسرمایهی
زیرمجموعهی نیز انسانی سرمایهی میشود. گفته غیرماّدی غیرمالی- ثابت داراییهای به معنوی،
سرمایهیمعنویبهحسابمیآید.یعنیسرمایهگذاریهاییکهرویانسانهاانجامشدهوعواملمرتبط
باانسانهماننددانشوآگاهی،مهارتها،تجارب،کفایتوشایستگی،کیفیّتکاری،روابطکارکنان
سطح آنها، رضایت کارمندان، وفاداری نرمشپذیری، کارآفرینی، عاطفی، یا هیجانی هوش هم، با
تحصیالت،وخالقیّتآنهاراشاملمیشوند.درتجارتوبازرگانی،دشوارتریننوعسرمایهگذاریاز

نظرنظارتوکنترل،سرمایهگذاریهاییاستکهبررویانسانهاصورتمیگیرند.
دراقتصاد،معادلسرمایهیانسانیرانیرویکارمیگویند،کهجزوعواملتولیدمحسوبشدهو
فّعالیّتآندرراستایامرارمعاشاست.بهمنظوربهدستآوردنایندستمزد،فردبایدکاالیاخدمتی
قابلیّتهایمشابهمورداستفادهبرایتولیدچنینکاالو تولیدکند.دانشوآگاهی،تجربه،ودیگر
خدمتی،دستافزارهایفردراتشکیلمیدهند،کهتااواخردههی1950بدانهاسرمایهیانسانیاطالق
میشد.)بال،2011(اّماتوّجهمادراینجافقطبهقدرتماّدیفردمعطوفنیست،بلکهدانش،تجربه،
تواناییتفّکرتحلیلی،وارزشهایغیرماّدیاینچنینیرانیزشاملمیشود.ازدههی50بهبعد،نهتنها
ذیل نیز کارکنان افرادو قابلیّتهای و کفایتها بلکه یاخدمات، کاال تولید نیرویمصروفجهت

عبارتسرمایهیانسانیتعریفمیشدند.
OECDرومر)1990(،سرمایهیانسانیرابهعنوانمنبعبهرهوریاقتصادیتعریفکرد.سازمان
)سازمانهمکاریوتوسعهیاقتصادی(درتعریفسرمایهیانسانیچنینمیگوید:سرمایهانسانی،
نقشدانشومهارتهایفردیدراقتصادیککشوراستولذاسهمفرددربهبودرشداجتماعیو
اقتصادیکشور.)ایزروگوکمن،2009(پسسرمایهیانسانیرابهصورتمؤجزومختصرمیتوان
بهاینصورتتعریفکرد:مشارکتوکمکمردموهرنوعدانشوتجربهیکسبشدهتوّسطفرد.
ازآنجاییکهسرمایهیانسانیبهعنوانصالحیّتهاوقابلیّتهایضروریافراد،یابهعبارتیپویایی
اقتصاد،پذیرفتهشدهاست،میتوانآنهارادرقالبکلیّهیاطالعاتوتجاربیکهمنتهیبهبهبودتولید
میشوندخالصهکرد.)کاراتاسوکانکایا،2010(اجزاءسرمایهیانسانیتناسبمستقیمیبااقتصاد
کشوردارد.اّماصرفهمسودانستنکاراییسرمایهیانسانیباافزایشجمعیّتکشورگمراهکننده
است.درواقع،درکشورهایدرحالتوسعه،اینصفاتکّمیجمعیّتاستکهحائزاهمیّتاست،اّما
درکشورهایتوسعهیافتهصفاتکیفینظیردانشوآگاهیها،مهارتها،تجارب،وسطحسواداست
کهاهمیّتبیشتریدارند.وقتینگاهیبهوضعیّتدنیایکنونیمیکنیم،بهراحتیدرمییابیمکهدیگر
صحبتازکشورهایپرجمعیّتنیست،بلکهامروزهکشورهاییباجمعیّتفرهیختهتر،تندرستتر،وبا
طولعمربیشتربهعنوانکشورهایتوسعهیافتهترمحسوبمیشوند.)یوموشاک،2008(چنینصفاتی
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داللتبرایندارندکهبرایکاراییوبازدهسرمایهیانسانی،صرفبرخورداریازیکجمعیّتبزرگ
کافینیست.

بهسویجوامعی بارهسپاریکشورها ازجنگجهانیدوم، بعد قرن20،خصوصًا میانهی در
آگاهومّطلع،موضوعبرخورداریازنیرویکارباسوادبدلبهمسالهیمهّمیدرتمامکشورهاشد،
وکشورهاهمانگونهتوّجهیکهبهسرمایههایماّدیومالیخودداشتند،بههماناندازهبهموضوع
نیرویانسانیاهمیّتمیدادند.)دوغانوسانلی،2003(اگرچهمالتوسدرپایاننامهیخودباعنوان
»افزایشجمعیّتسرانهیدرآمدراپایینمیآورد«،وجودتئورینئوکالسیکراثابتکرد،اّمابعداًو

بهخاطرآنکهتکنولوژیهایبهروزوپیشرفتهسرانهیدرآمدرابهرغمرشدجمعیّتافزایشدادند،این
فرضیّهردشد.)دلیکتاس،2001("کریمر")1993(،پروسهیتکنولوژیکرانوعیافزایشوظیفهی
جمعیّتدانستهوآنرابااصل»هرچهجمعیّتبیشتر،تعدادافرادحاضربرایابداعتکنولوژیهای
جدیدبیشتر،وطبیعتًاهرچهابداعواختراعبیشتر،تولیدوکسبعلمودانشهمبیشتراتّفاقخواهد
افتاد«،مطابقمیداند.)کریمر،1993،صفحة712(باتوّجهبهکمکهاییکهتکنولوژیبهرشداقتصاد

یککشورداشت،ایننظرکریمربرایدیگرانهمقابلهضمبود.
دو هر مشاهدهی قابل و ملموس اثرات به اقتصادی، مدلهای مطالعهی در ،)1998( لوکاس
سرمایهیانسانی،وماّدی-مالیاشارهکرد.ویهمچنینخاطرنشانشدکهافرادبایدبرایافزایش
فّعالیّتهایمختلفوقتبگذارند؛توصیّهایکهدر ازمهارتهایخود،برروی کاراییوهریک
نظریّهیسرمایهیانسانینیزبداناشارهرفتهاست.)لوکاس،1988(بهرغمتعاریفگوناگونبیانشده
دربارهیسرمایهیانسانی،تعریفیکههمهآنراقبولدارندعبارتستازاینکه:"هرنوعتجربهودانش

فردمحوریراسرمایهیانسانیمیگویند."

2. ارتباطات میان سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی
نتایجمطالعاتتجربیونوآوریهایتکنولوژیکیانرژیفوقالعادهایبهسمتمقولهیسرمایهی
انسانیسرازیرکردهاند.درتمامکشورهاییکهازرشدپیوستهموفّقیبرخوردارند،تعلیموآموزش،
کشورهاراقادرساختهتابرتغییراتروشهایتولیدیغلبهکردهوکیفیّتسرمایهیانسانیخودرا
بنابراین،میتوانسرمایههاییکهبههرشکلوقسمیصرفبخشسرمایهی بهبوددهند.)1993(

انسانیمیشودرابهنوعیکمکبهاقتصادکشورقلمدادکرد.
تئوریهاینئوکالسیکدرکنارتشریحرشداقتصادی،قبولدارندکهتکنولوژیوسرمایهیانسانی
»پیشرفتهای فرضیهی از نئوکالسیک نظریهی بعدها، )2006 آگیر، و )کار هستند. برونزا عواملی
تکنولوژیکی،مشکالتناشیازافزایشجمعیّتراازمیانبرداشتهوحتّیمیشودگفتجمعیّتتأثیر
مثبتیبررشدوتوسعهیاقتصادیمیگذارد،حمایتوپشتیبانیکرد.)گونش،2005(استارتورود
متغیّرسرمایهیانسانیبهمدلهایرشداقتصادیتوّسطرومر)1986(زدهشد.برخالفمدلرشد



9

دی
صا

 اقت
شد

ر ر
ی د

سان
ی ان

ایه 
سرم

ش 
نق

نئوکالسیک،اینمحّققمتغیّرتکنولوژیرادرمدلرشددرونزامنظور،وازآنبانامتکنولوژیدرونزا
نامبرد.ویسپسدرسال1990،تکنولوژیدرونیشدهوسرمایهیانسانیرادریکمدلگنجاند.
لوکاس)1988(عنصرپویاییرابرایتعریفمتغیّرتکنولوژیطّراحیونامآنرادرمدل،سرمایهی
انسانیگذاشت.رومردرپژوهشخودبهسال1990،تکنولوژیراماحصلتواناییهایفردیجهت
دستیازیدنبهمحصوالتجدیدباایدههاینوخواند،وسپسبرایناساسسرمایهیانسانیرا
واردمدلکرد.عالوهبراینموارد،لوکاس)1988(،متغیّرسرمایهیانسانیرادرمدلبرمبنایسطح

شایستگیوکفایتافرادتعریفکرد.)یولوکاک،2015(
مهّمرشد عوامل وعمده بوده کیفیّتجمعیّت به درونزا مدلهایرشد توّجه مقابل، درسوی
 R&D اقتصادیرایاافزایشمستقیمسرمایهیانسانی،یافّعالیّتهایغیرمستقیمآنمثلفّعالیّتهای
روی عمدتًا که سرمایهگذاریهایی در پررنگی نقش اقتصادی موفقیّت نامیدند. توسعه( و )تحقیق
سرمایهیانسانیانجاممیگیرددارد،وعالوهبرآنبازدهوبهرهوریاقتصادیرانیزباالمیبرد)تسن،
2006(.رشدوتوسعهیمثبتاقتصادیمتضّمنسرمایهیانسانیمجّربوکارکشتهتراست.چنانکه
میدانیم،بااینکهدراکثراوقاتمسیرتعاملرشداقتصادیوسرمایهیانسانیباهمفرقدارد،اّمادر
توّجهیکهبههمداشتهاندهیچگاهخللیواردنشدهاست.درحالیکهابعادوجنبههایمثبتسرمایهی
انسانی،یعنیپیادهسازیدانشوتکنولوژیبررشداقتصادتأثیرمیگذارد،تحّوالتاقتصادیمثبتهم

برکیفیّتسرمایهیانسانیتأثیرگذاراست.)گینک،دگر،بربر،2009(
سرمایهگذاریهایصورتگرفتهرویسرمایهیانسانیازنظررقابتاقتصادیمیانکشورهابسیار
بااهمیّتترمیکنند بقیّه از مهموحایزاهمیّتهستند.درواقع،مؤلّفههاییکهبرخیازکشورهارا
کمکهاومساعدتهاییاستکهبهویژهبهنیرویکار،کهیکعاملتولیدیبهحسابمیآید،داده
میشود.کشورهاییکهنیرویکاربرجستهومجّربتریدارند،ایننیروراباتکنولوژیپیشرفتهو
مدرنتلفیقکردهوبهرهمندیازچنینمزیّتیباعثمیشودکهدررقابتهمیشهیکقدمجلوتراز
رقیبخودباشند.بهاینترتیب،افزایشراندمانوبهرهورینیرویانسانیکمکهایشایانیبهاقتصاد

یککشورمیکند.)کاکماکوگوموس،2005(
اقتصادی بهرشد ماّدی بهبودشرایط با تنها نمیتوان دادندکه نشان قبلی مطالعاتوتجربیّات
نایلشد.گذشتهازاین،دانشومهارتهایموردنیازکارگرانوتولیدکنندگانرانیزبایدابزاریدر
با "تامورا")1990(درمطالعهای "مورفی"،و "بکر"، اقتصادیدانست.درهمینرابطه، جهترشد
عنوان»سرمایهیانسانی،بهرهوریورشداقتصادی«،بازدهیباالترسرمایهیانسانیوتحصیالترا
درکشورهایتوسعهیافتهنسبتبهجوامعدرحالتوسعهنشاندادند.براساساّطالعاتفوقالّذکر،
اثرگذار اقتصادی رشد برای کافی بهقدر بهتنهایی جمعیّت اندازهی که رسید نتیجه این به میتوان
نبودهودرمراتببعدیعواملیچوندانشواّطالعات،مهارتها،تجربهیاینجمعیّتنیزدررشد

اقتصادیتعیینکنندهومالکهستند.
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3. بررسی منابع
لحاظ با ،)1986( رومر و )1998( لوکاس توّسط انسانی سرمایهی موضوع حول تحقیقات
کرد. پیدا ادامه امروز به تا مسیر این و شد، آغاز مدلهایشان در انسانی سرمایهی فاکتور کردن
شولتز)1961(،مفهومسرمایهیانسانیراازمفهومسنّتیترسرمایه)capital(متمایزکرد،وآنرا
سرمایهگذاریانجامگرفتهدرراستایارتقاءسطحدانشواّطالعاتانسانهانامیدونشاندادکه
دراقتصادمدرنامروزین،نیرویکاریکهبهرهایازدانشوآگاهیهایروزنداشتهباشدنمیتواند

بهرشداقتصادکمکنماید.
"بنحبیب"و"اشپیگل")1994(بهمطالعهینقشسرمایهیانسانیدررشداقتصادیپرداختهواز
اثراتمثبتیگفتندکهسرمایههایماّدیوانسانیبررشداقتصادیدارند."ساکردوتی"،"برانشوایگ"،
و"تانگ")1998(درمطالعهایکهدرغربآفریقابهانجامرساندند،بهارزیابیاثراتسرمایهیانسانی
بررشداقتصادیپرداختهوثابتکردندکهسرمایهیماّدیتأثیربیشتریبررشداقتصادیمیگذاردتا
سرمایهیانسانی.مطالعاتانجامشدهدرراستایپاسخبهاینکهچراسرمایهیانسانیتأثیرچندانیبر
رشداقتصادینداشتهاستدلیلاینامرراکمبودنیرویکارمجّربوآموزشدیدهایکهقادربهکار

باتکنولوژیهایپیشرفتهدربخشسرمایهیانسانیباشد،عنوانکرد.
"اِِونز"،"گرین"،و"مورندی")2002(درمطالعهیخودپیرامونبّررسیاثراتسرمایهیانسانی
وگشایشهایمالیبررشداقتصادی،ازدادههاییکبازهیزمانی21سالهکهمربوطبه82کشور
بوداستفادهکردند.اینپژوهشگرانبهایننکتهاشارهکردندکهتأثیرگشایشهایمالیوسرمایهی
انسانیبررشداقتصادبهیکاندازهاست.گونش)2005(بااستفادهازمدلتصحیحخطایبرداری
وهمانباشتگیبهتحلیلروابطمیانافزایشجمعیّتورشداقتصادیپرداختند.ویاشارهداشتکه
افزایشجمعیّتتأثیرکوتاهمّدتیبررشداقتصادیداشتهواینفرضکهافزایشجمعیّتتأثیرسوئی

بررشداقتصاددارد،برایکشورترکیهمعتبرنیست.
درمطالعهایبانگاهبهاهمیّتسرمایهیانسانیدرمدلرشددرونزا،"تابان"و"کار")2006(از
آزمونعلیّتدرمورددادههایساالنهیکشورترکیه،مربوطبهسالهای2001-1969،استفادهکردهو
ازرابطهیدوسویهومثبتیمابینسرمایهیانسانیورشداقتصادیخبردادند.کارو"آگیر"درمطالعهی
خودبهسال2006جهتارزیابیروابطبینسرمایهیانسانیورشداقتصادی،آزمونهایهمانباشتگی
وعلیّترابردادههایسالهای1926تا1994اعمالکردند.ایشانبراینشاندادنسرمایهیانسانی
بهسهمهزینههایسالمتوتحصیلدردرآمدمتوّسلشدند،ودربیناینمتغیّرهابهنوعیرابطهی

عّلتومعلولیدستیافتند.
"شارکار"درمطالعهیسال2007خود،ازدادههای92کشور،مربوطبهبازهیزمانی1970الی
1987استفادهکرد.اوهمبهنتایجیمشابهنتایجبنحبیبواشپیگل)1994(دستیافت،ونشان
دادسرمایهیانسانیمؤلّفهایاستمؤثّرکهاثراتمثبتیبرجلوگیریازنابرابریدرآمدیوگشایش
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اقتصادیدارد."لیونگبرگ"و"نیلسون")2009(مطالعهایپیراموناقتصادسوئدبااستفادهازدادههای
فاصلهسالهای1870تا2000انجامدادندوبااستفادهازآزمونعلیّت"گرنجر"بهارزیابیرابطهی
بینسرمایهیانسانیورشداقتصادیپرداختند.اینمحّققانچنینگزارشکردندکهسرمایهیانسانی
عاملمهّمیدررشداقتصادسوئدمحسوبمیشود،اّماپسازدههی1970وباافزایشسطحسواد

مردمسوئد،تاثیرعاملسرمایهیانسانیازآنچیزیکهانتظارمیرفتتاحدودیکمتربود.
"بوچی"و"توره")2009(،بهبّررسیرابطهیمیانتغییراتجمعیّتودرآمدسرانهپرداختندوبه
ابننتیجهرسیدندکهسرمایهیانسانیاثراتمبهمودوپهلوییبرسرانهیدرآمددردورانشکلگیری
دانشومهارتدارد.بااینوجود،عاملجمعیّتهمحایزاثراتمستقیمیبررشدوگشایشاقتصادی

بود،وهمغیرمستقیم.
"آلتانتاش"و"سکینتاش")2010(بااستفادهازروشهایتصحیحخطاوهمانباشتگی،دادههای
مربوطبهفاصلهسالهای1970تا2007کشورترکیهراازنظرروابطمیانسرمایهیانسانی،سرمایهی
این میان قراردادهوروابطعّلیکوتاهودرازمّدت ارزیابی اقتصادیمورد ثابت،صادرات،ورشد
متغیّرهارابّررسینمودند.آنهاازوجودروابطمثبت،معنیدار،ودرازمّدتیدربینسرمایهیانسانی،
بهرشد منجر انسانی ترکیهسرمایهی در که گرفتند نتیجه و داده، ثابت،وصادراتخبر سرمایهی

اقتصادیشدهاست.
رشد و صادرات انسانی، سرمایهی انباشت میان عّلی روابط ،)2010( "کادیالر" و "سیمشک"
اقتصادیرابااستفادهازمتدهایهمانباشتگیوتصحیحخطاآزمودند.دادههایمورداستفادهیایشان
مقطع در ثبتنام و واقعی، صادرات ساالنه، واقعی داخلی ناخالص تولید دادههای مطالعه این در
تحصیالتعالیدرفاصلهسالهای1997تا2004درکشورترکیهبود،ونتیجهایکهبهدستآوردند
تولید افزایش و درازمّدت، رشد پشتیبان انسانی سرمایهی و صادرات افزایش که بود قرار این از

ناخالصداخلیزمینهسازافزایشسرمایهیانسانیاست.

4. مطالعه ی تجربی و نتایج
دراینمطالعه،روابطدرازمّدتمیانسرمایهیانسانیوتولیدناخالصداخلی)GDP(ترکیه
مورد دادههای درسری قرارگرفت. تحلیل و تجزیه مورد 2011 الی 1967 فاصلهسالهای در
آزمایشبایدشکستهایساختاریرانیزمّدنظرقرارداد،چراکهامکاندارددرسریدادهها،
محاسبات در آنها از اگر که احتمال این و داشته، وجود شکست نقطهی در واحدی ریشهی
این در خاطر، بههمین باشند. داشته پی در گمراهکنندهای اثرات شود چشمپوشی تحلیلها و
بر آمدن فائق برای شدند. داده ترتیب آزمونهایی ساختاری شکستهای شناسایی برای مطالعه
)LM( واحدحّداقلضرایبالگرانژ ریشهی آزمون ،)2003( "استرازیچیچ" و "لی" اینمشکل،
،LM اّولینبارتوّسط"اسمیت"و"فیلیپس")1992(بیانشدهبود،رابسطدادند.درآزمون که
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تبیینکرد.مضافًا،دوشکست نظرگرفتنشکستهایساختاری بادر را میتوانفرضیّهیصفر
ساختاری)درسطحوروند(نیزبهعنوانشکستهایدرونیمدلشناختهشدهاند.دراینروش،
میتوانتعدادشکستهایساختاریوتاریخآنهاووجودریشههایواحددرسریدادههارابا
HDضریباطمینانباالییتجزیهوتحلیلکرد.نتایجآزمونریشهیواحددررابطهبامتغیّرهای

وGDPدرجدول1آمدهاست.
آزمونهایریشهیواحدنشاندادندکهایندومتغیّریکریشهیواحدداشتند.دراینخصوص،
حالتپایدارترکیبخّطیایندومتغیّربایدباآنالیزهمانباشتگیشناساییمیشد.اینآنالیز،حالت
پایدارترکیبخّطیسریهایناپایداریکهیکریشهیواحددارندرامیآزماید.همچنینازاینآنالیز
برایبّررسیروابطدرازمّدتمیانسریها،اینکهآیابینسریهاتعادلوتوازنطوالنیمّدتیوجود
داشتهیاخیر،وبرایارزیابیعملیّاتهماهنگسریهانیزاستفادهمیشود.برایبّررسیوآزمودناین
رابطه،روشهایمتعّددیدرمنابعپیشنهادشدهاند.بیشتراینروشهامبتنیبراینفرضهستندکه
ماهیّتبردارهمانباشتگیدرتمامطولمّدتارزیابیثابتوبدونتغییراست.اّماازقرارمعلوم،خرده
متغیّرهایاقتصادیدردرازمّدتتحتالّشعاععواملیچونبحرانهایاقتصادی،تنشهایفنآوری،
تحّوالتسیاسی،تغییراتدرتصمیماتفردی،وخواستههاقرارگرفتهوتغییراتیبهخودمیبینند.
همانطورکه"پرون")1989(بیانداشت،ایندستازتغییرات،کهبهآنهاشکستگیهایساختاری
نیزگفتهمیشود،برایدستیابیبهنتایجیکهمعتبروقابلاطمینانباشند،حتمًابایددرآنالیزهامنظور
و بهتر نتایج کسب و تحلیلها در احتمالی ساختاری شکستگیهای کردن لحاظ جهت لذا شوند.
معتبرتر،درمطالعهیجاریازآزمونهمانباشتگیطّراحیشدهتوّسط"حاتمی،جی")2008(استفاده
شد.ناماینآزموننخستینبارتوّسط"گریگوری"و"هنسن")1996(بیانشد،وتوّسطحاتمی،جی
)2008(ازحالتاّولیهیآنکهاجازهییکشکستدرونزادرابینسریهایموردمطالعهمیدادبه
حالتیبسطدادهشدکهدوشکستدرونزادرادرمدللحاظمیدارد.اینروشبادرنظرگیریدو
شکستساختاریبرایمتغیّرهایGDPوHCدرارتباطاتدرازمّدتمیانسریهابهصورتمدل

)1(عملمیکند:

دراینمدل،GDPtبردارمتغیّروابسته،HCtبردارمتغیّرمستقلهستند.متغیّرهایظاهریبدین
صورتتعریفشدند:اگر ]t > [nτ1، آنگاه D1t = 1 ودرسایرحاالتبرابراستباصفر.

اگر ]t > [nτ2،آنگاه D2t = 1 ودرسایرحاالتبرابراستباصفر.جمالتτ1 و τ2 ارزشیبین
صفرو1داشته،ومعّرفپارامترهایمجهولیدراشارهبهآیتمهایشکستساختاریهستند.حاتمی،

جی)2008(فرضیّاتصفروجایگزینآزمونهمانباشتگیرابهصورتذیلبیانداشت:
H0:بینمتغیّرهاهمانباشتگیوجودندارد.

H1:بینمتغیّرهاهمانباشتگیوجوددارد.



13

دی
صا

 اقت
شد

ر ر
ی د

سان
ی ان

ایه 
سرم

ش 
نق

مختلف آزمایشی آمارهی 3 از خود مطالعهی در صفر فرضیّهی آزمودن برای )2008( حاتمی
استفادهکرد،کهعبارتبودنداز Za ،ADF و Zt.آمارهیADF،معنیداریمقدارپارامتر εt-1راازطریق
محاسبهیرگرسیوناختالفاّولینجملةخطایمدل εt-1( 1( با مقادیر ∆εt-1…∆εt-k، میآزماید.دوآمارهی 
بوده،وبهصورت Za و Zt مبتنیبرمحاسباتضریبهمبستگیمرتبهاّولباانحرافتصحیحشده

ذیلتعریفمیشوند:

که ω).( تابعوزنیهستهبهانضمامشرایطاستانداردمربوطبهبرآوردگرهایشّدتطیفیاست.نماد

تابعاتوکوواریانسرا Bپهنایباندبرآوردهکنندهیشروط B → ∞ و B/n5 = 0)1( راتولید،و
پدیدمیآورد.پس،تابعاتوکوواریانسبدینصورتتعریفمیشود:

کهآمارههایآزمایشی Za و Zt بهترتیبیکهدرزیرآمدهاستمحاسبهمیشوند:
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بنابرآمارههایآزمایشیبیانشده،نتایجآزمونهمانباشتگیمحاسبهشدهیحاتمی)2008(برای
مدل)1(درجدول2آمدهاست.

بنابراین، شدهاند. آورده جدول بحرانی مقادیر درسمتچپ شده محاسبه آزمایشی آمارههای
فرضصفریاپوچمطالعهدایربرعدموجودهمانباشتگیمابینمتغیّرهارد،وتصمیمبراینشدکه
همانباشتگیدرازمّدتیدربینمتغیّرهاوجوددارد،بهعبارتدیگر،متغیّرهادردرازمّدتعملهماهنگی

ازخودنشاندادند.
آنالیزعّلِیمیانمتغیرهایکیدیگرازموضوعاتحیاتیاست.آزمایشعّلیمعّرفیشدهازسوی
"هکر"وحاتمی)2006(همروشیاستجدید،وهماینکهازتکنیکبوتاسترپبهرهمیبرد،روشی
کهباآنمیتوانمقادیربحرانیراباتوّجهبهمجموعهدادههایمورداستفادهدرمطالعهمحاسبهکرد.
بههمینخاطر،اینروش،روشیدانستهمیشدکهبیشترمورداعتماداست.ازآنجاییکهآزمونعلیّت
هکروحاتمی)2006(بابهرهگیریازروشبوتاسترپ،مقادیربحرانیدرستودقیقیازمجموعهی
دادههابهدستمیدهد،درتحلیلهاییکهمشاهداتکمتراست،استفادهازاینآزموننتایجبهینهو
کارآمدتریبهدنبالخواهدداشت)هکروحاتمی،2006(.بازهمبایداشارهکرد،چونپایهومبنای
طّراحیاینروشبراساسآزمونMWALD)آزمونتغییریافتهیوالد("تودا"و"یاّماموتو")1995(
است،لذاحساسیّتیبهسطحیکپارچگیسریهاازخودنشاننمیدهد.توداویاّماموتو)1995(با
جهت آزمایشی آمارههای مربّع کای مجانبی توزیع و خطا عبارت نورمال توزیع دانستن مفروض
آزمودنفرضصفر»عدمعلیّتگرنجر«،استفادهازآزمونتغیریافتهیMWALDراپیشنهادکردند:

دراینرابطه،منظوراز⊕ضریبکرونکر،Cداللتداردبرماتریس p ×n)1+n()p+n(، Su بیانگر
نشاندهندهیپردازندهیانباشتهیاپشتهای ماتریسواریانس-کوواریانسجملهیخطایمدل،و
ستونیاست.همانطورکهدرزیربیانشدهاست،دراینآزمون،فرضیّهیصفرحاکیازرابطهیعّلی

غیرگرنجریاست.
H0 = Cβ = 0

این حّساس و بحرانی مقادیر استرپ، بوت شگرد از استفاده با )2006( حاتمی و هکر روش
فرضیّهرابرآوردمیکند.درجدول3،مقادیربحرانیمحاسبهشدهبااینروشوآمارههایآزمایشی

رامیبینید.
نتایجآمدهدرجدول3حاکیازآناستکهدرهردوحالتفرضیّهیصفرردمیشود.بااین
تفسیر،نتایجآنالیزعلیّتداللتبرایندارندکهتغییراتGDPعاملتغییراتHCبودهوبالعکس.

بنابراین،رابطهیعّلیدوگانهایمابینمتغیّرهاوجوددارد.



15

دی
صا

 اقت
شد

ر ر
ی د

سان
ی ان

ایه 
سرم

ش 
نق

تخمینپارامترهایهمانباشتگیدرازمّدتکهسرمایهیانسانیرایکمتغیّرتوصیفیقلمدادکرده،و
محاسبهیاثراتآنبرمتغیّروابستهازجملهموضوعاتبحرانیدیگرمحسوبمیشوند.هنگامیکهاز
برآوردگرOLS)حّداقلمربّعاتمعمولی(بدوناجرایهمبستگیهایمربوطهاستفادهشود،برآوردها
بهواسطهیمسایلدرونزاییوخودهمبستگیمنحرفومتناقضدرخواهندآمد.)مونتالو،1995(در
برآوردگرهایینظیربرآوردگرFMOLS)حّداقلمربّعاتمعمولیکاماًلتغییریافته(فیلیپسوهنسن
)1990(،CCR)رگرسیونهمانباشتگیمتعارف(پارک)1992(،وDOLS)حّداقلمربّعتمعمولی
پویا(استوکوواتسون)1993(ایناصالحاتلحاظشدهاند؛ازاینرو،معموالًازاینروشهابهعنوان
برآوردگرهایهمانباشتگی)همجمعی(استفادهمیشود.نتایجتخمینیمحاسبهشدهبااستفادهازمقادیر
لگاریتمیمتغیّرهادرجدول4نشاندادهشدهاند.بااینروشمیشدضرایبیکهازخودانعطافپذیری

نشانمیدهندراتفسیرکرد.

ستوناّولجدول4،نتایجیرانشانمیدهدکهباکمکبرآوردگرOLSبهدستآمدهاند.مشکل
خودهمبستگیدرمحاسباتOLSبامنظورکردنفرآیند )AR)1درمدلمرتفعشد.اّمادرصورت
وجودمسالهیدرونزاییدراینبرآوردها،نتایجگمراهکنندهومتناقضیبهدستمیآید.برآوردگرهای
CCRو،DOLS،FMOLSدیگرچنینمشکلینداشتند.بنابراین،نتایجبهدستآمدهبااستیماتورهای
تای 3 تخمینهای با OLS برآوردهای اینهاگذشته، ازهمهی بود. اطمینانتریخواهند قابل نتایج
CCRوFMOLSدیگرفرقداشتهودارایخطاهایاستانداردبزرگتریهستند.نتایجتخمینگرهای
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تقریبًامثلهماست.نتایجتمامیاینبرآورندههادرباالترینسطوحمعنیداریبودند.کمترینخطای
افزایش برآوردگر، این با آمده بهدست نتیجهی بر بنا شد. مشاهده DOLS برآوردگر در استاندارد
انسانیچیزیدرحدود3/2درصدرشدتولیدناخالصداخلیباخودبهمراه 1درصدیسرمایهی

میآورد.

5. نتیجه گیری و جمع بندی
دراینمطالعه،بهاهمیّتسرمایهیانسانیدرتئوریهایرشددرونزااشاره،وتأثیراتناشیاز
وجودیکنیرویکاربادانشومهارتبررشداقتصادیبهدستآمدند.دردنیایمدرناقتصادی،
کشورهایتوسعهیافتهجایگاهخودرادرعرصهیرقابتبینالمللینهباثروتکّمیسرمایهیانسانی
خود،کهباحضورافرادیکاماًلمجّربوباسواددربازارکارثابتکردهاند.باتوّجهبهاینموضوع،
رابطهیمیانرشداقتصادیوسرمایهیانسانیدرمطالعاتبسیاریموضوعبحثوبّررسیقرارگرفته
است.درمطالعهیحاضر،اینرابطهبهصورتتجربیموردتحلیلقرارگرفتوبینایندومتغیّر
رابطهیهمانباشتگیدرازمّدتیمشاهدهشد.نتایجاینتحقیقنشاندادکهعملکردمتغیّرهاینامبرده
دردرازمّدتعملکردیهماهنگوهمگامبودهورابطهیمتعادلیفیمابینآنهابرقراراست.نتیجهی
دیگراینمطالعه،وجودیکرابطهیعّلیدوگانهمیاندومتغیّربود.ایننتیجهرامیتواناینگونهتفسیر
کرد:درترکیه،افزایشسرمایهیانسانیعاملیدرجهتافزایشدرآمدهابودهاستوبالعکس.طبق
پارامترهایهمانباشتگیدرازمّدتیکهدرآنهاازHCبهعنوانمتغیّرتوصیفیاستفادهمیشد،افزایش1
درصدیسرمایهیانسانیمنجربهافزایشحدودا3/2ًدرصدیدرمیزانGDPمیشد.برایناساس،
کسرهایهزینهایصرفشدهبرایافزایشسطحسرمایهیانسانیدردرازمّدتمنتجبهافزایشبیش
از3برابریGDPمیشود.اینحالتنشاندادکهسیاستمدارانیکهبهدنبالراهحلهاییبرایرشد
وتوسعههستند،نبایددراتّخاذاقداماتمقتضیدرراستایافزایشسطحنیرویانسانیسرسوزنی

تردیدبهدلراهدهند.
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چکیده
یکیازکارآترینروشهایبیعومعاملهدرعصرحاضرخریدوفروشاقساطیشمردهمیشود.
روشیکهملکیتجنسازفروشندهبهخریداربهصورتفوریانتقالیافتهوپرداختقیمتآنبا
تاخیرودردفعاتمشخصومعلومودرضمناقساطموردتوافقطرفینصورتمیگیرد.بیعقسطی
هرچندازمصادیقبیعنسیهوموجلاست،ولیبهدلیلسودمندیاینروشدرفراهمسازیتسهیالت
دستیابیبهکاالهایموردنیازوعدمامکانتهیهیهمهیلوازمزندگیبهصورتنقدیوفوری،اهمیت
بیشترییافتهونیازمندبحثمستقلاست.مشابهتبیعقسطیبابرخیازمعامالتممنوعهیشرعی
سببپدیدآمدنتردیدهاوابهاّماتفقهیراجعبهمشروعیتچنینمعاملهشدهاست؛بهویژهباتوجه
بهاینکهخریدوفروشکاالبهصورتقسطیمعموالًتوأمبازیادتدرقیمتنسبتبهخریدوفروشآن
بهصورتنقدیوفوریاست،کهشبههیربارابهدنبالدارد.ازهمینروجداسازیوتبیینتفاوت
میانبیعقسطیبابیوعمشابه،درتعیینحکمفقهیچنینمعاملهایاهمیتفراواندارد.مقالهیحاضر
کوشیدهاستپسازتعریفبیعقسطیودالیلموافقانومخالفانمشروعیتایننوعمعامله،تفاوتهای
بیعقسطیبابیوعمشابه،تدابیرحمایتازحقوقفروشندهوخریداردربیعقسطیو...رابهبحثگیرد
وسرانجامبهایننتیجهدستیافتهاستکهبیعقسطیمندرجدرهیچیکازمعامالتممنوعهشرعی

نیستودلیلبرممنوعیتخریدوفروشاقساطیوجودندارد.
واژه های کلیدی:قسط،بیع،تاجیل،ربا،بیععینهودوبیعدریکبیع.

بیع قسطی )خرید وفروش اقساطی( از منظر فقه
محمدعیسیفهیمی*

*.ماسترفقهوشرعیات،کادرعلمیدانشکدهیفقهوحقوق،دانشگاهخاتمالنبیین)ص(،کابل،افغانستان.
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مقدمه
درتبویبودستهبندیموضوعاتفقهیبخشعمدهایازمتونفقهیاختصاصبهاحکاممعامالت
بهمعنایعاموفراگیرآنداردودرمیاناحکاممعامالتتعدادقابلاعتناییازآنمرتبطوناظربهیکی
ازمصادیقشایعمعامالت،یعنی"عقدبیع"میباشدکهباتوجهبهشیوعآندرزندگیعملی،اهمیت
ویژهاییافتهاست.هرچندعقدبیعبهعنواناساسیترینومهمترینابزاردستیابیبهنیازهاوانتقالو
انتفاعکاالهابهحسابمیآید،ولیروشهایبیعومبادلهیاموالبهموازاترشدنیازهایمادیبشری
نیزگستردهومتنوعشدهاندویکیازکاراتریناینروشهادرعصرحاضرمعاوضهوخریدوفروش
اقساطیاست.اینروشامروزهازرونقبیشتریدرانجامدادوستدبرخوردارشدهودرمباحثجدید
فقهیتحتعنوان"بیعبالتقسیط"مباحثیرابهخوداختصاصدادهاستبیشترمردمدرزمانهیحاضر
برایتامینخواستههاوفراهمساختننیازهایخودبهدلیلعدمقدرتبرپرداختفوریقیمتاشیای 

موردنظرخودازچنینروشی،یعنیمعامالتوخریدوفروشاقساطیبهرهمیگیرند.
برای اقتصادیووسیلهای فعالیتهای افزایش ازعوامل دنیایجدیدتجارت، اقساطیدر بیع 
روش سودمندترین بهعنوان آن به تاجران است. تجاری  – صنعتی مؤسسات اقدامات و فعالیتها
مینگرند. خود اساسی نیازهای تامین وسیلهی بهعنوان آنرا مشتریان و ثروت کسب و سوداوری
شباهتاینروشبابرخیازبیوعومعامالتممنوعهیشرعیموجبخلطوسوءتفاهمواحیانًابه

پدیدآمدنبرخیشبهاتفقهینظیررباجهالتغرروضررو...،انجامیدهاست.
نوشتارپیشروتالشداردباسودجستنازمنابعفقهیوآرایصاحبنظرانتمایزخریدوفروش

اقساطیوحدومرزآنراباسایرمواردمشابهتبییننماید.

1.تعاریف مفاهیم
یادآوریمعانیمفرداتوواژههای نهاییموضوعموردنظر برایفهمدفیقورسیدنبهحکم
به وسپس توضیح را بحث کاربرد پر مفاهیم برخی نخست ازاینرو است، کلیدیبحثضروری

بررسیدیدگاههاوارزیابیآنهامیپردازیم.

  1-1. واژه بیع 
بیعدرلغتمقابلهشیدربرابرشیاستودراصطالحفقهیبیعمبادلهیمالدربرابرمالاست
بهگونهیتملیکوتملک.مقصودازتملیکوتملکدرتعریفبیعانتقالملکیتجنسازفروشنده

بهخریداروانتقالملکیتقیمتازمشتریبهفروشندهبهشکلخاصاست.

1-2. قسط
واژهیقسطکهجمعآناقساطاست،دارایچندمعنیاستقسطبهمعنایعدلمانندآیهشریفه
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"َونََضُعالَْمَوازِیَنالْقِْسَط")انبیاء،/47(قسطبهمعنایتقتیریعنیخست،تنگچشمی،بخلوفرومایگی
و....قسطبهمعنایحصهونصیب،قسطبهمعنایتفریقوتقسیم،یعنیشیدارایبخشهاواجزای
مشخصیباشد.مقصودازواژهیقسطوتقسیطدربحثفعلیهمینمعنایاخیراستولذاقسط
دردینیاتقسیطدینبهمعنایقراردادندینرادارایاجزایمشخصکهدراوقاتمعینپرداخت

میگردد.)زیتیاختر،234،1429(

1-3. بیع عینه 
بیععینهدارایدوتفسیراستدرنزدبرخی،فروختنچیزیباقیمتیبهطورنسیهوسپسخرید
آنتوسطفروشندهبهطورنقدوباقیمتکمتر.)حسینی،499،1385(درنزدبرخیدیگرعدولاز
قرضبهفروختنذاتچیزیبهقرضگیرندهباقیمتباالتر؛مانندآنکهفردیازکسیدهدرهمقرض
به باشدو نداشته اعطایقرض به (بخاطرطمعدرزیاده،رغبت بخواهدومقرض)قرضدهنده
مستقرض)قرضگیرنده(پیشنهادنمایدکهقرضنمیدهم،اّمااگرمایلباشیدفالنلباسراکهقیمت
آندربازاردهدرهماستبهدوازدهدرهمبهشمامیفروشمومستقرضرضایتدادهوآنراگرفته
وبهدهدرهمبفروشد،کهدرنتیجهمقرضوصاحبلباسدوازدهدرهمبرعهدهمستقرضپیداکرده
ومشتریبهدهدرهمدستیافتهودوازدهدرهممقروضگردیدهاست.چنینبیعیبهدلیلوجودربا

حراماست.)ابوحبیب،270،1424(

1-4. دو بیع در یک بیع )بیعتان فی بیعته( 
ایننوعمعاملهدریکمعنیعبارتاستازاینکهفروشندهکاالییرابهدهدرهمتامدتمشخصی
میفروشد،اّمابافرارسیدنآنمدتمشتریقادربرپرداختقیمتکاالنیستفروشندهمجدداًپیشنهاد
فروشهمانکاالرابهقیمتدوازدهدرهمبهمشتریمیدهدایننوعبیعبهدلیلاشتمالبررباحرام
است.)مرادمصطفی193/1431(درمعنایدیگردوبیعدریکبیععبارتازتعلیقانعقادعقدیبر
انعقادعقددیگریاستکهاینتعلیقخودصورتهایمختلفیدارد،ماننداینکهبگویداینکتابرا
بهدهدرهمبهشمامیفروشمبهشرطیکهشمافالنکیفرابهپنجدرهمبهمنبفروشید.یابگویداین
کتابرابهسیدینارنقدوبهپنجاهدیناربهصورتنسیهتاششماهفروختم،بدونآنکهتصمیمنهایی
شانمشخصگردد،ازهمجداشوند.یابگویداینجنسرابهصددینارمیفروشمتایکسالمشروط
براینکهپسازیکسالبههشتاددینارخودمازشمانقداًخریدارینمایمتماماینصورتهاحرامو

علتتحریمیامجهولبودنقیمتویاوجودرباست.)قلعهجی،391-390،1431(

1-5. تاجیل 
تاجیلیااجلعبارتازتاخیردرپرداختقیمتکاالیابتیاعشده،تازمانآیندهاست،خواهاین
زمانیکماهویایکسالباشدوبازتفاوتنداردکهفروشندهقیمترایکمرتبهدریافتکندویابه
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صورتاقساط.)نصار،128،1430(

1-6. ربا 
واژهیربابیشتریندخالترادرپیگیریبحثموردنظردارد.ربادرلغتبهمعنایزیادهوافزایش
استودرمفهوماصطالحی"هرزیادتیکهدرعقدشرطشدهدرمقابلمدت)نسیه("میباشد.ربا
انواعیداردکهازآنمیانتقسیمربابهربایفضلورباینسیهاست. "ربایفضلفروختنچیزیاز
اموالربویدرمقابلثمنازجنسهمانمالوبیشترازآنبیعیاستکهیکیازعوضینبیشاز
دیگریباشد؛مانندفروختندیناریبهدودینارنقدیانسیه" درتقسیمدیگرربابهربایمعاملیوربای
قرضیتقسیمشدهاست"ربادرمعامله،یعنیفروختنجنسیکهمعیاراندازهگیریآنپیمانهیاوزن
استبههمانجنسولیبامقدارافزونتر،بااینکهازنظراندازهیکسانباشند،ولییکیازثمنویا
مثمنباتاخیردادهشود.منظورازربایدرقرضایناستکهمالقرضکندبهاینشرطکهمقدار
بیشتریاداکند،کهاینزیادیرادرعرففایدهگویندواینکارراقرضربوینامند.هردوقسمربا
ازنظرشرعیحراماست."درمحلبحث،مقصودازاینواژهرباینسیهوزیادتیاستکهدرمقابل

مدتپرداختمیگردد.)حسینیهمان،231(

1-7. تفاوت تاجیل و تقسیط
بینتاجیلوتقسیطعموموخصوصمطلقاست.درهرتقسیطتاجیلوجوددارد.تاجیلعام
مطلقگاهیتاجیلهمراهباتقسیطاستوگاهیتاجیلاستولیتقسیطدرآننیست.تاجیلعبارتاز
تاخیردرپرداختقیمتاستتازمانآینده،خواهآنزمانیکماهبعدخواهیکسالبعدوخواهغیر
ایندوباشدوبازتفاوتنمیکندکهفروشندهقیمترایکمرتبهدریافتکندیادرضمناقساطمعین
دریافتکند.اّماتقسیطپرداختقیمتازسویمشتریدردفعاتونوبتهایمتعدداستبیعقسطی
بیعیاستکههممصلحتفروشندهوهممصلحتخریدارراتامینمیکند.مصلحتفروشندهرااز
اینجهتکهراههایترویجکاالیاورافراهممیسازدومصلحتمشتریراازاینخاطرکهاوکاالی
موردنیازشرافراهممیکند،بدونآنکهفعاًلقیمتآنرامالکباشدبلکهقیمترادردفعاتمختلف
براساستواناییهایمالیخودپرداختمیکند.)نصار،محمدحسین،128،1430(باتوجهبهاینکه
بیعقسطیمندرجدربیعموجلوازمصادیقآناستدربحثحاضرازهردوتعبیراستفادهمیکنیم.

2. تعریف بیع قسطی
بیعقسطییابیعموجلبهبیعیاطالقمیشودکهجنس)مبیع(باوقوعمعاملهفوراًبهمشتری
تحویلدادهمیشودوپرداختقیمتباتاخیرصورتمیگیرد؛خواهتاخیردرپرداختقیمتمربوط
بهتمامقیمتباشدیامربوطبهپرداختبعضیازقیمتبهصورتاقساطیودرمدتهایمعینشده
باشد.برخیدیگربیعقسطیرافروشکاالازسویتاجربهصورتفوریوپرداختقیمتآنرابه
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صورتقسطیوبیشترازقیمتنقدیوفوریدانستهاند.درتعریفاخیرزیادتدرقیمتنسبتبه
قیمتفوریموردتوجهدربیعقسطیقرارگرفتهاست.

تعریفاخیرباایناشکالروبهرواستکهزیادتیقیمت،درحقیقتبیعقسطیدخالتنداردزیرا
ممکناستجنسباهمانقیمتفوریوفعلیخودولیبهصورتقسطیفروختهشودهرچندکه
ایناشکالموجب بازیادتدرقیمتاست.)اخترزیتی،همان،235(وجود بیعقسطیتوام غالبًا
شدهکهبیعقسطیاینگونهتعریفگردد:"بیعیاستکهفروشندهجنسرافعاًلبهمشتریتحویل
میدهدومشتریقیمتجنسرادرضمناقساطموردتوافقاوبافروشندهباتاجیل)تاخیر(پرداخت
میکند"برهمیناساسبیعقسطیشاملهرنوعبیعیاستکهواجداینخصوصیتباشد؛خواهقیمت
موردتوافقبرابرقیمتبازاروخواهبیشتروخواهکمترباشدهرچندمعمولدربیعقسطیآناست
کهقیمتپرداختیبهصورتاقساطیوتدریجیافزونترازقیمتبازاروهنگامانجاممعاملهاست.

)عثمانی،محمدتقی،11،1432(
بیع قسطی با دو عنصر از سایر انواع بیوع تمایز می یابد: 

الف: فوریتانتقالملکیتجنسوکاالازفروشندهبهخریدار
ب:تاخیرپرداختقیمتدردفعاتومراحلمشخصومعلومودرضمناقساطیکهطرفین

معاملهبرآنتوافقنمودهاند.)زیتیاختر،همان،236(

3. پیشینه بحث
بیعقسطیبهعنوانروشنودرتبادلاموالازاصطالحاتنوظهوردرمتونفقهیاست.درمولفات
فقهیقدیمآنچهراجعبهآنبحثصورتگرفته،بیعنسیهوموجلبهعنوانیکیازانواعرایجمعامله
میباشد.)زیتیاختر،همان،234(باتوجهبهمفهومبیعنسیه،یعنیتاخیردرپرداختقیمتجنسو
کاال،بیعقسطیوتاخیردرپرداختقیمت،براساساقساطتعیینشدهشکلیازاشکالبیعنسیهو
ازمصادیقآنبهشمارمیرود،زیرادربیعقسطینیزپرداختقیمتباتاخیرصورتمیگیرد.البتهدر

مراحلودفعاتتدریجیکهفروشندهوخریداردرضمنمعاملهراجعبهآنتوافقنمودهاند.
وجهاینکهفقهایمتقدمازبیعقسطیبهصورتمستقلنامنبردهاند،همانواقعیتبسیطوسادهی
رفتاراقتصادیوزندگیمردممیباشدکهنیازمندیبهسرمایهگذاریبهشکلخریدوفروشاقساطی
قسطی بیع از که میدانند فقیهی نخستین را شافعی)رح( اّمام سنت اهل فقهای است. نداشته وجود
سخنراندهوتحتشرایطیآنرامجازدانستهاست.)شرقاوی،عبداهلل،223،1431(آنچهبحثدر
موردحکمبیعقسطیراضروریساخته،نیازهاینوینوعصریزندگیاستکهامکانتهیهآنهارا
بهصورتنقدیدشوارساخته،مانندتجهیزاتمنازللوازمبرقی،خریدماشینها،وسایلحملونقل،
اعمازهواییوزمینیو....پیدایشاینروش،سوالهایراراجعبهحکمفقهیچنینبیعکهمعموالً
قیمتاجناسبهصورتقسطیبیشترازقیمتنقدیوفوریاستپدیدآوردهکهدرراسآنهااشتباه
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معامالتاقساطیبابرخیازمعامالتممنوعهشرعینظیررباو...،است.)زحیلی،وهبه،310/1430(

4. حکمت بیع قسطی
همانگونهکهپیشترگذشت،بیعقسطیبرایهریکازفروشندهوخریدارسودمندیدارد.نسبت
بهفروشندهمهمترینفایدهبیعقسطیافزایشاجناسوکاالهایتجارتیوترویجکاالهایاوستکه
ازروشهایمهمبازاریابیوجلبمشتریاست.فروشندهمیتواندکاالهایخودرابههردوصورت
نقدیواقساطیبفروشدودرصورتفروشاقساطیبخاطرتقسیطوتاخیردرپرداختقیمتبه
سودبیشتریدستیابدونسبتبهخریدارفایدهبیعقسطیفراهمشدنتسهیالتجهتدستیابیاو
بهکاالهایمصرفیوموردنیازشاست.یعنیمشتریپیشازآنکهدرآمدوثروتاوامکانخرید
چنینکاالهاییبرایاوفراهمنماید،اجناسموردنیازخودراخریدوقیمتآنهارابهصورتاقساط
وبراساستواناییمالیکهزماناینفرصترادراختیاراومیگذاردپرداختنماید.)شرقاویهمان

/224(و)نصار،محمدحسین،128/1430(

5. آرای فقها پیرامون مشروعیت بیع قسطی
بحثمشروعیتمعاملهاقساطی،درواقعبهاینمطلببرمیگرددکهآیااصوالًمعاملهبهصورت
تاجیل)دارایمدتومهلت(شرعیتداردیاخیر؟زیراتاجیل،اصلواساسایننوعمعاملهوتقسیط
متفرعبرتاجیلاست.تقسیطزمانیمعنیمییابدکهتاجیلدرمعاملهمشروعباشدواگرتاجیلمشروع
نباشدتقسیطنیزمعناندارد.)نصارهمان/129(درموردمشروعیتوجوازبیعقسطیدودیدگاه
وجوددارد؛جمهورعلمایمذاهباربعهاهلسنتبیعقسطیراتجویزوتصریحنمودهاندکهبیعاجل
کهعبارتازتوافقاطرافقراردادمبنیبرتسلیمکاالفعاًلوتاخیردرپرداختقیمتتامدتمعلوم
باشدصحیحوشرعًاجایزاستباشرایطی،خواهفروشکاالتامدتیبههمانقیمتفعلیوخواهبه
قیمتباالتریصورتگیرد.)علیجمعه،محمد،سراج،احمدمحمد،بدران،احمدجابر،1430ه/571/7(
طرفدارانجوازبیعقسطییادآورشدهاندکهبیعقسطیهمانبیعموجلاستنهایتاًتاجیلبهدو
نوعاست؛گاهیتاجیلبامشخصنمودنوقتواحدیصورتمیگیردکهتمامقیمتباحلولاجل
یکمرتبهپرداختمیگرددوگاهیتاجیلباتعییناوقاتمتعددکهدرهروقتیبخشیازدینوقیمت
پرداختمیگردد.)اوزجان،عبداهلل.111/1428-112(فقهایمتقدماّمامیهبیعموجلراجایزوبرجوازبیع
موجلادعایاجماعوضرورتنمودهاندودرتعلیلجوازیادآورشدهاندکهچهبسامواردیانساننیازمند
چیزیاستولیقیمتآنرافعاًلنداردوافزودهاندکهجوازبیعموجلازعموماتادلّهبیعوادلّهخاص
جوازبیعسلفنیزاستفادهمیشودومعامالتموجلدرمیانمردمرایجوواقعشدهاند.)مقدساردبیلی،
احمد،1418ه/326/8(جمهورفقهایمعاصراّمامیهنیزطرفدارجوازومشروعیتبیعقسطیهستندوبیع
مزبورراداخلدربیعنسیهوموجلدانستهاند.آناندرضمنتعریفبیعنسیهوموجلبهبیعیکهقیمت
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جنسبعداًوباتاخیرپرداختمیگرددبهوضوحیادآورشدهاندکهپرداختقیمتموجل)دارایمدت(
درزمانبعدیوبراساسمدتموردتوافقممکناستیکدفعهایوممکناستبهصورتاقساط

متعددوتدریجیصورتپذیرد.)مدرسی،سیدمحمدتقی،180/2،1431(
اکثریتفقهایمعاصرشیعههماننداّمامخمینی)ره(،مکارمشیرازی،عالمهفضلاهللفاضللنکرانیو
شیخفیاضو...،درجوازومشروعیتبیعقسطیتردیدنکردهاندوهمچنانکهگفتهشدعموماینان
دربحثمعاملهنقدونسیهوبیعموجلوپذیرشتفاوتقیمتهادربیعنقدونسیهیاصریحًابیع
قسطیراتجویزویابهصورتضمنیچنینامریرامیتوانازسخنانآنانفهمنمود.)برایآگاهیاز
نظراتآنان،فاضللنکرانی،محمد،جامعالمسائل/258،فضلاهلل،محمدحسین،احکامالشریعهطبق
لفتاویالمرجعالدینی348/1424،فیاض،محمداسحاق،رسالهتوضیحالمسائل348/1384،مکارم

شیرازی،ناصر،استفتائاتجدید،168/1،1389و...(
نظریهدومآناستکهفروختنشئبهقیمتیباالترازقیمتفعلیدرصورتیکهقیمتباتاجیل
پرداختشودحراموجوازنداردوبرایاثباتنظرخودبهدالیلیاستنادنمودهاندکهدرادامهنقل
ونقدخواهدشد.)اوزجان،عبداهلل،همان،123(اینعدهبیعقسطیراازمصادیقبیعممنوعه،نظیر
دوبیعدریکبیعوموردنهیپیامبر)ص(شمردهاند.)عثمانی،محمدتقی،هـ12،1432(دلیلیکهاین
دستهازفقهاراواداشتهکهرایبهممنوعیتوعدممشروعیتبیعقسطیدهند،همانجواززیادتدر
قیمتاستکهدربرابراجل)مهلت(قرارداردولذاگفتهاندفروختنجنسبهقیمتموجل)پرداخت
قیمتدرزمانبعدی(درصورتیکهتوامبازیادتیدرقیمتباشددرمقابلاجل)مهلتمعین(نصوص
شرعیهآنراتجویزنمیکندوهرآنچههمدرموردجوازآناظهارشدهصرفًااستنباطاتفقهیاست،

عالوهبراینکهبیعقسطیرنگربایفضلونسیهرانیزباخوددارد.)شرقاوی،همان،229(

6. دالیل مشروعیت بیع قسطی 

6-1. قرآن 
برمشروعیتبیعقسطییاموجلبهعمومواطالقاتجوازبیعاحتجاجشدهاست؛مانندآیه"احل
اهللالبیعوحرمالرباء")بقره/275(وآیه"یاایهاالذینامنوالتاکلواموالکم"الخ)نساء/29(وایه"مداینه
"یاایهاالذینامنواذاتداینتمبدینالیاجلمسمی"الخ)بقره/282(ازگستردگیوشمولمعناییدو
آیهنخستوازصراحتآیهسومجوازبیعموجلاستفادهمیشود،زیرامقصودازواژهی"تداین"در
آیهسومهمان"تبایع"موجلاستومعنایدیندرآیهخریدوفروشموجلاست.)زحیلیهمان
/312(برخیبدونتوجهبهعموماتواطالقاتبرایجوازبیعقسطیصرفًاآیه"مداینه"وتعبیر"الی
اجلمسمی"راموردتوجهقراردادهودرتفسیرآنآوردهاندکهآیهارشادیازجانبخداوندبرای
مومناناستکههرگاهمعامالتموجلانجامدادندمعامالتشانرامکتوبنمایندزیرامکتوبنمودن
معامالتموجلموثرترینروشبهخاطرسپاریومراقبتازمقداروزمانبندیوتاریخو...،معامالت
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موجلاستودقیقترینگواهبرانجاموجزئیاتچنینمعامالتاست.
بههمینجهتدرذیلآیهفرموده"ذلکماقسطعنداهلل"وچونبیعمعاملهایصحیحاستکهبه
یکیازدوصورتحال)فوری(وموجل)مهلتدار(صورتمیگیرد،خداوندنیزبیعموجلرامباح

دانستهاست.)خلیفهبدوی،هشامالسعدنی،2011م/285(

6-2. سنت 
ازروایاتبهنبوی)ص(استنادشدهکهپیامبرفرموده"ثالثفیهنبرکهبیعالیاجل– والمقارضه
وخلطالبربالشعیرللبیتالللبیع"براساسصراحتحدیثپیامبر)ص(برکترادربیعموجلقرارداده
زیرادرآنمهربانی،بخشندگی،همکاریوکمکنسبتبهمدیونوجودداردواینمطلبدقیقًاعین

جوازومشروعیتبیعموجلاست.)همان(
افزونبرروایتمزبور،روایاتدیگرینیزوجوددارندکهبهتنصیصبرجوازبیعموجلوقسطی
داللتدارند؛مانندآنچهدربخاریومسلمازعائشهروایتشدهکه"پیامبر)ص(ازیهودیطعامیرابه
نسیهخریدوزرهآهنیخودرانزداورهنگذاشت"مقصوداز"نسیه"درحدیثهماناجلومهلت

است.)زحیلی،همان،312(

6-3. عقل 
ازنظرعقلیاصلبرمشروعیتمعامالتوحمایتوتامیننیازهایمردموتحققوواقعیتبخشیدن
بهمصالحآناناستومسلماًدربیعموجلوقسطیمصالحفراوانیوجودداردکهچنینمعاملهراتجویز
مینماید.درنصوصلفظیمذکورهرچندجواززیادیدرقیمتدربیعقسطیوموجلبهصراحتبیان
نگردیده،ولیعمومیتنصوص،اقتضایجواززیادیدرقیمترادارد،زیرااصلدراشیاءاباحهوعمل
نمودنبهاصلآزادیاطرافقراردادورضایتآناندرتوافقبرقیمتدرمعاوضاتاست،تازمانیکهبا
حرامیمواجهنشودودرنتیجهاطرافقراردادمیتوانندقیمتراکاهشوتقلیلوتنزلدهندومیتوانند

افزایشدهند،جزدرمواردیکهشرعاًممنوعاند،مانندرباقمارو....
برعالوههدفازبیعموجلوقسطیرعایتنیازمندیوتسهیلدرزندگیاستدرچنینبیعیهرچند
فروشندهزیادیدریافتمیکند،اّمانوعیریسکپذیریهممیکند،زیراوجودنقدینگیوفروشکاال
بهصورتنقدبرایاوامکانخریدمجددکاالوانجاممبادالتدیگریودستیابیبهسودرافراهممیسازد

کهباانجاممعاملهبهصورتقسطیاینامکانوفرصتراازدستمیدهد.)زحیلی،همان،313(

7. دالیل عدم مشروعیت بیع موجل و قسطی 

7-1. روایت
باع "من آمده درآن که است پیامبر)ص( از هریره ابی طریق از روایتی نظر این مستند مهمترین
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بیعتینفیبیعتهفلهاوکسهمااوالرباء"نحوهیاستداللبهحدیث:معنایدوبیعدریکبیعیعنیاینکه
فروشندهبگویدنرخجنسدرصورتپرداختقیمتبهصورتنقدیفالنمبلغودرصورتتاخیردر
پرداختقیمتفالنمبلغبیشتروکلمه"اوکسهما"بهمعنای"انقصهما"استودرنتیجهمعنایحدیث
چنینخواهدبودکهاگرکاالبهکمترینقیمتفروختهنشود)قیمتبیشتریدربرابرمدتقرارداده
شود(فروشندهوخریداردردامرباافتادهاندوحدیثداللتداردبرانعقادبیعبهکمتریندوقیمتنه
بهبیشترین،بهایندلیلکهبیشتررباوحراماستودریککالمفروششئبهبیشترازقیمتهمان
زمانوقیمتروزبهخاطرتاخیرپرداختقیمتجوازندارد،زیرامقصودازاقلدرحدیثهمانقیمت

فعلیوقیمتروزاست.)اوزجان،همان،124(
استداللبهحدیثمزبوربرعدمجوازومشروعیتبیعموجلوقسطیهمازجهتسندیوهماز
جهتداللیناتماماست،اّماازنظرسندیدرسندحدیثشخصیبهناممحمدبنعمرووجودداردکه
درمورداوگفتهشدهراستگووپاکدل،اّمادارایبرداشتخطاوناصواباستوجمله"فلهاوکسهما"
احتماالازسویویاضافهشدهباشداّماازنظرداللتمعنایحدیثپذیرایاحتماالتمتعددیبوده
کهتعیینیکمعنانادرستمینماید.یکیآنکهمقصودازدوبیعدریکبیعصورتیباشدکهفروشنده
بگویدفالنکاال،برایمثال،فالنلباسرانقداًبهدهوبهنسیهبهبیستفروختموفروشندهوخریدار
بدونتوافقبریکیازدوقیمتازهمجداگردند.ایننوعمعاملهبهدلیلگنگودوپهلوبودنوعدم
استقرارقیمتولزومربابنابرنظرکسانیکهفروششئرابهبیشترازقیمتروزبهخاطرتاخیرجایز

نمیدانندفاسداست.)زحیلی،همان،314(
احتمالدومدرمعنایحدیثآنکهمقصودازدوبیعدریکبیعصورتیباشدکهفروشندهبگوید؛
فروختمخانهامرابهشرطیکهشمااسبخودرابهمنبفروشید.)اوزجان،همان،128(اینهمباطل
استزیرابیعتعلیقبهشرطیدرآیندهشدهکههمامکانوقوعوهمامکانعدموقوعآنمیرود
چنین وقوع درصورت که است این معنایش اوکسهما" "فله نیافتهوجمله استقرار ملک درنتیجه و
معاملهایدوراهبیشترنیست؛یابایدکمترینقیمتدریافتگرددویاوقوعدررباراپذیرفت.)زحیلی،
همان،316(بنابرایندرحدیثاحتمالمعانیمختلفیوجودداردومعنایموردنظرمخالفانجواز
بیعقسطیوموجل،معنایانحصاریوتنهاتفسیرحدیثنیستووجوداینمحتمالتحدیثرااز

قابلیتاستداللخارجوساقطمیسازد.)اوزجان،130(

7-2. افزایش و زیادی در قیمت بیع موجل نسبت به قیمت فوری و نقدی و به روز
دلیلدومبرعدمجوازومشروعیتبیعقسطیوموجلافزایشوزیادیدرقیمتبیعموجل
نسبتبهقیمتفوریونقدیوبهروزاستواینهمانرباوحراماست،زیراحقیقتربازیادی
برایاجل اوالً نیزمردوداستزیرا ایندلیل نیزوجودارد. بیعموجل بدونعوضاستکهدر
)مهلت(نصیبوحصهایازقیمتقرارداردوزیادیقیمتموجلازقیمتمعجلوفوریجایز
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استوبههمینجهتدربیعسلمکهقیمتفعاًلپرداختوکاالدرآیندهتحویلدادهمیشود.اجل
ومهلتمعموالًموردمحاسبهقرارگرفتهوقیمتکمتریازقیمتروزبهخاطرموجلبودنمسلم

فیهپرداختمیگردد.
برعالوهزیادیقیمتدربیعموجلوقسطیبهدالیلینمیتواندرباباشد؛اوالًبدینجهتکه
زیادیدریافتیکهبهنامفایدهیادمیشودپیوستهدرحالافزایشوسرمایهرباخوارافزونترمیگردد،
برخالفدینوزیادیدربیعموجلکهبعضًاممکناستبهخسارتصاحبکاالبیانجامد؛ثانیًادر
رباودینربویدرصورتبهطولانجامیدنزمانپرداختفایدهنیزمرتبافزایشمییابد،اّمادربیع
موجلزیادیمدنظرپسازانعقادبیعثابتوهیچافزایشینیافتههرچندپرداختآنمدتهابهطول
انجامد؛ثالثًافایدهدرربازیادیبدونعوضاستاّمازیادیقیمتدربیعموجلسودآوریتجارتی

است.)اوزجان،همان،130و134(
در اصل زیرا ندارد، وجود موجل و قسطی بیع ممنوعیت بر قبول قابل شرعی دلیل خالصه،
معامالتاباحهواصلبربرائتوآزادیانساندرمعامالتخودبادیگراناست،تازمانیکهدلیلی
برمنعنباشدوبههمینجهتمیتواندکاالیخودرابهشخصیبهقیمتیوبهدیگریبهقیمتیدیگری
بفروشد)زحیلی،همان،322(.وتعریفرباهمبرزیادیقیمتدربیعموجلانطباقندارد،چونبیع
موجلنهقرضاستونهبیعاموالربویبهمثلش،بلکهبیعموجلوقسطیصرفًایکبیعاستو
فروشندهحقداردکاالیخودرابهقیمتدلخواهخودبفروشدوبراوواجبنیستجنسخودشرا
بهقیمتبازارونرخروزبفروشد،زیراتاجراندرتعیینقیمتهاونرخگذاریهامالحظاتگوناگونی
دارندودرشرعهممحدودیتینیستکهشخصکاالیخودرادرصورتنقدبهقیمتیودرحالت

نسیهبهقیمتدیگریبفروشد.)عثمانی،همان،12(
نکتهایکهبایدبهآنتوجهنمودآنکهزیادیدربیعموجلوقسطیمربوطبهخودقیمتاست.
بلیاگرقیمتکاالرابراساسمعاملهینقدیمشخصومحدودنمودهومقدارزیادیراجزئیازفواید
تاخیردرپرداختقیمتقراردهند،اینصریحًارباستماننداینکهفروشندهبگویدکاالراهشتدالر
نقداًفروختم،اّمااگربیشازیکماهدرپرداختقیمتتاخیرنماییعالوهبرهشتدالردودالردیگر
نیزازشمامیگیرم؛اینمعاملهبدونتردیدربویاستزیراقیمتکاالبرهشتدالرقطعیشدهو
هشتدالربهعنواندیندرذمهمشتریقرارگرفتهودودالردیگریراکهفروشندهمطالبهداردهمان

رباستنهچیزدیگری.
بهبیاندیگراگرمشتریکاالرابهدهدالرخریداریکندبهاینشرطکهیکماهدیگرقیمترا
بپردازدحالیکماهودوماهگذشتوپسازدوماهقدرتپرداختپیداکردقیمتافزایشنمییابد
واوهمچناندهدالررابایدبپردازدباافزایشوزیادتمدتقیمتافزایشنمییابد،اّمااگرکاالرابه
هشتدالرفروختهوپسازگذشتیکماهدودالردیگرعالوهبرهشتدالرازبابتتاخیرمطالبهکند
واگردوماهبگذردچهاردالردیگرو...،اینمسلمًاداخلدرربایحرامشرعیاستاّماصورتاول
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ربانیستچونزیادیمربوطبهقیمتاست.)عثمانی،همان،15-14(
زیادیکهبابتتاجیلدرمعاملهدرنظرگرفتهمیشود،جزئیازقیمتبودهوبهعنوانچیزجدای
ازقیمتبهآننگاهنمیشود.بلیاگرمعاملهرابهشکلموجلواقعسازندوجنسرابهنرخروز
بفروشدودرقراردادبرایتاخیرپرداختقیمتزیادیجداگانهایرادرنظرگیرندجایزنیست؛زیرا
درآنرباوجوددارد.)علیجمعه،محمدودیگران،همان،571(دربیعقسطیوموجلقیمتکاالاز
همانآغازمشخصومعلوماستوبامرورزمانافزایشنمییابد؛چنانچهدررباافزایشدراثرمرور
زمانوجوددارد.فروشندهدربیعقسطیهرچنددرظاهرسودبیشتریمیگیرداّمادراستیفایحقخود
ازجهاتگوناگوندرمعرضمخاطراتیهمقراردارد،نظیرآنکهمشتریدرپرداختاقساطمماطله
ویاازاستیفایحقفروشندهامتناعنماید،بااینکهمشتریازکاالوخدماتاستفادهنمودهفروشنده
بایداقامهدعویکند.واضحاستکهرسیدگیبهادعایفروشندهنیازمندهزینهومصارفوچهبسا
زمانهایطوالنیرادربرمیگیرد.افزونبرایندرصورتافالسمشتری،فروشندهبرایاستیفایحق
خودشباسایرطلبکارانبایدبهمنازعهورقابتبپردازد.برعالوهمعامالتاقساطینیازمندثبتو
ضبطومحاسبهومطالبهفروشندهازمشتریویادآوریبهمشتریبرایپرداختاقساطوقیمتو....
میباشد،کهدرمعامالتعادیفروشندهآنراتحملنمیکند.مجمعفقهاسالمیدردورهیششمسال
1990،افزایشقیمترادربیعموجلنسبتبهقیمتنقدیوفوریپذیرفته،بااینقیدکهاطراف
قراردادضمنتعیینومشخصنمودنمدتپرداختبایدبهنقدوموجلبودنمعاملهدرهنگامقرارداد

تصمیمقاطعانهونهاییخودراابرازکنندودرغیرآنمعاملهشرعًاجوازندارد.)زحیلی،24(

8. شرایط اجل )مهلت ( در بیع موجل و قسطی
تعییناجلنقشاساسیدارد؛ بیعنسیه بهعنوانمصادیق بیعموجلوقسطی اینکهدر به نظر

ضروریاستکهشرایطمهممربوطبهاجلبهاجمالیاآوریگردد.

8-1. صراحت
اجلبهصراحتبایدذکرگردد؛زیراموجلبودنمعاملهبرخالفاقتضایاطالقعقداست.اطالق

عقدمقتضیمعجلوفوریبودناستوهرگونهشرطیمخالفبایددرعقدیادآوریگردد.

8-2 . ذکر در متن یا پیش از آن
تاجیلبایددرمتنعقدیاپیشازآنذکرگردد،بگونهایکهموردتوافقطرفینقراردادوعقد
براساسهمانتوافقمنعقدگردد،بنابراینذکراجلومهلتپسازانعقادقراردادهیچاثریندارد.

8-3. مضبوط و دقیق بودن
اجلبایدمضبوطودقیقبودهواحتمالکموزیاددرآننباشد؛مانندیکهفتهیایکماهیایکسال
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و....مجهولبودناجل)مهلت(باعثجهلبهقیمتخواهدبود؛زیرادرنظرعرفاجلدرقیمت
نقشدارد،بههمینجهتتقسیطوتقسیمقیمتیکهاجزایمشخصیدارد،براوقاتمعینجایزاست.
مثاًلجنسیرابهدهدالرمیفروشدبهایننحوکهپنجدالررااولمحرمهمینسالوسهدالرآنرادر
اولصفروباقیماندهرادراولربیعاالول،مشتریپرداختنماید.برایطوالنیبودنمدتیاکوتاه
بودنآنمحدودیتینیست.)نصار،همان،135(فقهایاّمامیه،ضمنپذیرشجوازاشتراطتاجیلقیمت
مضبوطبودناجلراموردتاکیدقراردادهاند.)روحانی،محمدصادق،1429ه،153/26(ودلیللزوم
مضبوطبودناجلرااجماعیذکرکردهاندکهمستندبهلزومغرراست،درصورتیکهاجلمضبوط
نباشد،چوناجلسهمیدرقیمتداردودرصورتاجمالاجلومنضبطنبودنآنغرردرمعامله

الزممیآید.)مقدساردبیلی،احمد،همان،327(

9. تفاوت بیع قسطی با سایر بیوع مشابه 

9-1. فرق بیع قسطی و بیوع آجال و عینه
درگذشتهثابتشدبیعموجلوقسطینزدجمهورفقهاجایزاست،اّمابیعآجالوعینهشرعًا
ممنوعوهردودرواقعپلیبرایرسیدنبهرباست.بیعآجالبیعیراگویندکهفردیکاالیخودرا
بهدهدرهممیفروشد،سپسفروشندهخودهمانجنسراازمشتریبهپنجدرهمخریداریمیکند؛
دادهودهدرهمدرآینده بهمشتریقرض پنجدرهم فعاًل بیعآناستکهفروشنده نتیجهوساطت
دریافتمیکندوایندرواقعهمانقرضربویاست.وبیععینهبهبیعیگفتهمیشودکهفروشنده
بهمشتریمیگویدشمااینجنسرابهدهدرهمنقدیخریداریکنیدومنخودمجنسرادوازده
درهمازشمابهصورتموجلخریداریمیکنم.)زحیلی،همان،330-331(بیعآجالصورگوناگون
دارد.گاهیممکناستفروشندهکاالییرابهشخصیبفروشدتامدتی،یعنیبهصورتموجلسپس
خودفروشندههمانکاالیفروختهشدهیخودشراخریداریکندبهصورتنقدیکهممکناست
ازقیمتیکهخودشفروختهبودکمترباشد،یامدتآنکمترازمدتیباشدکهخودشفروختهبودیا
بهبیشترینقیمت،اّمادردورترینمدت.بیعآجالاعمازبیععینهاستوبیععینهتنهایکصورت
دارد.راجعبهبیعآجالاختالفاست،اّمااکثریتآنراحراممیدانند؛زیرادرآناتهامرباوجوددارد.
بیععینههمازاینجهتکهوسیلهیدستیابیبهرباستحراماستزیراهدفازبیععینهانتقالکاال
وقیمتمیانفروشندهوخریدارنیست؛بلکههدفازایننوعمعامالتحیلهوچارهجوییبرقرض

دادنربویازطریقخریدوفروشاست.
وجهاشتراکبیعقسطیبابیعآجالوعینهتاخیردرپرداختقیمتاستکهدرهمهیموارد
سهگانهوجوددارد؛اّماتفاوتبیعقسطیبابیعآجالوعینهدرمعاملهنوبتدوممیانفروشندهو
مشتریاست،پسمشتبهشدنبهرباودستیابیبهرباازطریقبیعبهواسطهبیعدومیکهصورت
میگیرد،درآجالوعینهوجوددارد،ولیدربیعقسطییکبارمعاملهانجاممیشودواحتمالدستیابی
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بهقرضربویدرآنمنتفیاست.مقصوداصلیونهاییدربیعقسطیتامینمنافعمشتریوبرآورده
شدننیازهایمشتریبهروشآسانوتحققسودبرایفروشندهاست.)زیتیاختر،242-241(

9-2. فرق بیع قسطی بابیع تورق 
تورقدرلغت،خوردنسکه)نقرهضربشده(استودراصطالحآناستکهفردکاالرابهبهای
مدتدارخریداریکندآنگاهبهدیگریبهبهایکمتریازآنچهخریدهنقدیبفروشد.اینمسالهرا
تورقنامیدهاند،زیرامنظورازآنورق)نقد(استنهبیع)برایتحصیلپولنقددستبهاینکارزده
است()حسینی،همان،332(وایننوعیازبیعآجالیاعینهاستوگفتهشدهمکروهاست.برای
اینکهبیعتورقوسیلهایبرایدستیافتنبهنقدینگیاستوهدفتجارتوانتفاعو....نیست
تفاوتبیعتورقبابیعقسطیوموجلواضحاست؛دربیعقسطیهدفخریدکاالتوسطمشتری،رفع
نیازهایفرداست،اّماهدفازبیعتورقحصولورسیدنبهنقدینگیاست.ازبیعتورقبهبرادرک

رباهمیادشدهاست.)زحیلی،333(
نقطهاشتراکبیعتورقبابیععینهدرایناستکهدرهردوکاالیخریداریشدهبراینوبتدوم
بهفروشمیرسد،اّمااختالفایندودرناحیهیمشتریاست.دربیععینه،مشتریدومهمانشخصی
استکهدرمعاملهاولیفروشندهبود،اّمادربیعتورقمشتریدومشخصسومیغیرازفروشندهدر
بیعاولاست.جمهورفقهابیعتورقرابهدلیلدوربودنازایناتهامکهبیعوسیلهیدستیافتنبهربا
باشدتجویزنمودهاندومعظمفقهایمعاصرهمیننظررادارندوهمیننظردرستمینماید.بهدلیل
انجام زیاد بازرگانان که است معاملهای ازسویی و نیازمنداند امروزه معاملهای بهچنین مردم آنکه
میدهند؛چونبازرگانانکاالراازکارخانههایکجاخریدوقیمتآنهارادرضمناقساطمتعددومعین
بهمصرفکنندگان نقدی بهصورت تاجران،کاالهایخریداریشدهرا توافقمیپردازندو برحسب
میفروشند؛درنتیجهبیعتورقشکلیازاشکالتجارتمباحبودهونمیتواندوسیلهیدستیابیبه
رباباشد.نتیجهآنکهدربیعقسطیمشترینیازبهجنسداردتاآنرامصرفواستفادهنمایداّمادربیع

تورقمشترینیازداردکهبهنقدینگیبرسد.)زیتی،همان،244-243(

9-3. فرق بیع قسطی با بیع الوفاء
برایبیعالوفاءدومعنیمیتوانبرشمرد؛درمعناینخست"بیعالوفاءفروختنکاالبهمشتریدر
مقابلبدهیفروشندهبهخریداربهاینشرطکههرگاهفروشندهبدهیخودراپرداختکاالبهاوباز
گردد".)حسینی،همان،333(درمعنایدومبیعالوفاءعبارتازایناستکهشخصیکاالیخودرابه
قیمتمشخصیبهدیگریمیفروشدوبرمشتریشرطمیکندهرگاهقیمترابرگرداندجنسباید
بهخوداوبرگردد.)قلعهجی،همان،389/1(تفاوتدومعناواضحاستدرمعناینخستبیعالوفاء
سخنازبدهیوبیعمیانطلبکارومدیونواقعمیشودکهمدیونبهشرطاستردادقیمتکاالیخودرا
بازپسمیگیرد،ولیدرمعنایدومضرورتینیستکهفروشنده،مدیونمشتریباشدهرشخصی
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میتواندکاالیخودرابهدیگریفروختهوشرطبازپسگیریکاالرادرصورتاستردادقیمتنماید.
بیعالوفاءازنظرفقهیمحکومبهجواز،اّماشرطپسدادنجنسبهفروشندهدرصورتاستردادقیمت
ازجانبمشتریباطلاست؛زیرااینشرطمخالفاقتضایعقدبیعاست؛مقتضایعقدبیعانتقال
ملکیتجنسبهمشتریوبازبودندستمشتریدرهرنوعتصرفدرجنساستوبرگرداندنجنس
بههنگامبرگرداندنقیمتمخالفچنیناقتضااست.ازاینروشرطباطل،ولیبیعصحیحاستبطالن

شرط)پسدادنجنسدرصورتاستردادقیمت(عقدراباطلنمیکند.)قلعهجی،همان(
تفاوتبیعالوفاءبابیعقسطیدرایناستکهبیعقسطیبیعقطعیوفعلیبودهنهایتقیمتکاًل
یابعضًاباتاخیرودرآیندهپرداختمیگردد،اّمابیعالوفاءبیعیاستکهفروشندهدرآنامکاناسترداد
جنسرادرصورتپرداختقیمتمینماید.بیعالوفاءبسیارشبیهرهناستوبسیاریازاحکامرهن

براوتطبیقمیگردد،جزبرخیاحکامرهن.)زحیلی،همان،334(

9-4. فرق بیع قسطی با بیع مرابحه آمر به شراء )مشارکت در سود از پیش تعیین شده 
همرا با سفارش خرید( 

بیعمرابحهآمربهشراء،عبارتازفروشکاالبهکسیاستکهوعدهیخریدکاالراهمراهبا
زیادیسودمعیننسبتبهقیمتاول)یعنیبیشترازقیمتیکهشخصمامورخریداریکاالراخرید
نموده(دادهاستایننوعبیعرابانکهایاسالمیبرایپاسخبهنیازاربابرجوعانجاممیدهند.مثاًل
ماشینیاوسیلهیدیگریراکهدارایخصوصیاتمشخصیهستندخریداریوپسازتملکوقبض
بهشخصیااشخاصیکهسفارشخریددادهبودندمیفروشد.بیعمذکورترکیبیازدووعدهاست؛
وعدهخریدازناحیهاربابرجوعووعدهایازبانککهبادریافتسودیبهسفارشدهنده)ارباب

رجوع(باپرداختقیمتدراقساطتعیینشدهودرمدتمشخصبفروشد.
اطرافاینمعاملهسهشخصاست؛فروشنده،مشتریوبانک.بدینجهتکهتاجرواسطهیمیان
فروشندهیاولومشتریاستوبانککاالراخریدارینمیکند،جزپسازمشخصنمودنخواستههای
مشتریووعدهیقبلیاومبنیبرخریدکاال.درایننوعبیعدرگامنخستبانکاقدامبهخریدکاالمطابق
ویژگیهایموردنظراربابرجوعمینمایدودرقدمبعدیبانککاالرابهسفارشدهندههمراهباسودو
بیشترازقیمتاولوهزینههایقانونیآنمیفروشد.فروشکاالازسویبانکممکناستبااضافهیسودی
باشدکهسابقاًبیندوطرفتوافقشدهبودووممکناستبااضافهیسودیکهمقدارشنسبتبهقیمت
اولمعیناستصورتگیردوممکناستهردویعنیهماضافهنسبتبهقیمتاولوهمهزینههایخرید
بانککاالرابهسفارشدهندهبفروشد.برایننوعبیعاعتراضاتیواردشدهاستکهآنایراداتبربیعقسطی
ایرادشدهبودندکهمهمترینآنهاحیلهگریبرایگرفتنربا،شباهتبهمعاملهیدوبیعدریکبیعوازقبیل

بیععینهبودنوبیعغیرمملوکو...،ویژگیهایوتماممواردمزبوردرشرعنهیشدهاند.
واقعیتآناستکهچنینبیعیمشروعیتدارد؛زیرامرابحهوگرفتنسوددرنزدفقهاامریمشروع
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استبهویژهکهفقهاآگاهیازهزینهیخریدومقدارسودرابهخاطرجلوگیریازجهالتمنجربهمنازعه
وفسادعقد،موردتاکیدقراردادهاندوتمامایراداتصرفاًشبههایهستندکهازاعتبارساقطاند.بانکاوالً

مالککاالشدهوسپسآنرامیفروشدوهرگزبانککاالییراکهمالکنیستنمیفروشد.
تعیینمدت با کاال بسیارواضحاست.درهردو بهشراء، آمر مرابحه بیع با بیعقسطی شباهت
فروختهمیشوندوقیمتبراساساقساطیدرآیندهپرداختمیگرددودرهردوقیمتکاالیفروخته

شدهبهخاطرتاجیلدرپرداختقیمتآنهامشتملبرزیادهنسبتبهقیمتنقدیوفعلیاست.
تفاوتایندوبیعدرایناستکهدربیعقسطیبیعباکسیصورتمیگیردکهوعدهوقرارقبلی
درموردخریدکاالبااووجودنداشت،اّمادربیعمرابحهیمذکوربیعباکسیصورتمیگیردکه
قباًلوعدهیمعاملهدادهشدهبودواواعالمآمادگیخریدنمودهبودووفایبهوعدههمالزماست.

)زحیلی،همان،336-334(

9-5. بیع قسطی و کسر چک و سفته )خرد کردن چک( 
امروزهنوعیمعاملهایبهنامخردکردنچکمرسوماستکهدرعربیازآنتحتعنوان"خصم
الکمبیاله"نامبردهمیشود.کمبیالهمعربواژهیایتالیاییمفردکمبیاالت،بهمعنایبدلوعوضبوده
ودرتعریفآنگفتهشده"چکیکهبدهکاردرآنتعهدمیکندمبلغمعینیازمالرادرتاریخمعینی
بهطلبکاریابهحاملچک)سفته(بپردازد.")حسینی،همان،419(هرگاهفروشندهایکهکاالیخودرا
بهصورتقسطیمیفروشدازمشتریچکیاسفتهویاسندمالیدریافتکندوایناسنادبهتعداد
اقساطمعینهباشدوسپسفروشندهچکوسفتهو...راباکسروکمنمودنمبلغآنبهبانکمیفروشد
تابهقیمتنقدیکاالیفروختهشدهدستیابدایننوعمعاملهیعنیکمکردنمبلغچکوسفتهحرام
است؛زیرارباینسیهبودهورباینسیهحراماست؛زیرابانکازقیمتچکهابهرهایرابهخود
اختصاصمیدهددرپرداختفوریقیمتواینداخلدرربایحرامیابیعدینبهنقدحاضراست.
دلیلتحریمآنایناستکهفروشچکازقبیلبیعنقددربرابرنقدومهلتواجلاستواینمعامله

بهاجماعحراماست.)زحیلی،همان،337(

9-6. تفاوت بیع قسطی با اجاره ی منتهی به تملیک 
برخی یا اقساط پرداختهمهی توانمشتریدر به بیعقسطیدرمواردی،فروشندهنسبت در
اقساطمشکوکاستوتصورمیکندنتیجهیچنینمعاملهضررفروشندهوانتقالکاالبهمشتریبا
وصفعدمقدرتمشتریبرپرداختاقساطاست.بهدلیلتردیددرتوانپرداختاقساطتاجراناز

روشاجارهیمنتهیبهتملیککارمیگیرند.
اجارهبهشرطتملیکدرحقیقتهمانبیعقسطیاستالبتهبهشرطبقایملکیتفروشندهتا
پایانپرداختهمهاقساط.هدفازاینروش،بقایملکیتکاالتازماناستیفایتمامقیمتدراختیار
فروشندهمیباشد.اجارهیمنتهیبهتملیکبهاینشکلاستکهبهطورمثال،صاحبخانهمیگوید:
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خانهامرابهمدتپنجسالبهشمااجارهمیدهمکهاجارهآندرهرماههزاردالرباشدواگراجارهی
ازشمااستومستاجرهم ازمدتاجارهخانه تعیینشدهپرداختنمودیپس بهارادرمواعید
میپذیرد.اینقراردادبهلحاظماهویبیعوازنظرشکلیاجارهاست؛ازاینجهتکهملکیتکاالتا
زمانتأدیهیآخریناجارهبهمشتریمنتقلنمیگردد.مستاجردرواقعمشتریاستکهقیمتکاالرا

دراقساطمشخصومعینیپرداختمیکند.
رابطهیبیعقسطیواجارهمنتهیبهتملیکدرمشخصبودنکیفیتپرداختقیمتدراقساط
معیناست.اجارهایبها،درحقیقتبهایجنسفروختهشدهبهصورتقسطیاست،اّمادوطرف
قراردادازصورتاجارهاستفادهمیکنندبهشرطعدمانتقالملکیت،درصورتیکهمقصودشانبیع
قسطیاست.برخیبیعبودناجارهیمنتهیبهتملیکرامورداشکالقراردادهاندوگفتهاند،شرط
عدمانتقالملکیتفاسداست؛زیرااگرمقصوددوطرفعقدبیعاستهمبایددرعقدتصریحکنندو
اگرمقصودشاناجارهاستنیزبایدتصریحکنند؛زیرااوالًاصلدرمعامالتوضوحاستوبرعالوه،
چنینشرطیمخالفمقتضایعقدبیعاست.مقتضایعقدبیعانتقالملکیتکاالازفروشندهبهخریدار
استولذااجارهیمنتهیبهتملیکرابهاینگونهتقریرنمودهاندکهدوطرفعقداجارهرامنعقدو
درپایانمدتاجارهیبریکقیمتمعلوموعدهبهبیعدهند.ایننوعقراردادجایزوچنینشرطی

مخالفمقتضایعقدنیست.)زیتی،اختر،همان،245-244(
برخیضمنپذیرشاختالفونبودنظرواحددرموردماهیتاینقرادادمعتقداندکه"عقداجارهبه
شرطتملیکشباهتزیادیباعقداجارهداردوظاهراًتصورمیشودکهنوعیاجارهیمشروطاست.
اینشرطبدانمعنااستکهاگرمستاجربهتعهداتخودعملنمایددرمقابلمالک)بانک(موظفاست
کهدرپایانمدتمعینشدهمالکیتمالرابدوندریافتوجهبهدیگریمنتقلنماید.البتهاینفقط
حقیاستکهبرایمستاجرایجادمیشودومیتواندازآنصرفنظرنماید." )بهرامی،بهرام.عقداجاره
کاربردی،39،1390(ایناننتیجهگرفتهاندکهاجارهبهشرطتملیکازلحاظماهویعقداجارهوتابع
شرایطعمومیقراردادهاوشرایطخاصعقداجارهاستوشرطیهمکهدرضمنعقداجارهآمده

بههیچوجهباعثانتقالملکیتبهمستاجرنمیگرددوفقطبرایمستاجرایجادحقمیکند.
"تفاوتاینقراردادبابیعاقساطیدرایناستکهدربیعاقساطیازابتدامقصودطرفینانعقادبیع
بودهاستدرصورتیکهشرطمخالفذکرنشدهباشدازلحظهیانعقادعقداموالبهمشتریمنتقل
میشوداّمادرقرارداداجارهبهشرطتملیکانتقالبعداًواقعمیشودودرواقععقداجارهمقدمهای

برایبیعبعدیقرارمیگیرد.")همان،40(

10. تدابیر حمایت از حقوق فروشنده و خریدار در بیع قسطی 
برایحمایتازبیعاقساطیوجلوگیریازاموریمانندربا،جهالت،غرروضرریکیازاطراف

عقداموریرابایدموردتوجهقرارداد:
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10-1. نوشتن و ثبت قرارداد 
ازسخنانفقهایقدیموجدیداستفادهمیشودکهدرجوازبیعاقساطی،معلومیتقیمتاقساطو
اجلشرطاست.معلومیتاینامورایجابمیکندکهقراردادثبتونوشتهگرددودرآنتماممعلومات
مربوطبهشرایطعقد،مقدارقیمتومقدارهرقسطپرداختیمسجلگرددتادرصورتوقوعنزاعبه
آنمراجعهشودوآیه282سورهبقرهکهبهآیهمداینهمعروفاستبهاینمطلباشارهدارد.فقهای
اهلسنتگفتهاند؛باتماماختالفاتیکهدربارهوجوبیااستحبابکتابتدینوجوددارندمامعتقد
ابزارهایوضوح از بیعقسطیهستیم؛زیرانوشتنوثبتدین بهوجوبکتابتدیندرخصوص

معامالتاست.

10-2. عدم جواز پنهان کاری به وسیله عقد اجاره
فروشندهنبایدبرایمحفوظنگهداشتنملکیتخودنسبتبهکاالتازمانپرداختتماماقساط
معاملهرازیرپوششعقداجارهبهشرطتملیکصورتدهدوتصمیمخودرامبنیبربیعزیرپوشش

اجارهیمنتهیبهتملیکپنهاننماید.

10-3. ممنوعیت شرط جبران خسارت در فرض عدم پرداخت اقساط 
درقراردادنبایدشرطنمودکهاگرمشتریتاخیردرپرداختاقساطنمودویااقساطراکاًلیا
بعضًاپرداختنکردموظفبهپرداختجریمهیمالیباشدوجریمهیمالیبرایتضمینپرداخت
اقساطمنظورشدهباشد.ایننوعشرطممنوعاستزیراوسیلهیربایحراموزیادیدربرابرتاخیر
است.)زیتیهمان248(آنچهدرراستایحمایتازحقوقمتعاقدیندربیعقسطیرعایتآنبیشتر

جلبتوجهمیکندفقرههایبعدیبحثمیباشد.

10-4. نرخ گذاری اجباری کاالهای ضروری و مورد نیاز
بردستگاهحکومتیالزماستکهبرنرخگذاریکاالهایموردنیازمردمنظارتداشتهباشداین
مراقبتازطریقمشخصنمودندرصدباالییسودیاستکهممکناستفروشندهازمشتریدریافت
کند.حکومتبایدباکدگذاریوعالیمدرصدسودرامشخصنمایدتافروشندهنتواندسودچندبرابر

وغیرمعقولبهبهانهیبیعقسطیدریافتکند.

10-5. الزام فروشنده را به دادن آگهی های کافی و صادقانه 
برفروشندهالزماستاجناسیراکهتصمیمبرفروشآنهاازطریققسطداردبااعالنهایکافی
وصادقانهدربارهقیمتاصلیوسودبیشتریراکهازمشتریبهخاطرفروشقسطیمیگیرد،مدت
اقساطومقدارهرقسط،کیفیتپرداختاقساطو...رابهصورتشفافاعالننمایدتابدینوسیله،
مشتریباآگاهیقبلیازحقیقتوضعیت،بدونکدامنیرنگیاقدامبهخریدکند.مشتریپیشخودش
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بایستفرصتکافیبرایدیدن،تفکرومقایسهپیشازاقدامبربستنقراردادراداشتهباشد.

10-6.  ضرورت بیمه نسبت به اقساط باقی مانده 
بیمهبدهکاریبهخصوصدربیعاقساطیدروضعیتیکهمشتریبمیردیاازکارعاجزشودازابزارهای
مهمحمایتازحقفروشندهدربیعقسطیاست،بهویژهکهقسطبلندمدتباشدوکاالهمکاالییدارای
قیمتباال،ازقبیلزمینها،خانهها،وماشینهاو....بیمهاینامکانرابرایفروشندهمیدهدتاازشرکتهای

بیمه،باقیماندهیاقساطخودرادریافتکندوکاالهمدردستورثهیمشتریباقیبماند.

10-7. مهلت دادن به مشتری معسر نسبت به پرداخت تمام یا بعضی اقساط 
فروشندهبایدمشتریراتامدتمعقولیدرصورتعجزازپرداختاقساطمهلتدهدوازمشتری
بهمحکمهشکایتنبردهوداینفرصتمعاملهرافسخنکند.براساسدستورآیهیشریفه:َوإِْنَکاَنُذو

ُقواَخیٌْرلَُکْم ۖ إِْنُکنْتُْمتَْعَلُموَن.)بقره/280( ُعْسَرةٍَفنَِظَرٌةإِلَیٰ َمیَْسَرةٍ ۚ َوأَْنتََصَدّ

10-8 . اعالم سیاست های مالی روشن و شفاف 
ازوظایفموسسههاییکهکاالهایمصرفیراتهیهمیکنندایناستکهمردمرانسبتبهسیاست
مالیشاندرامرخرید،ارشادوآموزشدهند؛ازجملهآنکهمردمراتحریککنندتاازخریدکاالهای
تجملیکهازضروریاتزندگینیستبپرهیزندوهمینطورمردمراوادارندکهدرصورتقدرت
برخریدکاالوپرداختقیمتبهصورتنقدیوفوریوکمترازقیمتقسطیاقدامبهخریدجنس

بهصورتقسطیننمایند.

10-9. الزام مشتری به ارائه ی معلومات از وضعیت مالی خودش
پیشازآغازدرمعامالتقسطی،بایدمشتریراملزمبهارائهمعلوماتپیراموندرآمدهایمالیوی
مانندکاروکسبودرآمدهایماهیانهوساالنهیوینمودتافروشندهباآگاهیوشناختحالمشتری
ومقدارقدرتخریدوقدرتپرداختیاوبهمعاملهبامشتریاقدامکند،برایاینکهدربیعاقساطی
عنصراعتمادواطمینانازناحیهفروشندهدرپرداختقدرتمهماستچونممکناستفروشنده،
معاملهقسطیننماید،جزباکسیکهاعتمادبهعدالتوقدرتبرپرداختقسطازسویاوداشتهباشد.

10-10. معرفی کفیل برای کفالت نمودن مشتری را در پرداخت دین
بهمنظورصیانتازحقفروشندهبایدمشتریراواداربهاتخاذکفیلازمیانافرادیکهجایگاه
اوازنظرمالیوعدالتشناختهشدهاستنمودتاکفالتمشتریرادرپایبندیبهمفادعقدمتکفل
گردد،بهویژهدرخریدوفروشنسبتبهکاالهاییکهدارایبهایزیادیاستوزمانزیادواقساط
متعددیرابهدنبالداردتافروشندهدرحالتعدمایفایبهعقدازناحیهیمشتریبهکفیلمعرفی

شدهمراجعهکند.
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10-11. قرار دادن رهن جهت تضمین پرداخت قیمت
باتوجهبهاینکهبیعقسطیاقتضایتاخیرپرداختقیمترادراقساطمعینداردفروشندهمیتواند
برایضمانتپرداختحقش،ازداراییهایمشتری،مالیرابهعنوانرهنبگیرد.بهاینترتیببیع
قسطیحکمعمومیرهنراپیدامیکند؛ماننداینکهفروشندهحقانتفاعازعینمرهونهرابهخاطر
را پرداختدین،عینمرهونه از فروشندهمیتوانددرصورتعجزمشتری ندارد، ربا وجودعنصر
فروختهوقیمتحقخودشرابگیردوباقیماندهرابهمشتریبرگردانددرصورتیکهقیمتآن

بیشترازحقفروشندهباشد.

10-12. در نظر گرفتن شرایط سخت گیرانه متناسب با مقتضای عقد
ازجملهشرایطمتناسببامقتضایعقدمیتوانداینشرطباشدکهدرصورتوفانکردنمشتری
درپرداختقیمت،فروشندهبتواندعقدرافسخوکاالبهفروشندهبرگردد.)زیتی،همان،253-249(

11. راه حل تاخیر در پرداخت اقساط 
درمواردیکهمشتری)مدیون(درپراختبرخیاقساطکهبایدبپردازدمماطله)معطلکردن(
وتاخیرمیکند،سوالایناستکهدرچنینوضعیتراهحلچیست؟بااینکهمیدانیمتثبیت
مطابق دین پرداخت انداختن تعویق به است، حرام شرعًا هم فایده نام به دین در زیاده اخذ و
فرمودهیپیامبر)ص(ظلماستوحتیگفتهشدهمستحقتعزیروجزایبدنییعنیزنداناست.راه
مالینیستچونجریمهی اقساطدرنظرگرفتهاند،جریمه تاخیردرپرداخت برای فقها حلیکه
مالینمودنفردتاخیرکنندهدرپرداختدینرباینسیهاستکهحرمتآنقطعیاست.هرچند
جریمهمالیدرقوانینموضوعهوجوددارد،اّمامیتوانبابتدیرکرددرپرداختقسطجریمهی
آنانمصرفنمودوخودداینحقگرفتن امور نیازمندانصدقهو به مالیدرنظرگرفتوآنرا
آنراندارد.حبسمدیونبهخاطردیرکرددرپرداختقسطدرصورتیکهمدیونقدرتپرداخت
دیگری فرصت مدیون به باید باشد معسر و تنگدست مدیون اگر ولی است، جایز باشد داشته
دادتادینخودراپرداختکند.بهدلیلهمانآیهشریفهی"وانکانذوعسره..."الخ.)بقره/280(

)339 )زحیلی،

12. نتیجه گیری 
ازکلماتاکثریتفقهایمعاصراستفادهمیشودکهدلیلقابلقبولبرمنعمعامالتقسطیوجود
انسانوشبهاتوارده آزادی برائتو اباحهدرمعامالتواصل بهاصل باتوجه بهخصوص ندارد
موجل معامله در قیمت زیادت زیرا است، مردود قسطی خریدوفروش در ربا شبههی بهخصوص
بهعنوانجزئیازقیمتکاالدرنظرگرفتهمیشودنهبهعنوانتاخیردرپرداختقیمتآنچهکهایراد
معامالت درنتیجه و است تاخیر بهصورت قیمت پرداخت برابر در قیمت در زیادت دریافت دارد.
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قسطیتحتشرایطیازنظرفقهیمحکومبهجوازودالیلطرفدارانجوازچنینمعاملهازقوتو
استحکامبیشترینسبتبهدالیلمخالفانجوازومشروعیتبرخورداراست.
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بررسی شاخص های حکمرانی خوب و تاثیر آن برعملکردهای اقتصادی 
طی سال های اخیر
محمدجانرحمانی*

*.ماستراقتصاد،آمردیپارتنمنتاقتصاد،دانشگاهخاتمالنبیین)ص(،کابل،افغانستان.

چکیده
و توسعه به دستیابی میگردد، مطرح آمالوهدفکشورها بزرگترین بهعنوان امروزه که آنچه
پیشرفتاست.لذاکشورهایدرحالتوسعهدرصددهستندکهدرمسیرتوسعهوپیشرفتقراربگیرند.
توسعهی بر موثر عامل را متفکرانحکمرانیخوب از بسیاری جدید، وسیاستهای رویکردها در
پایدار،فراگیرومتوازنبرایکشورهایدرحالتوسعهمیدانندومعتقدندکهنهادهاییماننددولت
توسعهگرا،نهادبازارونهادهایمدنیباتعاملیکدیگروتالشهایمشترکبرعملکردهایاقتصادی

تاثیرگذاریدارند.
شاخصهایحکمرانیخوبکهازسویبانکجهانیوکارشناسانآنارائهوتدوینگردیده،
حکمرانیخوب تحقیق دراین میباشد. جامعه اصلی نهاد سه سودمند تعامل میزان دهندهی نشان
بهعنوانمهمترینپیششرطوالزاماتموفقیتتحققفرایندتوسعهوپیشرفتافغانستاندانستهشده
است.برایناساسبررسیشاخصهایحکمرانیخوبوشاخصهایاقتصادیکشورطیسالهای
اخیر،نشانمیدهدکهرابطهیمعنیداریبینشاخصهایحکمرانیخوبومتغییرهایکالناقتصادی
مانندرشداقتصادیوسرمایهگذاریوجودداردکهباتقویتوبهبودشاخصهایحکمرانیخوب

زمینهیبهبودوتقویتشاخصهایکالناقتصادیفراهممیگردد.
شاخصهای و سرمایهگذاری پیشرفت، و توسعه خوب، حکمرانی شاخص، کلیدی: واژه های 

حکمرانیخوب.



48

13
96

ن 
خزا

 ،2
ره 

شما
م، 

دو
ل 

سا

مقدمه
سیاسی و اقتصادی نوشتههای در خوب،1 حکمرانی یا زمامداری اصطالح اخیر، سالهای طی
و بینالمللی مالی و پولی سازمانهای همینطور، و رفته بهکار انکشاف و توسعه عامل بهعنوان
معیار یک بهعنوان آن از دارند، سروکار بینالمللی همکاریهای و توسعه امور با که سازمانهایی
شاخصگزاریبینکشورهایموفقوناموفقدرتوسعهوپیشرفتاقتصادیاستفادهمیکنند.بنابراین
اصطالح»حکمرانی«و»حکمرانیخوب«بهنحوگستردهایدرادبیاتتوسعهوپیشرفتاقتصادیرواج
پیداکردهوحکمرانیبدبهعنوانیکیازعللاساسیناکامیجوامعامروزیکشورهایدرحالتوسعه
مهمترین بهعنوان برقراریحکمرانیخوب است. معرفیگردیده پیشرفت و توسعه به دردستیابی

استراتژیتوسعهبرایکشورهایتوسعهنیافتهپیشنهادگردیدهاست.
بههمیندلیلاستکهامروزهنهادهایپولیومالیبینالمللیوکشورهایتوسعهیافتهوصنعتی
کمکهاومساعدتهاووامهایشانرابهکشورهایدرحالتوسعهوجهانسوم،معطوفبهتحقق
شرایطیمیکنندکهمتضمناجرایمولفههاومعیارهایحکمرانیخوبباشد.بنابرایناقتصاددانانو
سیاستمدارانوسازمانهایبینالمللیاقتصادیوکشورهایتوسعهیافته،تحققحکمرانیخوبدر

کشورهایتوسعهنیافتهراالگوومدلیمناسببرایتوسعهوپیشرفتشانمعرفیمیکنند.

1. مروری بر ادبیات و چارچوب نظری 
ترمیم بهمنظورجبرانخسارتهایجنگیو توسعه، اقتصاد ازجنگجهانیدومکهعلم پس
شرایط بهبود و فقر کاهش بهمنظور و دوم و اول جهانی جنگ دو از مانده برجای خرابیهای
اقتصادیوسیاسیکشورهابیشترموردتاکیدقرارگرفت.بهمرورزمانواژههاییمانندتوسعهگرایی
ودولتهايتوسعهگراوحکمرانیشایستهبهعنوانواژههاومفاهیمجدیددردههی1980وارد
و جامعه یک شدید گرایش و تمایل بهعنوان توسعهگرایی آن از پس و گردید. توسعه ادبیات
نوسازي، جهت در فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادي، ساختارهاي تحول به آن نخبگان یا
مختلفی دیدگاههای گرفت. قرار جدی تاکید مورد جامعه رفاه و تولید شدن، صنعتی پیشرفت،
بهعنوانسیاستهایتوسعهوانکشافاقتصادیدرطولدورههایمختلفمطرحگردید.بهصورت
کل،محوراصلیسیاستهاورویکردهایتوسعهرادرحاکمیتهاینهادهایدولتی،خصوصیو
مدنیمیدانندکهدریکدورهعاملتوسعهوپیشرفترادرحاکمیتبالمنازعبخشخصوصیو
بازارمیبیندونهاددولترامانعآن؛اّمادردورهیدیگردولتراتصحیحکنندهوموتورتوسعهو
پیشرفتمیداندوزمانیهمتعاملورابطهیسودمندمیانسهنهاددولت،بازاروبخشخصوصی

ومدنیراموتورتوسعهوپیشرفتمیداند.

1. good governance
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1-1. دوره نخست: دوره حاکمیت نظام بازار و بخش خصوصی
انقالبهایعلمیوصنعتیاروپاشکل از انجامیدوبعد ایندورهکهحدود150سالبهطول
گرفتوتااوائلقرننوزدهموپایانجنگجهانیدومرادربرمیگیرد.)1945-1776(نظریهپردازان
ایندوره،بروجودفعالبخشخصوصیبامحوریتبازارسرمایهداريآزادورقابتیتأکیدداشتند.
وسطی قرون ملوکالطوایفی دولتهای بحران و فرهنگی اقتصادی، بحرانهای از پس دیدگاه این
مطرحگردیدوبرجستهتریننظریهپردازآن،جانالکانگلیسیبود.)بشیریه،1378ص35(ایندیدگاه
عمدتًانقشیبرايتحولزاییدولتدرعرصههايسیاسی،اقتصاديواجتماعیقائلنبودواینامر
رابهعهدهینیروهايبازاروطبقاتبورژوازيمیگذاشتکهدرنتیجهفعالیتبازارورشدمنافع

خصوصی،بهطورخودبهخود،منافعاجتماعیوتوسعهجمعیحاصلمیشد.
ایندیدگاههمزمانباپیدایشعلماقتصادمدرندرسال1776میالديبهواسطهیانشتارکتاب
»ثروتملل«آداماسمیت،بهصورتجدیترمطرحشد.اسمیتکهپدیدههایاقتصادیرابرمبنای
کشفقوانینطبیعیتجزیهوتحلیلمیکرد،وجودنفعشخصیمبادلهوتقسیمکارراازمهمترین
قوانینطبیعیمیدانستکهبررفتارهایانسانحاکماستودرمحیطرقابتیبازاربهترپیادهمیگردد.
ویمعتقدبودکهنفعشخصیدرشرایطرقابت،بهافزایشتولیدکلهمراهبانوآوريهايفنی،کاهش
هزینهتولید،افزایشبازدهی،کاهشقیمتوافزایشرفاهعمومیمنجرمیشود.اسمیتازنوعخاصی

ازدولتبهعنواندولتسازگارناممیبردکهبایدوظایفذیلراانجامدهد:
1.حافظوحراستکنندهازپیگیرينفعشخصیومالکیتخصوصی

2.حافظوحراستکنندهازرقابتبینبنگاههاياقتصادي
3.احترازازهرگونهدخالتدراموراقتصادي

4.ایجادامنیتودفاعازمرزها
5.تولیدکاالهایعمومی

6.سرمایهگذاریدرزیرساختهایکالناقتصادی
بنابرایننظریاتحاکمدرایندورهتاکیدبراستفادهازنیروهایبازاروارتقایرشداقتصادیاز
مسیربهبوددرکارایینیرویکاروبخشخصوصیبودهاست.اّمابعدازجنگجهانیدومکهنظریات
توسعهبهدلیلناتوانیبازاردرتسریعفرایندتوسعهدرکشورهایمستعمرهوتازهاستقاللیافته،باعث

گردیدکهتفکرتوسعهواردفازجدیدشگرددودورهیشکستبخشخصوصیرقمزدهشود.

1-2.  دوره دوم: دوره شکست بخش خصوصی
دورهیدوم،ازاوائلقرننوزدهمبهبعدبهصورتجدیشروعمیشودوتااواخردههی1970
ادامهمییابد.درایندورهنظریهپردازانبرنقشدولتدرهدایتتحوالتاقتصادي-اجتماعیتأکید
میکنندوشکستبخشخصوصیرااعالنمیکند.نظریهیشکستبخشخصوصیوحضورحد
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اکثریدولتدراقتصاددرشرایطیتکوینیافتکهچندینتحولاقتصادیدرگذشتهودراواخر
اتفاق 1930 دههی و دههی1890 اقتصادی بحرانهای بهعنوان بیستم قرن دراوائل و نوزدهم قرن
افتادواینگونهتحوالتباعثگردیدکهنظریاتجدیدشکلبگیرد.ایننظریهوسیاستتوسعهبا
محوریتدولت،ازسویاقتصاددانانیمانندفردریکلیستوجانمیناردکینزمطرحوموردحمایت
قرارگرفت.درهمینزماناقتصاددانیبهنامفردریکلیستاذعانداشتکهنظامنابسرمایهداريو
اهمیتدادنبهبخشخصوصیوبازارباعثانباشتسرمایهوفنآوریدرکشورهایمسلطگردیده
وباعثاستثماراقتصاديوعقبنگهداشتهشدنکشورهايتوسعهنیافتهگردیدهوتوسعهیافتگی
کشورهایتوسعهیافتهرادرتوسعهنیافتگیبقیهکشورهامیداندواینازنتیجهیواگذاریاقتصادبه

نظامبازارآزادورقابتیاست.
ازسويدیگر،انقالبکمونیستیشوروينیزدرهمیندورهیزمانیاتفاقافتادونوعخاصیاز
نظریهدولت؛یعنیدولتحداکثریرامطرحکرد.دولتکمونیستی،دولتیبرنامهریزومداخلهگر،و
نمایندهيپرولتاریابودکهبایدهمهیاقتصادرابهنمایندگیازطبقهکارگر،تحتکنترلبگیرد،براي
همهیمردمکاروغذاتأمینکندومازادتولیدرابهسرمایهگذاريتخصیصدهد.بهاینترتیب،دولت

حداکثريمطرحگردید.)عظیمیآرانی،1384،ص153(
اّمادرکنارنظریهیدولتحداکثريمطلقکمونیستی،نظریهدولتحداکثرينسبینیزازسوي
جانمیناردکینزمطرحشد.ایننظریهاصالحاترادرنظامسرمایهداريبهاینصورتبهوجودآوردو
نظریهخودراباپیگیریواهمیتدادنبهعدالتاجتماعیومطرحکردنسیاستهایرفاهیدولت
همراهبامقدسدانستنپیگیرینفعشخصیومالکیتخصوصیمطرحساختودرنهایتنظریهاش

معروفبهنظریهیدولترفاهگردید.)شیرزادی،1390،ص47(
شکست کنندهی تصحیح عامل را دولت سوسیالیستی و کینزي اقتصاد نظریات بنابراین 
از شده حاصل مقیاس صرفههاي و دولتی عمرانی طرحهاي با که میدانستند خصوصی بخش
طوالنی بیکاری کاهش باعث کینز اقتصادی سیاستهای میبخشد. تسریع را توسعه فرایند آن،
گردید باعث  سوسیالیستی اقتصاد نظام و گردید 1930 دههی اقتصادی بحران از ناشی مدت
کهشورویازاقتصادکشاورزیبهیکاقتصادصنعتیدردههی1940ارتقایابد.همینطوردر
دورانحاکمیت"سیاستدولتموتورتوسعهاقتصادی"دردهههای1960و1970باعثگردید
که چنانچه . یابد کاهش ... و مالزی تایوان، جنوبی، کره مانند آسیا شرق درکشورهای فقر که
تایوانمعروفبه"معجزهتوسعه"ویکیازچهار»ببرآسیایشرقی«)سهکشوردیگرعبارتنداز
تفکر بر اخیر نیزدردهههای آنها اقتصادی کرهجنوبی،سنگاپوروهنگکنگ(گردید.موفقیت

تاثیرگذارگردید. توسعه دربارهی اقتصاددانان
اّمابهمروززمانمشکالتیمانندمواجهشدندولتهاباکسربودجهوبدهیهایکالنکشورهای

آمریکایالتینباعثگردیدکهدروانحاکمیتدولت،موتورتوسعهبهپایانبرسد.
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1-3. دوره سوم: قدرت مجدد بخش خصوصی یا اجماع واشنگتنی
دورهسومکهباسقوطدیواربرلینوسقوطشورویشروعمیگردد،موجبتضعیفساخت
شیرزادي،1386،ص20( ( اغلبکشورهايجهانشد. در دولت نقشحداکثری و رفاهی دولت
ازاینرو،درایندورهشاهدظهورلیبرالیسمنو،خصوصیسازي،پیدایشرویکردمکتبشیکاگوکه
بهاجماعواشنگتنیمعروفاستمیباشد.بهمنظورمدیریتبحرانمالیوتورماقتصادیکشورهادر
دههی1970سهنهادبینالمللیمانندبانکجهانی،صندوقبینالمللیپولوسازمانتجارتجهانی
درواشنگتنامریکاگردهمآمدند.درنتیجهدرسال1989اصطالحاجماعواشنگتنیتوسطویلیامسون
ابداعگردید.)کنفرانسالگویاسالمیایرانیپیشرفت.1393/3/1(دررویکرداجماعواشنگتنیباور
دوبارهبهقدرتبخشخصوصیوانتخابمردمبهوجودآمدوکارآمديرقابتوقیمتهایبازاری
دیدگاه،بخشخصوصی این طبق راگرفت. توسطدولت قیمتها تعیین و منابع جايتخصیص
بهتریننتایجرابهبارمیآوردوقیمتهابهترینتخصیصدهندهمنابعهستندوهرگونهدخالتدولتی
برايتغییردرآنچهبخشخصوصیبهوجودآوردهضدتولیداست.بنابراین،نگاهبهدولتاز»عامل
توسعه«بهجدیترین»مانعتوسعه«تغییریافت.پسهراندازهدولتکوچکترباشدبهتراست.ازآنپس
موجیتازهازنظریاتورویکردهاآغازشد)روزنامهدنیایاقتصادشماره1391/2/19.2635(تحت

عنواناجماعواشنگتنیومهمتریناصولایناجماعرامواردذیلتشکیلمیدهد:
1.آزادسازیتجاری

2.مقرراتزدایی
3.مدیریتبحرانبدهی

4.آزادسازیمالی
5.خصوصیسازی

1-4. دوره چهارم: سیاست های پسا واشنگتنی
دورچهارمکهمیتوانآنرا"سیاستهایپساواشگنتنی"دانستدردههی1990بعدازشکست
شورویسابقتوسطاقتصاددانانمطرحگردید.برخیمتفکرینازاواسطدههی1980بهبعدودر
دههی1990میالدياینسوالرامطرحکردندکهاساسًاکشورهايدرحالتوسعه،بایدچگونهدولت
داشتهباشدوباچهویژگیهاییبایدرهبريجامعهوتوسعهرابهعهدهداشتهباشد؟بهعبارتدیگر،آیا
کشورهایدرحالتوسعهبرایرسیدنبهتوسعهوانکشافاقتصادیبایدازساختارونحوهمدیریت

دولتکشورهايتوسعهیافتهتقلیدکنند؟
بسیارینظریهپردازانتوسعهوانکشافاقتصادیمعتقداندکهشرایطمحیطیکشورهايدرحالتوسعه،
ازنظرماهیتباشرایطکشورهايصنعتیمتفاوتاست.زیراکشورهایتوسعهیافتهاروپاییزمانیشروع
بهتوسعهوپیشرفتکردندکهاقتصادهايمسلطیدربرابرآناننبود.اینکشورها،یاخود،اقتصادمسلط
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زمانبودندویابارقابتهايسنگینکشورهايدیگريکهازنظرعلمیوفنیبهمراتبپیشرفتهترازآنان
باشند،روبهرونبودند.)عظیمیآرانی،پیشین،ص17(درحالیکهکشورهایدرحالتوسعهزمانیبرای
توسعهوپیشرفتشانگامبرمیدارندکهبااقتصادهایمسلطوبارقابتهایسنگینکشورهایتوسعهیافته
مواجهاست.برایناساس،دردههی1990وپسازآن،دولتودیدگاههاییدرخصوصلزومهماهنگی
دولت،بازارونهادهایمدنیمطرحشد.دراینرویکرد،دولتبهعنوانسکاندارکشتیتوسعهتصورشدهو
میبایستکوتاهترینوسریعترینمسیررابرایکشورهایدرحالتوسعه،تعیینکند.موتورمحرکهايکه
کشتیرادرمسیرانکشافوتوسعهبهراهمیاندازد،کارآفرینانبخشخصوصیونهادمدنیجامعهاست.
اینسهنهادبامشارکتهمدیگروباداشتنتعاملسودمند،قادربهایجادتوسعهیپایداروفراگیربرای
کشورهایدرحالتوسعهخواهدشد.اقتصاددانانیمانندجوزفاستیگلیتز،معاونسابقبانکجهانیوبرنده
جایزهینوبلاقتصادیسال2001،پلکروکمنازدانشگاهکالیفورنیاومایکلپرترازدانشگاههارواردامریکا
معتقدبهتعاملسازندهبیندولت،بخشخصوصیونهادمدنیهستند.بهباورآناندولتباحمایتاز
صنعتمنتخبمیتواندمزیترقابتملیایجادکندوباایجادمزیتهایرقابتملیومزیتهایاکتسابی
وپیشرفته،فرایندهایتوسعهاقتصادیبرایجامعهوکشورهایدرحالتوسعهفراهممیگردد.)مجلهدانش

وتوسعه،سالپانزدهم،شماره24،سال1378،ص4(
بنابراینشعاردورهیاول»بازارمحورتوسعه«وشعاردورهیدوم»دولتموتورتوسعه«رامطرح
میکند.اّماشعاردورهیسوم»دولتکوچک«راوشعاردورهیچهارم»حکمرانیخوب«رازمینهساز
تحققتوسعهوپیشرفتمیدانند.حکمرانیخوبازسهنهاداصلیمانند؛دولت،جامعهمدنیوبخش

خصوصیتشکیلشدهاستوهرکداموظایفخاصوتعریفشدهخودرادارند.
توسعهی مرزها، از دفاع و امنیت ایجاد قانون، حاکمیت به بخشیدن تحقق موظف دولت 

زیرساختهایاقتصادی،برقراریعدالتاجتماعیوسیاستهایحمایتیاست.
نهادمدنی،شبکههایتعاونیومشارکتیاقتصادیاستکهفعالیتهایغیرانتفاعیانجاممیدهند

ومعافازمالیاتهستندوبرکارکردهاینهادهایدولتیوخصوصینظارتمیکند.
اّمانهادخصوصیعهدهدارفعالیتهایاقتصادی،مانند؛تولیدوتجارتوایجاداشتغالاست.

2. تبیین مفهومی حکمرانی خوب و شاخص های آن

2-1. مفهوم حکمرانی خوب
دردهههایاخیردومفهومجدیدبهنامحکمرانیخوبودولتتوسعهگرامطرحگردیدهاست.چنانچه

دررویکردنهاديازسهنوعدولتنامبردهميشود:دولتتوسعهگرا،دولتیغماگرودولتمیانه.
- دولت توسعه گرا

مدنی و خصوصی بخشهای با صمیمانه روابطي داشتن گرا توسعه دولت ویژگی مهمترین 
جامعهاست.نمونههاییازدولتتوسعهگراکهباسیاستهایترکیبیوآمیختهبابخشخصوصیدر
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کشورهایژاپن،تایوان،ویتنام،کوریایجنوبی،مالزیوبرخیکشورهایتوسعهیافتهیدیگرباعث
کاهشفقرورشداقتصادیگردیدهاستوکاهشفقروتوسعهیاقتصادیحاصلتالشهاوقرابت

)Laura Routley, 2012p4(.نهادهایبازار،دولتونهادمدنیمیباشد
- دولت یغما گر

بهجاي قانونمندي،جایگزینيروابط نقطهمقابلدولتتوسعهگرااست.فقدان  دولتیغماگر
ضوابط،شکافزیادبینقدرتسیاسيواجتماعيوعدمانسجامدیواني،ازویژگيهايایندولت
است.دراینجاهمهچیزفروشياستودولتنمیتواندیکایکمقاّماتمسئولراازرفتنبهدنبال

اهدافشخصيبازداردوروابطتنهامنبعهمبستگياست.
- دولت میانه

دولتمیانهدرحدفاصلدودولتقبلياست.آمیزهايناقصازترکیبذکرشدهاست.)فصلنامه
توسعهتنکولوژیصنعتی،شماره16،زمستان1389،ص63(

و بینالمللی سازمانهای برخی سوی از خوب حکمرانی نظریهی اخیر سالهای در بنابراین 
اقتصاددانانبهعنوانمهمترینمسیربرایتوسعهیکشورهایدرحالتوسعهمطرحگردید.چنانچهدفتر
برنامهیتوسعهیسازمانمللمتحد،حکمرانیخوبرانحوهیاعمالقدرتسیاسیواقتصاديواداري
برايمدیریتامورعمومییککشوردرهمهیسطوحتعریفمیکندوحکمرانیرامشتملبرسازوکار
وفرایندهاونهادهاییمیداندکهازطریقآنشهروندانوتشکلها،منافعخودراابرازوحقوققانونی

خودرااستفادهنموده،تعهداتوتکالیفخودراایفاواختالفاترابامیانجیگريحلنمایند.
درتعریفدیگريازیونسکودرسال2002حکمرانیخوبرابهمعنايسازوکارها،فرایندهاو
نهادهاییدانستهاستکهبهواسطهیآنهاشهروندانگروههاونهادهايمدنیمنافعمدنیخودرادنبال
بهاجرادرمیآورندوتعهداتشانرابرآوردهمیسازند.همچنین قانونیخودرا میکنندوحقوق
حکمرانیخوبرافرایندتصمیمگیريواجرايتصمیمهاباتمرکزبربازیگرانونهادهایرسمیو

غیررسمیتعریفمیکنند.)رزمی،صدیقی،1391،ص5(
بنابراینمیتوانحکمرانیخوبرارابطهیسودمندبینسهنهاداصلیدولت،بخشخصوصیوبخش
مدنیجامعهدانست.بهبیاندیگرحکمرانیخوبرابطهیمتوازنوسازندهبینسهنهاددولت،بازارو
جامعهیمدنیاستکههرسهبخشدرتعاملبایکدیگرقراردارند،بهگونهایکهضعفوقدرتبیشاز
حدیکیازآنهاتعادلاجتماعیرابرهمخواهدزد،لذاایجادارتباطوتعادلالزموتفکیکوظایفهریک
ازاینسهبخشامکانبهترزیستنرادریکجامعهفراهمومسیررسیدنبهتوسعهراهموارخواهدکرد.
افغانستان اقتصادی ادبیاتسیاسیو ازسقوططالبانوارد بعد بههمیندلیل،حکمرانیخوب 
بر بینالمللی سازمانهای و جهانی جامعهی اصلی تاکید 2001 درسال بن کنفرانس در که گردید
پیادهسازیشاخصهایحکمرانیخوببودند.جامعهیجهانینیزخودراطبقمعاهدهبنموظفبه

برقراریحکمرانیخوبوبهبودشاخصهایآندرافغانستانمیدانست.
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2-2. تاثیرگذاری حکمرانی خوب بر عملکردهای اقتصادی
بعدازآنکهحکمرانیخوببهعنوانمسیرمناسبجهترسیدنبهتوسعهوانکشافاقتصادی
مورد در مختلف کشورهای در گسترده مطالعات گردید، مطرح توسعه درحال کشورهای برای
تاثیرگذاریحکمرانیخوببرعملکردهایاقتصادیصورتگرفتهوبهایننتیجهدستیافتهاندکه
کیفیتحکمرانیخوب،عاملموثردربهبودکارکردهایاقتصادیمیباشدوباعثرشداقتصادیو
جذبسرمایهگذاریخارجیوداخلیمیگردد.چنانچهکشورهاییمانندجنوبآفریقا،چین،ژاپن،
جنوب در اقتصادی توسعهی در خوب حکمرانی نقش عناوین تحت تایلند، و مالزی کرهجنوبی،
افریقا،)راندیپلی،2002،ص5(تاثیرگذاریحکمرانیخوبدرسرمایهگذاریداخلیدرکشورهای
خاورمیانهوشمالافریقا،)عظیمی،1391،ص2(موردمطالعهقرارگرفتهوایننتیجهبهدستآمدهکه

برقرارحکمرانیخوبیکیازمهمترینرازهایموفقیتاینگونهکشورهابودهاست.

3. طراحی شاخص های حکمرانی خوب
بعدازآنکهشعارمرحلهیچهارمازسیاستهایتوسعه،برقراریحکمرانیویاحکمرانیخوب
مطرحگردیدوبرقراریحکمرانیخوبموتورکاملوپرقدرتجهتدستیابیبهتوسعهدانستهشد،
شاخصهاییرانیزبهعنوانسنجههایحکمرانیخوبتوسطنهادهایبینالمللیاقتصادیطراحی
گردید.کافمنوهمکارانش،زیرنظربانکجهانیوصندوقبینالمللیپولاقدامبهارائهوتدویناین
شاخصهانمودند.)Kaufmann Kraay، Mastruzzi, 2009.p5(درسالهای1999و2002کافمن2،
کرای3وزودیولوبیتو4عناصرومتغییرهاییرابرایمعرفیواندازهگیریحکمرانیخوبجهتتحقق
روندتوسعهوپیشرفتمعرفیکردند.)فصلنامهسیاسی–اقتصادیشماره290سال1391.ص83(
بانکجهانینیزبااستفادهازشاخصهایششگانه)همایشملیاقتصاد،1391،ص5(کهدرذیل
آمدهاست،ابتداوضعیتحکمرانیخوبرادردورهی1996-2002میالدیهردوسالیکبارمنتشر
توسط را مختلف کشورهاي حکمرانی وضعیت ساالنه بهصورت بعد به 2002 سال از و میکرد

شاخصهایششگانهموردارزیابیقرارمیدهد.شاخصهایششگانهحکمرانیخوب:

3-1. حق اظهار نظر و پاسخ گویی
شاخصحقاظهارنظروپاسخگویی5بدینمفهوماستکهدولت،بخشخصوصیونهادهای
مدنینسبتبهمردم،مجلسوجامعهجهانیبایددرموردمسائلیکهبرزندگیمردمتاثیرگذاریدارد
پاسخگوباشند.درراسایناضالعسهگانه،دولتاستکهبهعنوانسکاندارکشتیتوسعهوانکشاف

2. Kaufmann
3.  raay
4. Zoido-Lobatón
5. Voice and accountability
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اقتصادیمدیریتاینکشتیرابرعهدهدارد.
بنابرایندولتبایددرموردمدیریتبودجهوهزینههاوبدهیهایخودوحقوقبشروآزادی

بیانومطبوعات،بهمردم،پارلمانوجامعهیجهانیپاسخگوباشد.

3-2. ثبات سیاسی و عدم خشونت
اقدامات آمیز، خشونت اقدامات فقدان شاخص این توسط که خشونت6 عدم و سیاسی ثبات
تروریستیکهباعثبیثباتیوسقوطدولتمیگرددرااندازهگیریمیکند.همینطورشاملنحوهی

توزیعثروتوامکاناتدرجامعهوکاهشنرخرشداقتصادرسمیوغیررسمیمیگردد.

3-3. کارایی و اثربخشی 
شاخصکارائیواثربخشی7،بیانگرمیزانکارآمديواثربخشیحاکمیتهایسهگانهیدولت،
بخشخصوصیونهادهایمدنیرادرانجاموظایفمحوله،مانند؛کیفیتتهیهوتدارکخدمات
و ادراکات میزان شاخص این دیگر بیان به میباشد. اداري نظام کیفیت یا خصوصی و عمومی
رضایتمندیهایشهروندانیککشورازکیفیتارائهیخدماتعمومیوخصوصی،خدماتملکی
ودرجهیدوربودنارائهیخدماتعمومیوملکیازفشارهایسیاسیونیزمیزانکیفیتتدوین
واجرایسیاستها،واعتبارتعهددولتبهچنینسیاستهاییدریککشوررااندازهگیریمیکند..

3-4.کیفیت قوانین و مقررات
شاخصکیفیتقوانینومقررات8،میزانرضایتمندیوعدمرضایتمندیمردمرانشانمیدهد
کهمردمتاچهاندازهبهتواناییدولتونهادهایقانونگذاردرنحوهیتدوینوبهکارگیریمقرراتو
سیاستهایدرستوسالمیکهباعثتقویتوبهبودبخشخصوصیمیگردداعتماددارند.بنابراینتوسط
شاخصکیفیتقوانینومقررات،سیاستهاییمربوطبهکنترلقیمتها،نظارتکافیبرسیستمبانکیو

همچنینهزینهیوضعقوانینبرايتجارتخارجی،مالیاتوتعرفههایگمرکیاندازهگیریمیگردد.

3-5.حاکمیت قانون
شاخصحاکمیتقانون9،میزاناحترامعملیکهدولتمردانوشهروندانیککشوربراينهادهایی
قائلهستندکهباهدفوضعواجرايقانونوحلاختالفایجادشدهاسترااندازهگیریمیکند.
بهبیاندیگرشاخصحاکمیتقانون،نشاندهندهیمیزانرضایتمندیمردمومیزاناعتمادمردمبه
رعایتقوانینجامعهتوسطدولتوتحکیمقوانیناست.یعنیمردمتاچهمقداربهپولیسودادگاهها

اعتماددارندکهقوانینرادرستوکاملپیادهواجراءمیکنند.
6. Political stability and absence of violence
7. Government Effectiveness
8. Regulatory quality
9. Rule of law
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3-6. کنترل فساد
شاخصکنترلفساد10،کهمفهومهاییمانندفساددرمیانمقاّماترسمی،اثربخشیتدبیرهايضد
فساد،تأثیرآنبرجذبسرمایههايخارجی،پرداختاضافییارشوهبرايگرفتنمجوزهاياقتصادي
و...رااندازهگیريمیکند.دراینتعریفهراندازهویژگیهايمثبتمانندحاکمیتقانون،پاسخگویی
واثربخشیدولتدریکجامعهبیشترباشدوفساد،مقرراتاضافیوبیثباتیسیاسیوخشونتکمتر

باشد،حکمرانیدرآنجامعهبراينیلبهتوسعهمناسبتراست.
بهبیاندیگر،شاخصکنترلفسادادارینشانمیدهدکهتاچهاندازهازقدرتعمومیوامکانات
دولتیبرایکسبمنافعخصوصیدریککشوراستفادهمیشودوتاچهاندازهدولتتوسطزورمندان

بهگروگانگرفتهشدهوبرایتامینمنافعشخصیشاناستفادهمیگردد.

4. بررسی وضعیت میانگین شاخص های حکمرانی خوب طی سال های 2015 -1996
براساس 2015 سال تا 1996 سال از افغانستان در خوب حکمرانی شاخصهای وضعیت
شاخصهایبانکجهانیموردمطالعهقرارمیگیرد.شاخصحکمرانیخوبدرافغانستانبیانگرو
سنجشکنندهیعملکردهاوکارکردهایسهنهاداصلیومهمماننددولت،بخشخصوصیوجامعه
بیاندیگرشاخصهایحکمرانیخوبمیزانوجودرابطهیسودمندوکارکردهای مدنیاست.به
دولتافغانستان،بخشخصوصیکهبهمنظورمدیریتبخشهایصنعتوتجارتوتولیدمجوزخود
راازادارهیآیسادریافتمیکنندودربازارآزادورقابتیتالشمیکنند.همینطوربخشمدنیکه
مجموعهایازسازمانهاونهادهایغیرانتفاعیوغیردولتیمعافازمالیاترااندازهگیریمیکند.

درافغانستانازسال2001بدینسوهزاراننهادمدنیداخلیوخارجیپایهگذاریشدهاستکه
بهمنظورترویجحقوقبشر،حقوقزن،انکشافدهات،شفافیتدرانتخاباتومبارزهبافسادتشکیل

گردیدهاستوازمنابعمختلف،ازجملهجامعهیجهانیمساعدتهاییرادریافتمیکنند.
اینجوهاازمهمترینبخشایننهادهاهستندکهدرسال2012حدود800تایآنانتوسطوزارت
اقتصادمنحلگردید.ازجملهنهادهایمدنیفعالدرافغانستاندیدبانشفافیتافغانستانکهوابستهبه
سازماندیدبانشفافیتبینالمللیاستوهمینطورنهادمدنیسیگارکهپروژههایانکشافیبینالمللی
بر نظارت انتخاباتیو فیفاکهدربخشاصالحات نهادمدنی قرارمیدهدو تفتیش رامورد امریکا

انتخاباتکارمیکنند.)دیدبانشفافیتافغانستان،1394،صص180-171(
و سرمایهگذاران از متشکل و خدماتی و صنعتی بخشهای شامل افغانستان سکتورخصوصی
متشبثیناستکهمجوزفعالیتخودراازادارهیآیسامیگیرند.ازسال2015بهاینسودرمجموع
45500شرکتوکمپنیدراینادارهثبتگردیدهکهحدود42875آنداخلیاستوحدود1287415
کارمنددارندوحدود2625آنخارجیوبینالمللیاستو54911وکارمندانخارجیرااستخدام

10. Control of corruption
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کردهاند.)دیدبانشفافیتافغانستان،1394،صص184-183(

جدول )1( بررسی شاخص های حکمرانی خوب درافغانستان
ف

ردی

سال
 

ص حق اظهارنظر 
شاخ

وپاسخ گویی

ت 
ص ثبا

شاخ
سیاسی)تروریسم 

ب کاری(
وخرا

ص اثربخشی 
شاخ

ت
دول

ت قوانین 
ص کیفی

شاخ
ت

ومقررا

ت 
ص حاکمی

شاخ
قانون

ص کنترل فساد
شاخ

ص کل حکمرانی 
شاخ

ب
خو

11996-1.90-2.54-2.25-2.13-1.76-1.85-2.071
21998-2.04-2.57-2.24-2.16-1.74-1.84-2.098
32000-1.98-2.57-2.32-2.19-1.77-1.91-2.12
42002-1.57-2.21-1.64-1.87-1.77-1.43-1.75
52003-1.28-2.26-1.18-1.49-1.67-1.55-1.57
62004-1.25-2.30-.88-1.50-1.71-1.42-1.51
72005-1.18-2.09-1.23-1.65-1.72-1.46-1.55
82006-1.19-2.23-1.49-1.67-1.96-1.44-1.66
92007-1.12-2.40-1.40-1.68-1.92-1.59-1.68
102008-1.24-2.69-1.48-1.60-1.95-1.64-1.77
112009-1.46-2.70-1.50-1.67-1.91-1.51-1.79
122010-1.48-2.55-1.47-1.53-1.90-1.62-1.76
132011-1.41-2.48-1.46-1.54-1.93-1.55-1.73
142012-1.32-2.42-1.40-1.21-1.72-1.41-1.58
152013-1.29-2.5-1.43-1.21-1.67-1.43-1.6
162014-1.16-2.46-1.43-1.13-1.53-1.33-1.34

1.43-میانگین -2.44-1.71-1.64-1.8-1.6-1.72
 org.govindicators.www :منبع

دراینمطالعهشاخصکلحکمرانیبراساسیکمیانگینسادهازشاخصهایششگانهفوق
مطابقبامطالعاتکافمنوکرایدرنظرگرفتهشدهاست.متوسطشاخصحکمرانیخوبدامنهایبین
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)2.5-2.5+(رادربرمیگیرد.براساسمحاسباتانجامشدهدرجدول)1(،وضعیتحکمرانیازسال
1996تا2014موردبررسیقرارگرفتهاست.متوسطشاخصحکمرانیدرافغانستانموردمطالعهطی
)2014-1996(نشاندهندهیاینواقعیتاستکهمیزانحکمرانیدرافغانستانازسالهای1996
بهبعدروبهبهبودبودهوافغانستانبهسمتثباتومشارکتعمومیبیشتروکاهشفسادوحاکمیت
قانونپیشرفتهاست.مهمتریندلیلآنحمایتهایمالی،نظامیوفنیجامعهیجهانیازساختدولت
وحاکمیتقانوندرافغانستاناست.طبقکنفرانسبنسال2001،جامعهیجهانیمتعهدگردیدندکه
افغانستانرادربرقراریحکمرانیخوبموردحمایتهاینظامیومالیوفنیخودشقراردهند.

بررسیوضعیتشاخصهایحکمرانیخوبتوسطگراف.

اینگرافوضعیتشاخصحکمرانیخوبرانشانمیدهد.

درطی16سال،متوسطشاخصپاسخگوییبهترازهمهبودهاست،اّمامتوسطشاخصثباتسیاسی
واقداماتتروریستیبدترینوضعیترادردورانحاکمیتطالبانوحاکمیتدموکراسینشانمیدهد.
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گراف متوسط شاخص کنترل فساد

source:The Global Economy.com. The World Bank (govindicators.org)

گرافکنترلفساددرسالهای1996تا2000بدترینوضعیترانشانمیدهد،اّمابعدازاین
دورهیزمانی،فساددرسال2010فسادبیشتررانشانمیدهد،زیرادراینسالقضیهیمشکالتمالی
کابلبانکاتفاقافتادکهمبلغ900میلیوندالرپولسرمایهدارانتوسطگروهیازوابستگانمقاّمات
بلندپایهیدولتیاختالسگردید.طبقتحقیقدفترمقابلهباموادمخدروجرمسازمانمللدرسال
2012نیمیازافغانهادرهنگامدریافتخدماتعامهمبلغ3.9میلیوندالرامریکاییبهمقامهایدولتی

رشوتدادهاند.)دیدبانشفافیتافغانستان،2015،صص22-24(
همینطور،طبقشاخصدرکفسادوشفافیتبینالمللی،افغانستاندرسال2005رتبه117کشور
پیامدهای فساد وجود بینالمللی، سازمانهای گزارشهای طبق است. داشته کشور 159 بین در را
اقتصادیذیلرابرایاقتصادافغانستانخواهدداشت:1.مانعرشداقتصادی؛2.استفادهنادرستاز
ظرفیتهاوامکاناتماننداستخداموبهکارگیریافرادغیرمسلکیبهدلیلحاکمیتروابطبرقوانین؛
3.کاهشاثربخشیکمکهایجهانی؛4.کاهشدرآمدهایمالیاتیبهدلیلپرداخترشوت،برایفرار
مالیاتی.همینطورطبقبررسیهایسال2010،حدود55درصدازمردممهمترینمشکلشانراوجود
فسادمیدانند.باوجوداینکهحدودششمیلیارددالرازکمکهایجهانیبهمنظورتقویتحکومتو
 Civil-Military Fusion( .برقراریحکمرانیخوبومبارزهبافساددرافغانستانتخصیصیافتهاست

)Centre،2012،p7



60

13
96

ن 
خزا

 ،2
ره 

شما
م، 

دو
ل 

سا

گراف شاخص میزان پاسخ گویی

source:The Global Economy.com. The World Bank (govindicators.org)

میزانپاسخگویینهادهایاجتماعی،مخصوصاًنهاددولتبهمردموپارلمانوجامعهیجهانیازسال
2000بهبعدبهبودیافتهوبهترشدهاست.زیرایکیازشرایطدریافتکمکهایجهانیازطریقصندوق
بینالمللیوبانکجهانی،برقرارینظاموساختنهادهایاجتماعیپاسخگواست.اّمادرسالهای2009
و2010باپیشآمدنقضیهکابلبانک،میزانپاسخگوییدولتبهجامعهجهانیکمگردید،زیرا؛درقضیه
کابلبانکوابستگانمقاّماتعالیرتبهیدولتیبودندوحاضربهپاسخگویینبودند؛درنتیجهیبروزفساد
مالیدرکابلبانککهبیشترینکمکهایخارجیازطریقاینبانکواردافغانستانمیگردید،جامعهی
جهانیمانندصندوقبینالمللیپولوبانکجهانیکمکهایخودرادرسال2010بهتعلیقدرآوردند

وکشورهاییکهازطریقایندونهادبهافغانستانکمکمیکردندنیزکمکهایخودراکاهشدادند.

گراف شاخص ثبات سیاسی

source:The Global Economy.com. The World Bank (govindicators.org)
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در سیاسی ثبات که است واقعیت این دهندهی نشان سیاسی، ثبات بهشاخص مربوط گراف
و 2008 سالهای در بخصوص داشته، قرار مطالعه مورد سالهای طی در خود وضعیت بدترین
2009میالدیکمترینثباتسیاسیوامنیتیوجودداشتهوبیشتریناقداماتخرابکارانهوترور
باجرایمموادمخدرسازمانملل،در مبارزه براساستحقیقاتدفتر افتادهاست. اتفاق درکشور
میزان و است ثباتسیاسیکمتر قاچاقمیکنند، و بیشترکشت موادمخدر که افغانستانوالیاتی
ناامنیومیزانکشت بینترورو تنگاتنگی اینتحقیقرابطه بیشترمیباشدوطبق ناامنی ترورو

موادمخدروجوددارد.
براساساظهارات"یوریفیدوتوف"رییساجراییدفترمبارزهباجرایموموادمخدرسازمانملل،
افغانستانکشوریاستکه90درصدموادمخدرجهانراتولیدمیکندوفقطدهدرصدآنازطریق
قاچاقچیانوزارعینوازمسیررشوتجذباقتصادافغانستانمیگردد.)هفتهنامهاقتدارملی،1392(
بگذارش"آنتونیوماریوکوستا"مدیرعاملدفترمبارزهباموادمخدرسازمانمللمیگوید:دهدرصد
 Antonio 2006(.ازدرآمدازموادمخدرحدودنصفازدرآمدناخالصافغانستانراتشکیلمیدهد
Maria Costa.project(واینمقداردرآمد،بیشترازبودجهیملییعنیبودجههایانکشافیوعادی

کشوراست.)روزنامهرسالتشماره1387/8/12،6563(
کل از بیشتر مراتب به افغانستان، مخدر مواد تجارت و کشت درآمدهای درصد ده بنابراین
بودجهاستکهصرفتامینامنیتوحکمرانیمیگردد.بهبیاندیگربودجهکهازطریقمافیاهای
است، افغانستان مخدر مواد و تریاک اصلی سهامداران که استخباراتی سازمانهای و بینالمللی
و داخلی قاچاقیان و محلی قومندانهای اختیار در مخدر مواد بیشتر تجارت و کشت بهمنظور
و مسئولین معلومات براساس است. کشور کل بودجههای از بیشتر و میشود گذاشته بینالمللی
منطقه و بزرگ کشورهای استخبارات را مخدر مواد تجارت و کشت اصلی سهامداران محققین،
تشکیلمیدهد.همچنینطبقتحقیقاتازصددرصددرآمدهایموادمخدر،دهدرصدآنازطریق
رشوت،قاچاقچیانداخلیوبینالمللیوزارعینجذباقتصادافغانستانمیگرددوهموارهمخارج
Af-  p227( وهزینههایتمویلوتجهیزجنگنیزازطریقدرآمدهایموادمخدرتامینمیگردد.
امنیتیعنوان ثباتسیاسیو ghanista Novinvin.com(مهمتریندالیلیکهمیتوانبرایکاهش

کردبهصورتذیلخالصهمیگردد:
1. مدیریت نادرست منابع پولی و مالی

بامدیریتنادرستمنابعتوسطدولتونهادهایمدنی،یعنیاینجوهاکشتوتولیدموادمخدروقاچاق
آنوزمینههایفساددرکشورافزایشیافته،زیرامنابعپولیکهبهمنظورکاهشفسادوکشتوقاچاقمواد
مخدرازسویدولتواینجوهاتوزیعومصرفشدهباعثکشتبیشترموادمخدرگردیدهومسیرترانزیتیآن
رانیزهموارترساخته،سرکهایترانزیتیانتقالمواد،پختهکاریگردیدهونهرکشیآبدرمناطقیمانندهلمند

ودایکندیصورتگرفته،کهزمینهیکشترابیشترساختهوفسادرانیزگسترشدادهاست.
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2. استخراج غیر رسمی معادن
بهبوددرسرکهایافغانستانودسترسیمافیاهایاستخراجمعدنبهبرخیتکنولوژی،سهولت
دراستخراجوجابجاییمعادنرابهصورتغیررسمیبیشترکردهاست.درنتیجهمعادنافغانستانبا

پیمانهیوسیعحیفومیلوغارتمیگردد.
3. پرداخت پول به جنگجویان مسلح

پرداختپولبهجنگجویانمسلحبهخاطرامنیتکاروانهایاکماالتیجامعهیجهانیوصیانت
جاننیروهایخارجیدرافغانستان،باعثتقویتگروههایمخالفدولتگردیدهودرنتیجهشاخص

ثباتسیاسیوامنیتیرابدترساختهاست.
4. خروج نیروهای بین المللی

خروجنیروهایبینالمللیازافغانستانباعثبیثباتیوناامنیبیشتردرکشورگردیدهونیروهای
داخلیتوانالزمرابرایبرقراریثباتسیاسیندارند.

گراف اثر بخشی حکومت

source:The Global Economy.com. The World Bank (govindicators.org)

بنابراینطبقتحقیقاتموسسهیتحقیقاتیCFCدرسال2012جهتمبارزهبافساددرافغانستان
معتقداستکهنبودیکحکومتخوبوموثرزمینههاوفرصتهایفسادرافراهممیکندودلیل
فسادوگستردگیآنرادرافغانستانبهصورتذیل)Civil-militray Fusion centre،2012،p7(بیان

میکند:
1.ضعفنهادهایقضاییوقانونگذاریدرافغانستان.سازمانهاییمانندبرنامهیتوسعهیسازمان
و دارد رونق رشوتگیری و رشوت پیشنهاد قضایی نهادهای ضعف بهدلیل که است معتقد ملل

همینطورداشتنقوانیندستوپاگیرنیززمینهیوفرصتفسادرابیشترمیسازد.
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2.فقدانقوانینباکیفیتونظارتواجرایمقررات
3.درآمدهایپایینماموران

4.پاداشهایبلندبرایانجامفسادنسبتبهریسکآن
5.پایینبودناحتمالشناساییفساد.براساسگزارشنهاددیدبانشفافیتافغانستاندرسال2010
حدود63درصدمردممعتقداندکهفسادبهخاطروجودنهادهایدولتیضعیفاست.57درصدمردم
معتقداندکهفسادناشیازپایینبودنحقوقومزایایکارمندانمیباشدوهمینطور49درصدمردم
باورمنداندکهفسادناشیازمبالغپولهایزیادیاستکهبهصورتغیررسمیدرسیستمپولیجریان

پیدامیکندیعنیدرآمدهایمافیایی.

گراف حاکمیت قانون

source:The Global Economy.com. The World Bank (govindicators.org)

بهدلیلوجودفسادگستردهدرتعییناتومقرریها،مردماعتمادالزمرابهپولیسوسیستمقضایی
کشور،یعنیدادگاههاندارندوکمترینرضایتمندیدراینزمینهوجوددارد.چنانچهکهشاخصهای
حاکمیتقانوندرسالهای2006تا2011بهشدتخرابگردیدهومیزانرضایتمندیواعتمادمردم
ازنظامقضاییوپولیسکشورکاهشیافتهوبههمیندلیلدربسیاریمناطقمردممسائلحقوقیو

جناییرانزدگروههایمخالفدولتحلوفصلمیکنند.
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گراف کیفیت قوانین ومقررات

source:The Global Economy.com. The World Bank (govindicators.org)

گرافهایسالهای2012-2014مربوطبهشاخصهایکیفیتقوانینومقرراتآننشاندهندهی
وضعیتبهتریازکیفیتقوانینومقراتوحاکمیتقوانینومقرراتنسبتبهسالهایقبلاست،
زیراادارهعالینظارتبرتطبیقپالناستراتژیمبارزهبافساداداریدرسال2008ایجادگردیدودر
سال2010بهکمکمالیادارهانکشافبینالمللیایالتمتحدهامریکااستراتژیمبارزهبافساداداریرا
تدوینکرد.)دیدبانشفافیتافغانستان،1394،صص26-28(قباًلدرسال1383قانونمبارزهباارتشا
وفسادادارینیزتصویبگردیدهبود.همینطوردرسال1393قانونمبارزهباپولشوییتصویب
قوانینومقرراتیکه گردید.)وزارتعدلیه،جریدهرسمیشماره1142-سال1393(درمجموع
طیسالهایفوقتصویبگردید،ازنظرکیفیتوموضوعمطابقبهنیازهایداخلیوخواستههای

بینالمللیبودهاست.

5. بررسی رابطه حکمرانی خوب و متغییرهای اقتصاد کالن
اقتصادی کالن متغییرهای دهندهی توضیح متغییرهای بهعنوان آن، شاخصهای و حکمرانی
افغانستاندرنظرگرفتهشدهاست.یعنیمیزانتاثیرگذاریحکمرانیخوببرشاخصهایاقتصادیو
متغییرهایکالناقتصادیمانندجذبسرمایهگذاریخارجیومیزانسرمایهگذاریورشداقتصادی
قرارگرفتهاست. ارزیابی تا2015مورد آماریسالهای2005 بیرونیودادههای قالبشواهد در
درایندورهیزمانیبهبودشاخصهایحکمرانیخوبازطریقافزایشسرمایهگذاریزمینهیرشد
وتوسعهرافراهممیکندکهمنجربهافزایشظرفیتهاياقتصادي،اشتغالونیزافزایشتقاضايکل
ميشودوسرمایهگذاريميتواندبرايپاسخبهآن،فضايبیشتريپیداکند.درواقع،رشداقتصادي،

بهعنوانمحرکومنبعماليالزمبرايسرمایهگذاريدرنظرگرفتهميشود.
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جدول )2(رابطه حکمرانی خوب و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 2015-2005
ف

ردی

سال

ب
ص حکمرانی خو

شاخ

ص 
نرخ رشد تولید ناخال

داخلی واقعی

ت سیاسی
ص ثبا

شاخ

ب کاری(
)تروریسم وخرا

ص سرمایه 
میزان خروج خال

خارجی ازکشور)به دالر(

ص سرمایه گذاری  
میزان خال

مستقیم خارجی درکشور) 
به دالر(

سهم سرمایه گذاری مستقیم 
 G

DPخارجی در

ص 
سهم سرمایه گذاری ناخال

 G
DPداخلی به

12005-1.5511.8-2.0915000002710000004.31943.1

22006-1.665.4-2.2302380000003.37226

32007-1.6813.3-2.4001886900001.91740.3

42008-1.773.9-2.697160000046033000.45232

52009-1.7915.6-2.70809000001975120001.58228.2

62010-1.768.4-2.557170000054200000.3425.1

72011-1.736.5-2.487020000057620000.32125.1

82012-1.5811.9-2.426500000061525000.315.8

92013-1.63.6-2.5039663000.19815.8

102014-1.341.3-2.46048756000.19816.4

112015.8169086000.24317.7
htt://www.adb.org/countries/Afghanistan/economy

http://www.worldbank . govindicators.org/Afghanistan

افغانستانطیسالهای2005تا2015حدود8درصدبودهاست بهطورمتوسطنرخاقتصادی
و مانندگردشگری زراعتوخدماتی معدن، دربخشهایصنعت، باوجودظرفیتهایخالی که
هتلداریو...وباوجودکمکهایمیلیاردیجامعهیجهانی،یکرشدقابلتوجهورضایتبخش
نیست؛زیرانرخرشداقتصادیکشورهایتوسعهنیافتهمانندافغانستانبهدلیلوجودظرفیتهایخالی
بایدبسیاربیشازاینمیبود.درسالهای2013و2014افغانستان،ازکمترینرشداقتصادیبرخوردار
که میدهد نشان سالها این در فساد کنترل و سیاسی ثبات راشاخصهای دلیل مهمترین و بوده

شاخصهایحکمرانیخوبمربوطبهثباتسیاسیوکنترلفسادکاهشزیادیداشتهاست.
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درمجموعطیسالهای2008تا2012بیشترینخروجسرمایهگذاریخالصخارجیمستقیماز
کشوروجودداشتهکهبهطورمتوسطدراینمدتحدود60میلیوندالرسرمایهگذاریمستقیمخارجیاز
کشورخارجگردیدهومهمتریندلیلآننیزبدترشدنشاخصهایحکمرانیخوبدراینسالهااست.

گراففوقنشاندهندهیمیزانسرمایهگذاریخارجیبهصورتمستقیمدرکشوراستکهدر
سالهای2006و2005بیشترینجذبسرمایهگذاریخارجیدرکشوربوده،اّمادرسالهای2010تا
2014کمترینجذبسرمایهگذاریخارجیصورتگرفتهاست.مهمتریندلیلاینمسالهرامیتوان

وضعیتبدشاخصهایثباتسیاسیوحاکمیتقانوندراینسالهادانست.
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درگراففوقبیشترینسهمسرمایهگذاریخارجیدرتولیدناخالصداخلیرابهترتیبسالهای
2005و2006نشانمیدهدوکمترینسهمراازسالهای2010بهبعدتا2015نشانمیدهدکهدراین

میانکمترینسهممربوطبهسال2012است.

درگراففوقبیشترینسهمسرمایهگذاریداخلیدرتولیدناخالصداخلیرابهترتیبسالهای
2005و2007نشانمیدهدوکمترینسهمراازسالهای2010بهبعدتا2015نشانمیدهدکه
مهمتریندلیلآنرامیتوانکاهشدرشاخصهایثباتسیاسیوحاکمیتقانونعنوانکردکهطی
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اینسالهامتوسطایننوعشاخصهاکاهشرانشانمیدهد.

6. نتیجه گیری
برقراریحکمرانیخوب،امروزهبهعنوانجامعتریناستراتژیبرایتوسعهوانکشافاقتصادیو
اجتماعیبرایکشورهایدرحالانکشافازسویسیاستگذارانوصاحبنظرانتوسعهوانکشاف
توصیهمیگردد.حکمرانیخوبترکیبیازنهادهایباکیفیتدولت،بخشخصوصیونهادهایمدنی
استکهایننهادهابابرقراریرابطهیسازندهوسودمند،زمینهرشدوانکشافاقتصادیرانیزفراهم
میکنند.حکمرانیخوبباحمایتبانکجهانیتوسطکافمنوکرایتهیهوطراحیگردیدهاست
کهامروزتوسطبانکجهانیهردوسالیکباروضعیتحکمرانیخوبدرکشورهامحاسبهمیگردد.و
همینطورپشینهیمطالعاتیشاخصهایحکمرانیخوبنشانمیدهدکهبرقراریحکمرانیخوبیا
بهبوددرشاخصهایششگانهیآن،زمینهیرشدوانکشافاقتصادیراازطریقجذبسرمایهگذاری
خارجیوداخلیفراهممیسازد.دراینتحقیقنیزوجودرابطهیمعنیداربینشاخصهایحکمرانی
خوبوشاخصهاومتغییرهایکالناقتصادیکشوربهاثباترسیدهاست.کهشاخصهایحکمرانی
یافتهو بهبود نیز اقتصادی میزانرشد بهتریداشته، افغانستانطیسالهاییکهوضعیت خوبدر
جذبسرمایهگذاریصورتگرفتهوازخروجسرمایهوسرمایهگذاریداخلیوخارجینیزجلوگیری
مربوط شاخصهای بهخصوص، شاخصهایحکمرانیخوب که سالهایی طی اّما است؛ گردیده
جذب و اقتصادی رشد بر آن منفی تاثیر یافته، کاهش بیشتر قانون حاکمیت و سیاسی ثباتب به
سرمایهگذاریبیشترگردیدهکهاینواقعیتدرقالبجداولاعدادوگرافها،بااستفادهازمنابعبانک
بدترشدنشاخصهای برای دلیل مهمترین است. دادهشده نشان آسیایی انکشاف بانک و جهانی
حکمرانیخوببهخصوصشاخصهایمربوطبهحاکمیتقانونوثباتسیاسیرامیتوانبهصورت

ذیلعنوانکرد:
1. اشتباه استراتژیک جامعه جهانی 

جامعهی است. آن کاری انتخابشرکای در اشتباه زمینه، دراین جهانی جامعه اشتباه مهمترین
اکثر نمودندکهدر انتخاب بینکسانی از را افغانستانهمکارانکاریوکارگزارانخود جهانیدر
موارد،بیسوادوفاقدمهارتهایعلمیبودندودرکیدرستازحکمرانیخوبنداشتند.مهمترین
معیارگزینشوانتخابهمکارانآنان،وجودارتباطتنگاتنگقبلیباجامعهیجهانیوکشوهایکمک

کنندهوتاثیرگذاردرافغانستانبودند.
2. استفاده از رهبران غیر باورمند به شاخص های حکمرانی خوب

که گرفت رهبرانیصورت از استفاده تصمیم برقراریحکمرانیخوب، برای بن کنفرانس در
آنانمعتقدبهشاخصهایحکمرانیخوب،مانندحقوقبشروحاکمیتقانونودموکراسینبودند
بلکهآنرابرایخودتهدیدقلمدادمیکردند.درنتیجهناکارآمدیشاخصهایفوق،ناشیازاستفاده
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ازتکنوکراتهایباسوادوبیسوادغربورهبرانغیرباورمندبهشاخصهایحکمرانیخوب،رقم
خورد.

3. برخوردهای دوگانه جامعه جهانی
جامعهیجهانیازیکسوخودراموظفبهبرقراریحکمرانیخوبدرافغانستانمیدانستند
ودراینراستادولتونهادهایاجتماعیمدنیافغانستانراموردحمایتقرارمیدهند،ازطرف
نیرویهایمربوطه،بهجنگجویانو اکماالتیشانوصیانتجان امنیتکاروانهای بهمنظور دیگر
افغانستان، شفافیت )دیدبان میدهند. قرار حمایت مورد و میکنند پرداخت پول دولت مخالفین

1394،ص25(
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چکیده 
سالمتسازماني1اشارهميکندبهدواموبقايسازماندرمحیطخودوسازگاريباآنوارتقاو
گسترشتوانایيخودبرايسازشبیشتر.هدفاصلیاینتحقیقبررسیرابطهیسالمتسازمانیو
عملکردکارکنانشرکتهایدولتیوخصوصیواقعدرشهرکابلاست.روشتحقیقدراینمطالعه
توصیفیازنوعهمبستگیمیباشدوجامعهیآماریآنراکارمندانشرکتهایخصوصیودولتی
درشهرکابلتشکیلدادهاندکهتعدادآنهانامحدودمیباشد.حجمنمونهبااستفادهازفرمولکوکران
برایجامعهنامحدودوروشنمونهگیریتصادفی384نفرانتخابشدوسپسدادههایموردنیاز
بااستفادهازپرسشنامههایاستانداردکهرواییوپایاییآنهابهتاییدرسید،جمعآوریشدوتوسط
مدلسازیمعادالتساختاریبهروشحداقلمربعاتجزئیوبااستفادهازنرمافزارهایاسمارت
پیالاسواسپیاساستجزیهوتحلیلشدند.نتایجحاصلحاکیازوجودرابطهیمثبتبین
سالمتسازمانیوعملکردسازمانیاست.همچنینرابطهیبینمولفههایسالمتسازمانیوعملکرد

کارکناننیزبهتاییدرسید.
واژه های کلیدی:سالمتسازمانی،عملکردسازمانی،یگانگینهادی،مالحظهگری،تاکیدعلمی.

1 . organizational health

رابطه سالمت سازمانی و عملکرد سازمانی
)مورد مطالعه شرکت های دولتی و خصوصی شهر کابل(

سیدمجتبیموسوی*

*.ماسترمدیریتبازرگانی،استاددانشکدهاقتصاددانشگاهخاتمالنبیین)ص(.
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مقدمه 
را اهدافوعملکرد بین فاصله باشدکه افغانستان،سازمانیمیتواندموفق کنونی درجامعهی
برطرفسازدووضعسالمتسازمانرابهدرستیشناساییکند.شناختوضعسالمتسازمانمیتواند
مارادرانتخابروشهایمدیریتورهبریمناسبیاریکند.شناختوضعیتسالمت،نهتنهااز
لحاظفهمشرایطکاروپویاییهایآناهمیتدارد،بلکهپیشبینیکنندهیاثربخشیسازمان،تعهد
سازمانیکارکنان،گرایشانسانیکارکنانواعتمادکارکنانبههمکارانومدیرسازماناست)عالقه
بند،1387(.میزانسالمتسازمانی،درمیزانموفقیتسازماندرانجاممأموریتها،اجرایراهبردها

وبرنامههاودستیابیبهاهدافسازمانینقشبهسزاییایفامیکند.
برایداشتنجامعهایسالمدرافغانستانبایدسازمانهایسالمایجادکنیموبرایاینکهسالمت
سازمانیدریکسازمانایجادشود،ابتدابایدجوموجوددرآنسازمانشناختهشود.برایتعریف،
توضیحوسنجشجواجتماعیسازمانها،تالشهایعلمیقابلمالحظهایدردهههایاخیرصورت
است. مورد،سالمتسازمانی دراین نظریمشهوروسودمند ازچهارچوبهای یکی است. گرفته
)انصاریوهمکاران،1388(سالمتسازمانییکیازعواملمهموموردتوجهاستکهبرسطح
عملکردافرادتأثیرمیگذارد.افرادتحتجوسازمانیناسالمعملکردپایینیرانشانمیدهند.)الیدن
وکلینگل2000،2(هرکدامازاعضایسازمانهمچونحلقههایزنجیریبهیکدیگرمتصلهستندکه
کاراییسازماندرگروسالمتوپویاییتکتکافرادحلقههایزنجیراست.)مککلند1961،3(از
سویدیگرامروزهسازمانهاشاهدتغییراتسریعوغیرقابلپیشبینیزیادیدرمحیطپیرامونخود
هستند.محیطیکهدرآن،رقابتفزایندهیجهانی،توسعهوگسترشفنآوریاطالعاتوتغییراتدر
ویژگیهایجمعیتشناختینیرویانسانیومشتریاندرقلبتغییراتقراردارند.درچنینشرایطی
توسعهورشدهرجامعهایدرِگروداشتنسازمانهایسالماست.یکسازمانسالمجاییاستکه
افراددوستدارنددرآنکارکنندوافتخارمیکنندکهبخشیازآنسازمانهستند.ازنظر»الیدن«و
»کلینگل«سالمتسازمانیمفهومتقریبًاتازهایاستوشاملتواناییسازمانبرایانجاموظایفخود
بهطورمؤثردرراستایرشدوبهبودسازمانیاست.)الیدنوکلینگل2000،4(یکسازمانسالمجایی
استکهافرادمیخواهنددرآنجابمانندوکارکنندوخودافرادیسودمندومؤثرباشند.ازطریق
سالمتسازمانیمیتواناستعدادهایاعضاراشناساییکرد،تابااستفادهازآنها،اهدافسازمانیبه
شکلمطلوبیتحققپیداکنند.)مظلومی،شاهطالبی،1389(دردنیایرقابتیامروز،سازمانهادرهر
محیطیکهفعالیتنماینددایمًانیازمندبهبودعملکردبودهوبایدتمامتالشخودراجهتدستیابیبه
تعالیعملکردبهکارگیرند.تالشبرایبهبودعملکردازروزهایاولیهیشکلگیریمدیریتبهعنوان

2 . Lynden & Klingle
3 . Mcland
4 . Lynden & Klingle
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اصلخدشهناپذیریبودهاستکههرروزواردمباحثجدیدیمیشود.یکیازدغدغههایاصلی
متفکرانمدیریتدرزمانهاومکانهایمختلف،بهکارگیریراهکارهاییاستکهبتوانبابهکارگیری

آنهاسطحعملکردراارتقاداد.)صالحزادهولباف،1389(

1. بیان مساله
امروزهاهمیتعاملانسانیونقشمنحصربهفردآنبهمنزلهییکمنبعاستراتژیکوطراح
ومجرینظامهاوفراگردهایسازمانی،جایگاهیبهمراتبواالترازگذشتهیافتهاستتاجاییکه
درتفکرسازمانیپیشرفتهازانسانبهعنوانمهمترینمنبعوداراییبرایسازمانیادمیشود.بدین
لحاظ،امروزهسازمانهابرایبقا،انتظاموبالندگیخودمیکوشندازطریقمنابعانسانیفرهیختهدر
انطباقپذیری، انعطافپذیری، کارآمدی،سودبخشی، بهبودمستمر، بهرشدسریع، گسترهیجهانی
آمادگیبرایآیندهوبرخورداریازموقعیتممتازدرعرصهیفعالیتخودنایلشوند.بدوناین
کیفیتها،غیرممکناستکهسازمانهابتواننددرمواجههبابهترینهابهصورترقابتیواثربخش
عملکنند.)انصاریوهمکاران،1388(اصطالحاتفرهنگ،سالمتوجوسازمانیدرنیمقرناخیر
این کاربرد است. قرارگرفته آکادمیک مجامع و کارفرمایان مدیران، توجه مورد گسترده بهصورت
واژههاعمدتًانشاندهندهحاکمیتذهنیتهایمختلفعلمیاستکهبرفضایدانشگاهیرشتهی
مدیریتوشعبگوناگونآنسایهافکندهوبهتعبیری»قرائتیویژهازجهان«رادراختیارمشتاقان
اینحوزهازمعرفتبشریقراردادهاست.اینقرائتمبیّنفضایذهنیودلنگرانیاصلیوحاکم
برتفکردانشمندانمدیریتاستکهدرقالبتئوریونظریهبرایتوضیحپدیدههاوامورسازمانی

ارائهمیگردد.)معدندار،1385(
درمقابل،واژهی»سالمتسازمانی«مبیّنبرتریذهنیتیاستکهازعلمروانشناسیمددگرفته
استوسازمانراهمچوناُرگانیزمیمینگردکهمثلآدمیانسیکلوسیرمتنوعیازتعادل،سالمتی،
بیماریومرگراطیمینماید.لذاهمچونآدمی،سازمانهامیتوانندبافرهنگیابیفرهنگ،سالمیا
ناسالمباشند.جوسازمانی،قرائتیراازاوضاعسازمانهاارائهمیدهدکهمیاندوپیوستارجامعهشناسی

وروانشناسیدرحرکتاست.)گلیسونوجیمز2002،5(
اگرچهسالمتسازمانی،همانطورکهدرادبیاتمدیریتمطرحشده،عمدتاًبهسالمتکارکنانوابسته
استاّمایکتکاملتدریجیدراستفادهازواژههاوحرکتازسالمتافرادبهسمتسالمتفرایندهای
مدیریتی،فرهنگوساختاروتوجهبهعواملروانشناختی،سازگاریبامحیطکار،احساساتمطلوب
کارکنان،رهبری،اعتماد،حمایتمتقابل،مسؤولیتاجتماعی،اثربخشیو...،ایجادشدهاست.)انصاری
وهمکاران،1388(درعصرحاضرمؤسساتوسازمانهاودستگاههایاجراییباهرمأموریت،رسالت،
اهدافوچشماندازیکهدارندنهایتاًدریکقلمروملیویابینالمللیعملمیکنندوملزمبهپاسخگویی

5 . Glisan & James
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بهمشتریان،اربابرجوعوذينفعانهستندبنابراین،بررسینتایجعملکرد،یکفرایندمهمراهبردی
تلقیمیشود.کیفیتواثربخشیمدیریتوعملکردآنعاملتعیینکنندهوحیاتیتحققبرنامههای
توسعهورفاهجامعهاست.)رحیمی،1385(عملکردسازمانی،بهچگونگیانجاممأموریتها،وظایف
وفعالیتهایسازمانیونتایجحاصلازانجامآنهااطالقمیشود.درتعریفیدیگر،عملکردسازمانی
عبارتاستازدستیابیبهاهدافسازمانیواجتماعییافراتررفتنازآنهاوانجاممسئولیتهاییکه
سازمانبهعهدهدارد.)حقیقیوهمکاران،1389(سنجشعملکرد،عبارتاستازفرایندحصولاطمینان
ازاینکهیکسازمانراهبردهاییرادنبالکندکهبهتحققاهدافمنجرمیشود.درتعریففوقازسنجش
عملکرد،برچگونگیمدیریتوارزشآفرینیتأکیددارد.ارزشیابیچگونگیمدیریتسازمانهاوارزش
آفرینیآنهابرایمشتریانودیگربهرهوران.)نوعپسندوهمکاران،1389(باتوجهبهآنچهدرفوقذکر
شدمحققدراینتحقیقبهدنبالبررسیرابطهبینسالمتسازمانیوعملکردسازمانیمیباشدتاازاین

طریقبتواندگامیمؤثردرراستایاهدافسازمانبردارد.
دارد ثروتکشورها تولید رفاهعمومیو اینعاملدر کنندهایکه تعیین نقش انسانیو عامل
بسیارحائزاهمیتاست.بدیهیاستکهدرصورتیاینعاملمیتواندوظیفهمهموخطیرخودرا
درقبالتوسعهدرهمهیابعادعهدهدارشودکهضمنبرخورداریازمدیریتوسرپرستیخوبوبا
مهارتباال،بهواسطهرضایتناشیازچگونگیرفتارسرپرستانومدیرانبرکارآمدیخودبیفزاید.
)گلیسونوجیمز،2002(بهبودمستمرعملکردعواملانسانیوسازمانها،نیرویعظیمهمافزایی6
ایجادمیکندکهایننیروهامیتواندپشتیبانبرنامهرشدوتوسعهوایجادفرصتهایتعالیسازمانی
شود.دولتهاوسازمانهاومؤسساتتالشجلوبرندهایرادراینمورداعمالمیکنند.بدونبررسی
وکسبآگاهیازمیزانپیشرفتودستیابیبهاهدافوبدونشناساییچالشهایپیشرویسازمان
وکسببازخوردواطالعازمیزاناجراسیاستهایتدوینشدهوشناساییمواردیکهبهبهبودجدی
نیازدارند،بهبودمستمرعملکردمیسرنخواهدشد.تمامیمواردمذکوربدوناندازهگیریوارزیابی
هرگاه میگوید: اندازهگیری ضرورت مورد در انگلیسی فیزیکدان کلوین« »لرد نیست. پذیر امکان
توانستیمآنچهدربارهیآنصحبتمیکنیماندازهگرفتهودرقالباعدادوارقامبیاننماییممیتوانیم
ادعاکنیمدربارهموضوعموردبحثچیزهاییمیدانیم.درغیراینصورتآگاهیودانشماناقص
بودهوهرگزبهمرحلهیبلوغنخواهدرسید.علممدیریتنیزمبیّنمطالبمذکوراست.هرچهراکه
نتوانیماندازهگیریکنیمنمیتوانیمکنترلکنیموهرچهراکهنتوانیمکنترلکنیممدیریتآنامکانپذیر
نخواهدبود.موضوعاصلیدرتمامتجزیهوتحلیلهایسازمانی،عملکرداستوبهبودآنمستلزم
اندازهگیریاستوازاینرو،سازمانیبدونسیستمارزیابیعملکردقابلتصورنمیباشد.باتوجهبه
اهمیتسالمتسازمانیوتاثیراتآنبرعملکردسازمانیدرتماممشاغلمحققبرآنشدتاتحقیقی
درزمینهیارتباطسالمتسازمانیوعملکردسازمانیانجامدهد.اساسًااینتحقیقدرپیآناستتا

6  .Synergy
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دریابدکهآیابینسالمتسازمانیوعملکردسازمانیدربینکارمندانشرکتهایدولتیوخصوصی
درشهرکابلرابطهایوجودداردیاخیر؟

2. ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1. سالمت سازمانی 
سنجش براي طرحي پیشنهاد ضمن و کرد تعریف 1969 سال در »مایلز« را سازماني سالمت
سالمتسازمانها،خاطرنشانکردکهسازمانهمیشهسالمنخواهدبود.بهنظراوسالمتسازماني
اشارهميکندبهدواموبقايسازماندرمحیطخودوسازگاريباآنوارتقاوگسترشتوانایيخود

برايسازشبیشتر.)مایلز،1969(
»عباسزاده«ویژگيهايسازمانيکهجوسالميداردرابهشرحزیربیانميکند:

درمبادلهیاطالعاتقابلاعتماداست؛
دارايقابلیتانعطافوخالقیتبرايایجادتغییراتالزمبرحسباطالعاتبهدستآمدهاست؛

نسبتبهاهدافسازماندارايیگانگيوتعهداست؛
حمایتداخليوآزاديازترسوتهدیدرافراهمميآورد،زیراتهدیدبهارتباطخوبوسالم
آسیبميرساند،قابلیتانعطافراکاهشدادهوبهجايعالقهبهکلنظام،حفاظتازخودراتحریک

ميکند.
الیدنوکلینگلدرموردسالمتسازمانيمينویسند؛سالمتسازمانيمفهومتقریبًاتازهاياست
سازمان توانایي شــامل بلکه نیست موثر بهطور وظایف انجام براي سازمان توانایي شامل تنها و
شناس، وظیفه و متعهد کارکناني سالم، سازمانهاي در ناظران، ميگردد. نیز بهبود و رشد براي
افراد باالميیابندویکسازمانسالمجایياستکه بازوموفقیت ارتباطي کانالهاي باال، روحیه
هستند. موثر و سودمند افرادي خود و کنند افتخار آن به کنند، کار بمانند، آنجا در ميخواهند
پویایي هاي سازماني؛ سالم تا غیرسالم:سالمتسازمــانيمدرسه،چارچوبدیگريبرايمفهومسازي
جوعموميمدرسهاست.مفهومسالمتيمثبتدریکسازمان،توجهرابهشرایطيجلبميکندکه

رشدوتوسعهسازمانراتسهیلکردهویامانعپویایيهايسازماناست.
همانطورکه»پارسونز«ميگوید:همهیسیستمهاياجتماعي،اگرقرارباشدکهرشدوتوسعه
یابند،بایدچهارکارکرداساسي»انطباق«،»کسبهدف«،»یگانگي«،و»دوام«راباموفقیتانجامدهند.

بهعبارتدیگر،سازمانهادرحلچهارمشکلموفقباشند:
1-مشکلکسبمنابعکافيوسازشبامحیطخود؛

2-مشکلتعیینواجرايهدف؛
3-مشکلنگهداريوحدتدرداخلسازمان؛

4-مشکلایجادوحفظارزشهايمنحصرسیستم.
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بنابراین،سازمانبایدبانیازهايانطباقوکسبهدفونیزنیازهايبیاني،یگانگياجتماعيو
هنجاريبرخوردبکند.درواقعفرضبرایناستکهسازمانهايسالم،بهطوراثربخشيهردودسته

ازنیازهارابرآوردميکنند.
دراینمحل کارکردن به و ميآیند کارشان بهمحل باعالقه افراد که است سازمانسالمجایي
افتخارميکنند.درحقیقتسالمتيسازمانازلحاظفیزیکي،رواني،امنیت،تعلق،شـایستهساالريو
ارزشگذاريبهدانایي،تخصص،وشخصیتذينفعان،ورشددادنبهقابلیتهايآنهاوانجاموظایف

محولشدهازسويفراسیستمهايخوددراثربخشيرفتارهرسیستميتاثیربهسزایيدارد.
ازنظرمایلزبهوضعیفراترازاثربخشیکوتاهمدتسازمانیداللتداشتهکهبهمجموعهایاز
خصایصنسبتًاپردواماشارهمیکندوعبارتاستازدواموبقایسازماندرمحیطخود،سازگاریبا
آنوارتقاوگسترشتواناییسازمانبرایسازگاریبیشتر)جاهد،1384(کهازهفتمولفهیگانگی
نهادی،نفوذمدیر،مالحظهگری،ساختدهی،پشتیبانیمنابع،روحیهوتأکیدعلمیتشکیلشدهاست.
یگانگی نهادی:یگانگینهادیتواناییسازماندرسازگاریبامحیطبهطریقیکهیگانگی،انسجام

وتمامیتبرنامههایخودراحفظکند.)هویومیسکل،2008(
نفوذ مدیر:نفوذمدیر،تواناییمدیربهتأثیرگذاریبررؤساومافوقخود،ترغیبآنهابهتوجه
بیشترنسبتبهمسائلسازمان،مواجهنشدنباموانعاداری،سلسلهمراتبی،وابستهنشدنبهمافوقاست

کههمهاینهاکلیدرهبریاثربخشمحسوبمیشوند.)همان(
مالحظه گری:مالحظهگری،بهرفتاررهبریمدیرکهبازودوستانهاستاشارهمیکند.مالحظهگری،

بازتابرفتارحاکیازاحترام،اعتمادمتقابل،همکاریوپشتیبانیاست.)همان(
کارکنان، با کاری روابط و مناسبات کردن مشخص در مدیر رفتار ساختدهی،  ساخت دهی:

انتظاراتشغلی،استانداردهایعملکردوروشهایانجامکاررابهروشنیتعریفمیکند.)همان(
پشتیبانی منابع:پشتیبانیمنابع،فراهمکردنموادولوازماساسیکاردرسازمان.)همان(

روحیه:روحیهبهحسجمعدوستی،بازبودنواعتمادمتقابلبیناعضایسازماناشارهدارد.)همان(
تأکید علمی:تأکیدعلمی،حدیکهسازمانبرتریعلمیوفرهنگیراطالببودهوبراینیل

بدانتالشمیورزد.)همان(

2-2. عملکرد سازمانی
مجموعه بتوان آنرا برای تعبیر سادهترین شاید که است پیچیده پدیدهای سازمانی عملکرد
فعالیتهایمعطوفبهدستیابیبراهدافسازمانیدانست.ازاینروعملکردسازمانیبهاینموضوع

مربوطمیشودکهیکسازمانچهمقداربهاهدافخودرسیدهاست.)سنفورد2009،7(
علویدرسال1394بهمنظوربررسیرابطهیسرمایهفکریوسالمتسازمانیبارویکردفرایندتحلیل
شبکهایدرشرکتپخشفرآوردههاینفتیغربدرکشورایران)والیتمازندران(تحقیقیراانجامداد.
7 . Sanford
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جامعهیآماریاوشامل200نفرازکارکنانشرکتپخشفرآوردههاینفتیغربوالیتمازندرانبودهکه
بااستفادهازجدولمورگان132نفربهعنواننمونهبهصورتتصادفیانتخابشدندوازدوپرسشنامهی
استانداردسرمایهیفکریبنتیس)1998(وسالمتسازمانیهویوفیلدمن)1996(استفادهشدهکهاعتبار
آنهاباروشآلفایکرونباخورواییآنهابااستفادهازنرمافزارPLSموردبررسیقرارگرفتهاست.براساس
اطالعاتبهدستآمدهازآزمونهایانجامشدهبهکمکنرمافزارSPSSسهبُعدسرمایهیفکری،سرمایهی
انسانی،سرمایهیساختاریوسرمایهیارتباطیباسالمتسازمانیرابطهیمثبتمعناداریداردوبهروش
فرایندتحلیلشبکهتأثیرمؤلفههایمتغیرهارتبهبندیشدهکهازبینمؤلفههایسرمایهیفکریمؤثرترینبُعد
سرمایهیانسانیبودهبامیانگین)0/114(وکمترینتأثیرراسرمایهیساختاریبامیانگین)0/068(داشته
است؛کهدراینمیانسرمایهیفکریدرمدیران)0/062(بیشترینودرکارکنانفنی)0/041(درسطح
متوسطودرکارکناناداری)0/031(کمترینبودهاست.ودررتبهبندیعواملمؤثربرسالمتسازمانی،
مؤثرترینبُعدپشتیبانیمنابعبودهبامیانگین)0/181(وکمترینتأثیررامالحظهگریبامیانگین)0/109(
داشتهاست؛کهدراینمیانسالمتسازمانیدرمدیران)0/503(بیشترینودرکارکنانفنی)0/263(در

سطحمتوسطودرکارکناناداری)0/232(کمترینبودهاست.
»براتیمارنانی«وهمکاراندرتحقیقرابطهیسالمتسازمانیوشاخصهایعملکردیدرمراکز
آموزشیدرمانیوابستهبهدانشگاهعلومپزشکیتهران)ایران(درسال1390دریافتندکهبینابعادروحیه،
تأکیدعلمی،مالحظهگریوحمایتمنابعباهیچکدامازشاخصهایعملکردرابطهیمعنادارآماریوجود
نداشت.همچنینیافتههانشاندادبینبعدساختدهیسالمتسازمانیباشاخصهایتعدادکلتخت
روزاشغالی،تعدادکلبستریشدگان،فاصلهچرخشیاعملکردتختومیزانمرگومیرخامرابطهی
معنادارآماریوجودداشت.3درصدازپاسخدهندگانسالمتسازمانیبیمارستانهارادرسطحخیلیباال،
11درصددرسطحباالو10درصددرسطحمعمولیارزیابیکردند.)براتیمارنانیوهمکاران،1390(

»بیگزاده«وهمکارانبهمنظوربررسیرابطهیسالمتسازمانیمکتبهاباعملکردمدیرانمکتبهای
ولسوالیمراغهواقعدرایران،درسال1388،سالمتسازمانیرابراساسنظریهیپارسونزدرسهبُعِد؛
سالمتسطحنهادیسازمانی،)یگانگینهادی(سالمتسطحاداریسازمانی)مراعات،ساختدهی،
حمایتمنابعونفوذمدیر(سالمتسطحفنیسازمانی)روحیهوتأکیدعلمی(تعریفودراینراستاسه
فرضیهاصلیوهفتفرضیهفرعیتنظیمکردندکهنتایجحاصلازآزمونفرضیهها،نشاندهندهردفرضیه
اصلیاولوفرضیههایفرعیآنوتاییدفرضیههایاصلیدوموسوموفرضیههایفرعیآنهامیباشد.
نهادیمکتبهاوعملکردمدیرانمکتبهایشهرمراغهرابطهی بینمیزانسالمتسطح بهعبارتی،
معنیداریوجودندارد.ولیبینمیزانسالمتسطحاداریوفنیمکتبهاباعملکردمدیرانمکتبهای

شهرمراغهرابطهیمعنیداریوجوددارد.)بیگزادهوهمکاران،1388(
»شاهحسینی«درتحقیقیباعنوانبررسیسالمتسازمانیلیسههایشهرتهران،واقعدرایرانو
براساسنظریهیپارسونز،درسطحوابعادسازمانیبهایننتایجدستیافت:تفاوتیبیننظراتمعلمان
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باسابقهکارومدرکتحصیلیمتفاوتوجودنداشتوبهجزءابعادیگانگینهادی،مراعات،نفوذ
مدیروحمایتمنابعدرابعاددیگرسازمانیهمبستگیمعناداریوجودداشت.)شاهحسینی،1377(

پاتل8درتحقیقیبهمنظوربررسیرابطهبینسالمتسازمانیوتعهدسازمانیدربینکارمندان
بهایننتیجهرسیدکهارتباطمثبتومعنیداریبینسالمتسازمانیوتعهدسازمانیوجودداردو
بهعالوه50نفرازکارکنانماهرکهازنظرسالمتسازمانی،سازمانشانراوضعیتمطلوبمیدانستند،

دارایتعهدبیشتریبهسازمانشاننسبتبهکارگرانیاکارکنانعادیبودند.)پاتل،1996(

3. فرضیه های تحقیق
فرضیهیاصلیاول:رابطهیمثبتبینسالمتسازمانیوعملکردسازمانیوجوددارد.

فرضیهیفرعیاول:رابطهیمثبتبینتاکیدعلمیوعملکردسازمانیوجوددارد.
فرضیهیفرعیدوم:رابطهیمثبتبینروحیهوعملکردسازمانیوجوددارد.

فرضیهیفرعیسوم:رابطهیمثبتبینپشتیبانیمنابعوعملکردسازمانیوجوددارد.
فرضیهیفرعیچهار:رابطهیمثبتبینساختدهیوعملکردسازمانیوجوددارد.
فرضیهیفرعیپنجم:رابطهیمثبتبینمالحظهگریوعملکردسازمانیوجوددارد.
فرضیهیفرعیششم:رابطهیمثبتبیننفوذمدیروعملکردسازمانیوجوددارد.

فرضیهیفرعیهفتم:رابطهیمثبتبینیگانگینهادیوعملکردسازمانیوجوددارد.

مدل مفهومی
مدلمفهومیتحقیقرادرشکل1مالحظهمیکنید.

شکل 1- مدل مفهومی تحقیق
8.  Patel
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4. روش تحقیق
تحقیق، روش و ماهیت لحاظ از است. کاربردی تحقیقی آن، هدف به باتوجه حاضر تحقیق 
درشرکتهای کارمندانشاغل تحقیقحاضر آماری میباشد.جامعهی پیمایشی نوع از و توصیفی
بافرمول نفر نامحدودبودنآنتعداد384 به باتوجه دولتیوخصوصیدرشهرکابلمیباشدکه

کوکرانبهعنواننمونهدرنظرگرفتهشدند.
شانس نظر مورد جامعه اعضای از هرکدام که است شده استفاده تصادفی نمونهگیری روش
برابربرایانتخابشدنداشتندودربینآنهاپرسشنامهتوزیعوجمعآوریشدواطالعاتالزم
همچنین و تحقیق سؤاالت به پاسخ و دادهها گردآوری ابزار بهعنوان پرسشنامه از آمد. بهدست
از تحقیق دراین است. شده استفاده نظری مبانی تدوین برای مدارک اسناد کتابخانهای، منابع از
پایاییکلو با دارای44گویه فیلدمن)1996(که معتبرسالمتسازمانیهویو دوپرسشنامه
پرسشنامه روایی برای شد. استفاده )1980( گلداسمیت و هرسی سازمانی عملکرد پرسشنامهی
نیزازروشرواییمحتوا،رواییهمگرای9ورواییواگرای10)بااستفادهازنرمافزاراسمارتپیال
اس11(استفادهشد،بدینمنظوربرایرواییمحتوا،پرسشنامهبرای4نفرازافرادخبرهفرستاده

شدوموردتاییدقرارگرفت.
برایبررسیرواییهمگرای،ازبارهایعاملی،استفادهشدکهتمامیسواالتمتغییرهادارایبار
عاملیبیشازمقدارمالک0/4بودورواییهمگرایابزارنیزتائیدشد.همچنینمیانگینواریانس

استخراجشدهبیشاز0/5مقدارمالکبود،بنابراینرواییهمگراییباردیگرتائیدشد.
برایبررسیرواییواگرای،ازروشفورنلوالرکربهکارگرفتهشدکهنتایجنشاندادمتغیرها
)متغیرهایمکنون(درمدلتعاملبیشتریباشاخصهایخوددارندتابامتغیرهایدیگر.بهبیاندیگر،
رواییواگرایمدلدرحدمناسبیبود..برایپایاییپرسشنامهنیزازضریبالفایکرونباخاستفاده
شدکهپایایيپرسشنامهیمذکورباتوجهبهاینکهضرایبآلفایکرونباخبرایهرمتغییرباالی0/7

بودبهتاییدرسید.

5. یافته های تحقیق

5-1. اطالعات آماری پاسخ دهندگان
ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگانکه384نفرازکارمنداندولتیوغیردولتیواقعدر

شهرکابلمیباشنددرجدولیکارایهشدهاست.

9 . Convergent Validity
10 . Divergent Validity
11 . Smart-pls
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جدول 1- اطالعات آماری پاسخ دهندگان

درصدفراوانیمتغییرها
سن

25-20287.3
25-30338.5
30-3513835.9
35-4013434.9
40-45287.2

236وباالتر45-50
جنسیت

31281.25مرد
7518.75زن

میزان تحصیالت
18949.2دوازدهپاس
12131.5چهاردهپاس

5213.5لیسانس
246.3ماستری

5-2. تجزیه و تحلیل داده ها
دربارهی منطقی استنتاج و مناسب آزمون آمارهی محاسبهی و آماری روشهای اجرای برای
پژوهش برای مناسب آماری روش انتخاب اقدامی، هر از قبل عمل مهمترین پژوهش فرضیههای
استبرایاینمنظورآگاهیازتوزیعدادههاازاولویتاساسیبرخورداراست.برایهمینمنظور
دراینپژوهشازآزمونمعتبرکلموگروفاسمیرنوفبرایبررسیفرضنرمالبودندادههایپژوهش

استفادهشدهاست.نتایجاینآزموندرجدولزیرارائهشدهاست.
آیامتغیرهایطراحیشدهدارایتوزیعنرمالاست؟

فرضصفر:متغیرهایتحقیقدارایتوزیعنرمالهستند.
فرضمقابل:متغیرهایتحقیقدارایتوزیعنرمالنیستند.

0.05 از کمتر آزمونها تمام معناداری کهچونسطح میگیریم نتیجه نتایججدول2 به باتوجه
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میباشدتوزیعمتغیرهایمانرمالنیستند.

جدول2 : توزیع نرمال متغیرها

نتیجه آزمون کولموگروف 
اسمیرنوف مقدار معنی داری مولفه ها

نرمالنیست 0/17 0.00 عملکرد سازمانی
نرمالنیست 0/134 0.00 تاکید علمی
نرمالنیست 0/2 0.00 روحیه
نرمالنیست 0/192 0.00 پشتیبانی منابع
نرمالنیست 0/17 0.00 ساخت دهی

نرمالنیست 0/155 0.00 مالحظه گری
نرمالنیست 0/033 0.00 نفوذ مدیر
نرمالنیست 0/111 0.00 یگانگی نهادی

همانطورکهدرجدولدومالحظهشد،سواالتنرمالنبودهلذا،برايبررسيمدلمفهوميوانجام
معادالتساختاريوبررسيمدلهاياندازهگیري،ازنرمافزاراسمارتپيالاس12استفادهشد.سپس
دربرازشمدلساختاریازآزمونتیولیو،آرتووکیوتواستفادهگردیدوهمچنینبرازشمدلکلی
نیزبااستفادهازمعیارGOFمربوطبهبخشکليمدلهايمعادالتساختاري،تجزیهوتحلیلشدکه
ازبرازشکلیمدل،اطمینانحاصلشدوسپسبهآزمونفرضهابامدلاندازهگیرییاتحلیلعامل
تاییدیپرداختهشد.مدلساختاریپژوهشدرشکلوآزمونفرضیههادرجداولآوردهشدهاست.

12 . Smart PLS
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شکل 2– مدل پژوهش ) خروجی نرم افزار اسمارت پی ال اس(

6. بررسی فرضیه های تحقیق
همانطورکهدرجدولنشاندادهمیشود،رابطهیمثبتبینسالمتسازمانیوعملکردسازمانی
تایید نیز سازمانی عملکرد و سازمانی سالمت مولفههای بین مثبت رابطهی همچنین دارد. وجود

میشود.
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جدول3- نتیجه ی تحلیل آماری در خصوص فرضیه های تحقیق

نتیجهتي ولیوضریب مسیرفرضیه اصلی
تایید0.8155.956رابطهیسالمتسازمانیوعملکردسازمانی

نتیجهتي ولیوضریب مسیرفرضیه های فرعی
تایید0.8146.108رابطهیتاکیدعلمیوعملکردسازمانی

تایید0.68513.541رابطهیروحیهوعملکردسازمانی
تایید0.64710.768رابطهیپشتیبانیمنابعوعملکردسازمانی
تایید0.8203.184رابطهیساختدهیوعملکردسازمانی
تایید0.93311.164رابطهیمالحظهگریوعملکردسازمانی
تایید0.55611.594رابطهینفوذمدیروعملکردسازمانی

تایید0.9144.495رابطهییگانگینهادیوعملکردسازمانی
باتوجهبهجدولفوق،ضریبمسیربرایتمامیفرضیههامثبتاستومقدارِتيولیونیزبیشتراز
1/96ميباشد.چونبرايبررسياینفرضیاتازمدلاندازهگیريیاتحلیلعامليتاییدياستفادهشده
است.ميتوانگفتتمامیفرضیههاتاییدمیشود.ورابطهیمثبتبینسالمتسازمانیوعملکرد
کارمندانوجوددارد.همجنینمیانمولفههایسالمتسازمانیوعملکردسازمانینیزرابطهیمثبت

وجوددارد.
پسازبررسیهمبستگیمؤلفههایسالمتسازمانیودریافتنارتباطمولفهها،سالمتسازمانی
به دارد برعملکردسازمانی را تأثیر بیشترین مؤلفه، کدام اینکه برایشناسایی  کارکنان وعملکرد
رتبهبندیمولفههاباتوجهبهضریبمسیرمیپردازیم.نتایجخروجینشاندادکهمالحظهگریازبین
مؤلفههایسالمتسازمانیبیشترینتأثیررابرعملکردسازمانیکارکناندارد.وبعدازآنبهترتیب
بر را تاثیر بیشترین مدیر، نفوذ و منافع پشتیبانی علمی، تاکید نهادی،روحیه،ساختدهی، یگانگی

عملکردسازمانیکارکناندارد.

7. نتیجه گیری
تحقیقحاضرباهدفبررسیرابطهیسالمتسازمانیوعملکردسازمانیدربینکارکنانادارات
دولتیوخصوصیشهرکابلانحامشد.باتوجهبهآزمونهایانجامشدهرابطهیمعناداریبینسالمت

سازمانیوعملکردسازمانیدربینکارکنانشهرکابلوجوددارد.
نتیجهیتحقیقحاضربانتیجهیتحقیقبیکزادهوهمکاران)1388(کهدرهردوپژوهشبین
این دارد،همجهتاست.همچنین معنیداریوجود رابطهی سالمتسازمانیوعملکردسازمانی
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تحقیقباتحقیقات»کوثرعلیپور«وهمکاران)1395(نیزهمجهتاست،پسمیتوانگفتازاین
نظرتحقیقحاضرهمجهتباتحقیقاتقبلیبودهوآنهاراتاییدمیکند.

دراینمطالعه،همچنینرتبهبندیمؤلفههایسالمتسازمانینیزصورتپذیرفت،کهمالحظهگری
بیشترینونفوذمدیرنیزکمتریناثررادرمولفههایسالمتسازمانیدارامیباشد،کهباپژوهشهای
»قنبری«)1377(»کوهنجانی«)1394(و»علوی«و»میرجلیلی«)1383(همسونمیباشد.کهمیتوان

علتآنرادرمتفاوتبودنجامعهیآماریآنجستجوکرد.
یکیازمهمتریندالیلوکاربردیترینهدفانجامتحقیق،ایجادنگرشینوبراینیلبهکارکردهای
بهینهونتیجهیمطلوباستواینکارکردهاونتایجدرپیشنهاداتتحقیق،دردوحوزهیعملیاتی
وتحقیقاتیباتوجهبهفرضیاتویافتههایتحقیقبرایکارمندانومدیرانشهرکابلارائهمیگردد
ارتقاداده ازاینپیشنهاداتوبهکارگیریروشهایمناسبسالمتسازمانیرا بااستفاده بتوانند تا
ابعاد به تحقیق نتایج به باتوجه است بهتر ارشد مدیران یابد. بهبود سازمانی عملکرد نهایت در تا
توجه مدیر، نفوذ و منافع پشتیبانی علمی تاکید روحیه،ساختدهی، نهادی، یگانگی مالحظهگری،
ویژهداشتهوبرایارتقاوقّوتبخشیدندراینابعادتالشبیشترنمودهتابهکمکاینابعادعملکرد

سازمانیکارکنانرابهبودبخشند.
باتوجهبهاینکهسطحعملکردکارکناندراکثرشرکتهایشهرکابلدرسطحمتوسطوپـاییني
قـرارداردوکارکنانسالمتسازمانيخوبيراازخودنشاندادند،پیشنهادميشودمدیرانشرکتهای
خصوصیودولتیدرشهرکابلازنتایجاینپژوهشدرباالبردنعملکردکارمندانخوداستفادهکنند.
بهمدیرانارشدنیزپیشنهادمیشودتادرارزیابیعملکرد،سالمتسازمانیوهفتمولفهیآن
بسیارتوجهکنندوآنهاراازمعیارهایاساسیارزیابیعملکردقراردهند،تاکارمنداننیزبهآنهااهتمام
ورزند.وهمچنینپاداشمناسبیبرایاینرفتارهادرنظربگیرندتابرانگیزانندهیکارمنداندرجهت

سالمتسازمانیباشد.
همچنینبهمدیرانپیشنهادمیشود،همیشهرسیدنبهاهدافوموفقیتهایسازمانسرلوحهی
کارشانبودهوتمامیتالشخودرابرایدستیابیبهآنهاانجامدهندوموادولوازماساسیکاررا
بهمنظوراجرایمؤثربرنامههاومأموریتهایخدماتیسازمانبرایکارکنانفراهمنمایند.ولوازمو
مواردموردنیازهربخشبهسـهولتدردسترسکارکنانقـرارگیردودرخواستهایکارکنانبرای

تهیهیموادولوازمموردنیازدرردههایمختلفسازمانبهسرعتپاسخدادهشود.
مدیرانبایدبرتقویتحسجمعیدوستی،بازبودنواعتمادمتقابلبینکارکناناهتمامورزند
تایکواحدهمبستهومنسجمبهوجودآورندتاکارفعالیتشغلیخودراباشورواشتیاقانجام
دهند.همچنینشرایطرابهگونهایمهیاوجوسازمانرابهسمتیهدایتنمایندکهکارکنانیکدیگر
رادوستداشتهوبهکارخودعشقورزندوبهیکدیگرکمککنندونسبتبهسازمانومحلکار
برای فرهنگی، برتریعلمیو به نیازسازمان به باتوجه و نمایند افتخار و خویش،احساسغرور
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رسیدنبـدانتالشورزند.
ونیزبرایدستیابیبهاستانداردهایعالیوقابلحصـول،درزمنیـههـایمختلـفتالشنموده
استانداردهای بـه دسـتیابی بهمنظور اطالعاتجدید یادگیری و یاددهی برای را محیطسازمان و
سازمانی،جدیومنظمنمایند.همچنینتوجهکنندکهبامدیرانمیانیرفتاریمنعطفتروگفتاری
نرمودوستانهداشتهباشندتاراهبرقراریارتباطدوسویهمطلوببرایمدیرانمیانیهموارترگردد.
ودرپارهایازمسائلمرتبطباکارکنانمربوطبهمدیرمیانیبهاواجازهیاظهارنظروتوصیهداده
شود.ونیزگاهیبرایاخذتصمیمبهتربرایکارکنانبامدیرمیانیمستقیماومشورتکردهواز
اونظرخواهینمایندونظراتاورابررسیواعمالنمایند.بامدیرانارشددرتعاملبیشتربودهو
سعیدربرقراریارتباطینزدیکتروهمکاریدوطرفهومتقابلنمایندوخواستههاوانتظاراتشاز
کارکناندرحیناینکهطبققوانین،چارچوبهاومقرراتوضوابطاستدربرخیموارددارای

انعطافهمباشد.
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چکیده
هدفازتحقیقحاضر،شناساییمشکالتزنانتجارتپیشهدرشهرکابلمیباشدکهروشبهکار
رفتهدراینتحقیقتبیینیاست.جامعهیآماریدراینتحقیقبانوانتجارتپیشهدرشهرکابلاست
که50نفرازاینبانوانبهعنواننمونهازمجموعزنانتجارتپیشهدرشهرکابلانتخابشدهاند.دراین
موجود موانع مهمترین و گرفته قرار بررسی مورد تاجر زنان مشکالت بر تاثیرگذار عوامل تحقیق
فرارویزنانتاجربررسیگردیدهاست.اینتحقیقبهصورتمیدانیبودهکهباتوزیعپرسشنامه
معلوماتموردنیازجمعآوریگردیدهسپسمعلوماتبهدستآمده،کدگزاریشدهتوسطبرنامهی
SPSSتشریحوتحلیلگردیدهاست.دراینتحقیق،تاثیراتچندینمتغییرمستقلبریکمتغییرتابع

)مشکالتزنانتاجر(موردبرسیقرارگرفته.براساسیافتههایاینپژوهشاکثرزنانتجارتپیشه
شهرکابلبامشکالتیهمچونعدموجودسیاستهایحمایتیدولتوخانوادههاووجودحاکمیت

فرهنگمردساالرانهوعدمتواناییمهارتیوتحصیلیالزممواجهبودهوهستند.
واژه های کلیدی: زنان،تجارت،کسبوکار،مشکالتزنانتجارتپیشه.

مشکالت زنان تجارت پیشه در شهر کابل
مریمبختیاری*

محمدجانرحمانی**

*.فارغالتحصیلدورهلیسانسرشتهاقتصاد،دانشگاهخاتمالنبیین)ص(،کابل،افغانستان.

**.ماستراقتصاد،آمردیپارتنمنتاقتصاد،دانشگاهخاتمالنبیین)ص(،کابل،افغانستان.



92

13
96

ن 
خزا

 ،2
ره 

شما
م، 

دو
ل 

سا

مقدمه
امروزهاشتغالزناننقشمستقیموانکارناپذیربرتوسعهیجامعهداردوزنانحداقلنصفی
درآمد اجتماعی، رفاه تامین در مهمی نقش زنان بنابراین میدهند. تشکیل را جوامع ازجمعیت
زنان دارد. جامعه هر بهداشتی آموزشی، امکانات سطح بهبود و درآمد عادالنهی توزیع سرانه،
درمورد که دارد میدهند،ضرورت تشکیل را فعالجامعه پیکرهی از مهمی بخشی که ما کشور
فعالیتهایتجارتیوبازرگانیوفعالیتهایسودآوراقتصادیآنان،توجهجدیصورتگیردو
موانعقانونیواجتماعیفرارویآنانشناساییگردد،تازمینهیحضورموثروپررنگآناندر
پیامدهایمثبتومنفی آثارو اقتصادیفراهمشود.اشتغالزناندرهرجامعهدارای فعالیتهای
است ملموس بیشتر آن پیامدهای و آثار نیافته توسعه و سنتی کشورهای در که میباشد فراوان
که است بسیاری موانع با مواجه افغانستان کار بازار در زنان یافته.حضور توسعه کشورهای تا
رادرخانوادهها تنگدستی و فقر و آنانگرفته از را مناسب موانعفرصتهایشغلی این بسا چه

گسترشدادهاست.
زنان موانعحضور زمینهساز آموزشی فرهنگیو اجتماعی، افغانستان،عوامل مانند درجامعهای
تجارت مسیر در موجود موانع تحقیق دراین بنابراین است. بوده تجارت و کار و کسب بازار در
وکسبوکارزنانبراساسروشتوصیفیوتحلیلیمطرحوبررسیمیگرددودراینزمینهسعی

میگرددکهاطالعاتدرزمینهازطریقتوزیعپرسشنامهجمعآوریوتحلیلگردد.

1. مبانی نظری تحقیق
مبانینظریتحقیقرابررسیاشتغالزنانتشکیلمیدهدکهدراینتحقیقابتداپشینهیتحقیق
بررسیمیگرددوسپسدیدگاههاونظریاتیکهدرمورداشتغالزنانمطرحگردیدهاستارزیابی

خواهدشد.

2. پیشینه تحقیق
مورد کمتر متاسفانه اّما میباشد، برخوردار ویژهای اهمیت از حاضر موضوع اینکه باوجود
توجهوواکاویمحققانوارگانهایتحقیقاتیقرارگرفتهاست.دراینزمینه،بخشتحقیقاتبانک
ملی مجدد احیای در زنان اقتصادی و اجتماعی فعالیتهای نقش عنوان تحت را تحقیقی جهانی
وزدایشفقرپرداختهاستودراینتحقیقموانعدسترسیزنانبهمارکتهاوبازارکسبوکاررا
موانعیمانندعواملاجتماعی،فرهنگی،آموزشیومهارتیعنوانکردهاستکهطبقسرویانجام
و بازرگانی فعالیتهای در را عدمشرکتخود دلیل زنان %40 بانکجهانیحدود ازسوی شده
میزان تحقیق این اساس بر همینطور کردهاند. عنوان اطفال نگهداری بیرونی، سایرکسبوکارهای
فعالیتهایزناندرمقایسهبامردانکمتراستوسهمسرمایهگذاریشانحدود15تا20درصد
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بودهوسهمدرآمدشاننیزحدود25%میباشد.)بانکجهانی،68،2005(

3. بررسی اشتغال زنان، آثار و پیامدها
دیدگاه هردو و میشود بررسی زنان اشتغال درمورد مطرح دیدگاه دو بحث دراین بهطورکلی
اشتغالزنانرابراساسآثارونتایجآنمطرحنمودهاند،لذااشتغالزنانمواجهبانتایجمثبتومنفی

خواهدبودوبهدلیلوجودنتایجفوقموانعمختلفیرابرایاشتغالزنانبیانداشتهاند.

3-1. آثار و پیامدهای منفی اشتغال زنان

3-1-1. تحوالت هویتی
میلروزافزونبهاشتغالموجبتغییراتهویتیدرزنانمیگردد.دستیابیزنانشاغلبهدرآمد
مستقل،روحیهیاستقاللطلبیوفردگراییرادرزنانشکلدادوبهمرورتقویتکردهودرپیالگوی

تقسیمکارجنسیتیهستند.

3-1-2. آثار تربیتی
خانواده،مهمترینکانونتربیتفرزنداناستکهمحوروکانوناصلیتربیتخانوادهراخانمخانه

تشکیلمیدهد.اشتغالزناندربیرونازخانهنگرانیهایتربیتیراافزایشمیدهد.

3-1-3. افزایش سن ازدواج
دختران،بااحرازفرصتهایشغلی،موقعیتاجتماعیجدیدیمییابندوشرایطسختتریبرای
ازدواجخوددرنظرخواهندگرفت.یکزنشاغل،بافردیکهجویایکاریادارایموقعیتشغلی
و ازدالیل کهخود اقتصادی، نمیکند.همینطور،دغدغهیحمایت ازدواج باشد، ازخود پایینتر

انگیزههایازدواجزناناست،درزنانباشغلثابتوحمایتهایبازنشستگی،کمتراست.

3-1-4. تحول در سیاست ها و قوانین
باگسترشاشتغالزنان،میتوانانتظارداشتکهتغییراتیدرقوانینکاررخدهدکهسیرتحول
قوانینکار،همدرعرصهیبینالمللوهمدرعرصهیداخلی،نشاندهندهیتمایلبهکمرنگشدن
مرزهایجنسیتیاست.همینطورقوانینحمایتیمختلفیهمچون،قانونخدمتنیمهوقتبانوان،
افزایشمرخصیزایمانومرخصیشیردهیفرزندانتصویبمیگردد،کهاینمقرراتگرچهدر
بخشدولتیبهدلیلکمکردنتعارضهایشغلیوخانگی،کارگشاییهاییداشت.دربخشغیردولتی
بهکاهشانگیزهیکارفرمایانبهجذبزنانیاافزایشجذبغیرقانونیآنانبدونرعایتضوابط

قانونیخواهدانجامید.
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3-1-5. کاهش جمعیت
میانکاهشجمعیتواشتغالزنان،ارتباطدوسویهوجوددارد.تمایلورودبهمشاغلرسمیو
پرشدناوقاتفراغت،ازانگیزهیفرزندآوریمیکاهدکهاینروندمنجربهپیریوکاهشجمعیت

خواهدشد.

3-1-6. افزایش آسیب های اجتماعی
فراخوانزنانبهبازارکارممکناستباعثافزایشبیکارانسرپرستخانواروافزایشطالق

منجرشود.

3-2. آثار و نتایج مثبت اشتغال زنان
اشتغالزنانعالوهبرپیامدهایمنفی،دارایپیامدهایمثبتنیزمیباشد،کهبهصورتذیلمعرفی

میگردد:
الف(کمکبهاقتصادخانواده

ب(عزتمندیاجتماعی
ج(اثباتقابلیتهایزناندرعرصههایاجتماعی

د(استقاللمالکیت

4. بررسی دیدگاه های مطرح در اشتغال زنان

4-1. دیدگاه فمینستی
اشتغالزنانازدیدگاهفمینستیجایگاهیویژهداردومعتقداندکهاشتغالزنانباعثاستقاللمالی
زنانمیگرددوامنیتخاطریرابرایزنانایجادمیکندودربرابرستمگریهایخانوادهایستادگی
میکند.همینطورمعتقداندکهاشتغالزنانباعثبرابریزنانبامردانمیشود،زیرابرابریاقتصادی
رادرپیدارد.ومهمتریندلیلازدواجزنانبامردانضعیفبودنموقعیتزناندربازارکاراست
وبههمیندلیلاستکهفمینستهازنانرابهبازارکارفرامیخوانندتاازوابستگینجاتدهند.

)کهریزیومرادی،3،1394(
همینطور“گیلمن”معتقداستکهتنهاراهرسیدنزنانبهبرابریبامردان،نیلبهبرابریاقتصادی
است.بهعقیدهیگیلمنخانهوخانهداریبرایزنزندانیاستکهزنرامقیدمیسازدواورامجبور

میکندتانقشمستخدمراایفانمایدووابستهبهمردباشد.)کهریزیومرادی،4،1394(

4-2. دیدگاه اسالم
ازدیدگاهاسالمی،زنانومردانهردومیتوانندکارکنند،زیرادرسورهینساءآیه32آمدهاست
کهزنانومردانازآنچهکسبمیکنندبهرهمیبرند.“للرجالنصیبممااکتسبواوللنساءممااکتسبن”.



95

بل
 کا

هر
 ش

در
شه 

ت پی
جار

ن ت
زنا

ت 
کال

مش

طبقاینآیه،اشتغالزنانومشارکتهایاجتماعیآنانامریمثبتمیباشد.همینطوردراسالمروابط
خانوادهبرپایهیاستقاللیاعدماستقاللاقتصادیونیزاشتغالیاعدماشتغالزناناستوارنیست،بلکه
اینسازماناجتماعیرافقطبرپایهفطرتبنانهادهاست.درایننگاه،زندرنظامخانوادهبایدزنباشد
نهمردوبایدوظیفهیفطریزنانرابرعهدهداشتهباشدوبههمیندلیلاستکهدراسالممردراوادار
ساختهتامخارجخانوادهراتامینکند.)قطب،بیتا،97-96(همینطوردرسورهنساءآیه34داریم
ُبَْعَضُهْمَعَلیبَْعٍضَوبَِماأَنَفُقوامِْنأَْمَوالِهِْم.مردانوزنان َلاهللَّ اُموَنَعَلیالنَِّساءِبَِماَفضَّ َجاُلَقوَّ که:الرِّ
بهصورتفطرینسبتبههمدیگربرتریهاییدارندکهزندگیزنانبرپایهیاحساسات،عواطف،
رقت،لطافتوظرافتبنانهادهشدهاست،اّمازندگیمردانبرپایهشجاعتتهور،تحملسختیهاو
انجامکارهایدشواربناگردیدهوبههمیندلیلاستکهتامینمخارجونفقه،برعهدهیمردانگذاشته

است.)طباطبایي،1374،ج4،ص365-372(

5. روش انجام تحقیق
روشبهکاررفتهدراینتحقیقمیدانیاستکهنتایجبهدستآمدهموردتوصیفوتحلیلقرار
گرفتهودراینتحقیقجامعهیآماریآن،زنانتجارتپیشهیشهرکابلبودهکهازمیاناینزنان،50
نفراززنانتجارتپیشهبهعنواننمونهانتخابگردیدهوموردمطالعهقرارگرفتهاست.دادههایتحقیق
توسطبرنامهیspssکدگذاریگردیدهوبهتشریحاطالعاتومعلوماتپرداختهشدهودرنهایت

ازآنهانتیجهگیریالزمصورتگرفتهاست.

6. محدودیت های تحقیق
تحقیقاتساحویومیدانیباتوجهبهفرهنگورسومحاکمدرجوامعسنتِیمثلافغانستانهمیشه
باموانعومشکالتیمواجهمیباشد.مهمترینموانعتحقیقیاینموضوع،اوالًکمبودنتعدادخانمهای
تجارتپیشهاستکهبامشکالتبسیار،آنهمبهکمکآیساباعدهایازآنهابعدازمراجعاتپیدر
پی،ارتباطبرقرارگردیدهوپرسشنامههادراختیارآنانقرارگرفته.ثانیًابسیاریازآنانباکمالتاسف

حاضربههمکاریوپاسخدادنبهسؤاالتمطرحشدهنبودند.

7.  یافته های تحقیق
یافتههایتحقیقبراساساطالعاتیاستکهازطریقپرسشنامهوبرنامهیspssبهدستآمده.
تمرکزاصلیسؤاالتطرحشدهدرپرسشنامه،برچندمتغییرمهممیباشدکهاینگونهمتغییرهاارتباط
مستقیمباشغلزنانتجارتپیشهومشکالتآنهاداردومشکالتزنانرادرقالباینگونهمتغییرها
مانند؛متغییرعدمتواناییاقتصادی،متغییرعدمتواناییمهارتی،متغییرفرهنگورسومملیواجتماعی
بیان کابل درسطحشهر تجارتپیشه زنان ازکسبوکار سیاستهایحمایتی عدموجود متغییر و

میکندوهریکازمتغییرهابهصورتذیلتشریحمیگردد.
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8. متغییرهای تحقیق

 8-1. عدم توانایی مالی و اقتصادی
حدوددهدرصدازجامعهیآمارییازنانتجارتپیشهاظهارداشتهاندکهتواناییمالیداشتهواین
تواناییمالییابهارثرسیدهویاازداشتههایخودشاناست،اّمابقیهیتواناییمالینداشتهوتوانایی

مالیشانراازطریقدریافتقرضهوکمکازدیگرانبهدستآوردهاند.

8-2. عدم توانایی مهارتی
تجارتپیشه زنان از درصد 4/8 حدود دهندگان پاسخ سوی از شده ارائه اطالعات براساس
مهارت دارای دارندو لیسانسسواد و بقیهتحصیالتدرحدصنفدوازدهوچهارده و ماستراند

تحصیلیهستند.

8-3. موانع اجتماعی و فرهنگی
براساسمعلوماتبهدستآمدهازجامعهیآماری،حدودنصفزنانتجارتپیشهاظهار،داشتهاند
کهوجودفرهنگمردساالرانه،باعثگردیدهاستکهکمتربهتواناییزنانتوجهشودوبهآنهافرصت

کمتریدادهمیشودونگاهتحقیرآمیزبهکسبوکارآنانوجودداردوامنیتشغلیندارند.

8-4. نبود سیاست های حمایتی
بسیاریاززنانتجارتپیشهمعتقداندکهسیاستهایحمایتیمناسبازسویوزارتخانههای
تجارت،کارواموراجتماعیووزارتزنانوسایرارگانهاوجودنداردوسیاستهایحمایتیوفضا
ومحیطمناسببرایکسبوکارشانوجودنداردوارگانهایدولتیوحقوقیحمایتهایموثراز
اشتغالزنانندارند.مطابقاطالعاتبهدستآمدهازپرسشنامه،حدود66.7درصدجوابدادهاندکه
ازحمایتهایالزمبرخوردنبودهوفقطحدود33.7درصدآنانتوانستهاندتاازحمایتاینارگانها

برخوردارباشند.
بنابراینبهمنظوربرطرفشدنمشکالتزنانتجارتپیشهشهرکابلضروریاتیبهنظرمیرسدکه
درپیشنهاداتمطرحشدهوبایدصورتگیردتازنانبیشتریدرتجارتوکسبوکارسهمگرفتهو

زمینهیرشدوتوسعهیاقتصادیکشوررادوشادوشمردانفراهمنماید.

9. نتیجه گیری
زنانبهعنوانسرمایههایانسانی،نقشمؤثردررشدوتوسعهاقتصادیدارنداّمادرکشورهایدر
حالتوسعهوجهانسوم،نقشزناندرتجارتوکسبوکارکمرنگومحدوداست.مهمتریندلیل
آنوجودموانعفرهنگی،اقتصادیونبودسیاستهایحمایتیاست.مطابقاطالعاتبهدستآمده



97

بل
 کا

هر
 ش

در
شه 

ت پی
جار

ن ت
زنا

ت 
کال

مش

ازپرسشنامههاییکهدرمیانزنانتجارتپیشهشهرکابلتوزیعوجمعآوریگردید،حدودبیشاز
66درصدمعتقداندکهسیاستهایحمایتیازسویوزارتخانهوموسساتغیردولتیوجودنداردو
هموارهتجارتآناندرمعرضخطرمواجهبودهاست.همینطورحدود50درصدآنانمعتقداندکهاز
نظرفرهنگیواجتماعی،نگاهمنفیوتحقیرآمیزنسبتبهاشتغالوتجارتزنانوجودداردوتجارت
راازوظایفمردانمیداندنهزنان.حدود52درصدزنانتجارتپیشهرازنانیتشکیلمیدهدکهاز
نظرمهارتیدرحدصنفداوزدهوچهاردهولیسانسهستندکهازنظرآموزشیومهارتی،اینمانع
نسبتبهبقیهموانعکمرنگومحدودمیباشد،اّماحدود90درصدزنانتجارتپیشهمعتقداندکهاز
نظرمالیتواناییالزمرابرایتجارتوکسبوکارندارندواینمانعبهبعنوانبزرگترینمانعمطرح

گردیدهاست.

10. پیشنهادات
نهادهایاجتماعیورسانههای افرادجامعهازسویسازمانها، به ارایهیآگاهیواطالعات -
جمعی،درموردتوانمندیونقشزنانتجارتپیشهدررشدوتوسعهاجتماعیواقتصادیجامعه.

-ایجادمحیطوفضایمناسببرایبهبودوضعیتزنانتجارتپیشه.
-بسترسازیفرهنگیواجتماعیمناسببرایتغییرنگرشخانوادهوجامعهنسبتبهورودزنان

بهعرصهیتجارت.
-ایجادمراکزآموزشیبنیادیوکوتاهمدتعالیونیمهعالیدرحوزهیکسبوکارزنان.

مداوم و مستمر آموزشهای از بهرهمندی برای جامعه دختران و زنان میان در انگیزه ایجاد -
درجهتاشتغالدرحوزههایتجاری.

امور ادارهی برای بازنانتاجردرمنازل، -تشویقوترغیبخانوادههابههمکاریوهمیاری
زندگی.

-ایجادانگیزهومشاورهازسویاعضایخانواده،رسانههایجمعی،سازمانها،نهادهایمدنیو
اجتماعیبهزنانودخترانجامعهبرایورودبهعرصهیتجارت.

تجارت در زنان بهحضور نسبت منفی نگرشهای بهمنظورحذف فرهنگی برنامهریزیهای -
جامعه.
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2.باقریان،میترا.“اشتغالوبیکاریزنانازدیدگاهتوسعه” مجلهمطالعاتزنان،1385ش2.

3.حشمتی،نرگس.“بررسیموانعپذیرشزنانوپستهایمیانیمدیریتآموزشوپرورشاز
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1394،شمارهی28.
12.وزارتامورزنان.پالنکارملیبرایزنانافغانستان،1387.

13.وزارتامورخارجه.گزارشمقدماتیودومدورهیجمهوریاسالمیافغانستانبهکمیتهمحو
تبعیضعلیهزنان،1390.







چکیده 
اقتصادیکشوردرجهت ارایهیاستراتژیمناسببرایرشد هدفتحقیقحاضر،تالشبرای
توسعهیپایداراست.اینتحقیق،بهدلیلماهیتکیفیوکمیدادهها،باروشتوصیفی-تحلیلیوبا
استفادهازمدلتجزیهوتحلیلSWOTصورتگرفتهاست.درابتدا،وضعیتموجودکشوردرچهار
بعدقوتهاوضعفها)ابعادداخلی(وفرصتهاوتهدیدها)ابعادخارجی(وبااستفادهازآمارو
ارقاماحصائیهایرسمیوزارتخانههایاقتصادیکشوربهتصویرکشیدهشدهاست.درقدمبعد،برای
بااستفادهازروشبحثگروهی ابعادمذکور استخراجوپیشنهاداستراتژیمناسبرشداقتصادی،
متمرکز1موردتجزیهوتحلیلکیفیقرارگرفتهاست.پسازدستیابیبهتفاهمدررابطهباقوتها،
ضعفها،فرصتهاوتهدیدهایکشور،اینمعلوماتبهصورتپرسشنامهایطراحیوبرایسنجش
تأثیرگذار پیرامونعوامل باهمهجانبهبودندادههایبهدستآمده دقتوکسباطمیناندررابطه
بررشداقتصادیدراختیار10تنازاندیشمندانکشور)استاداندانشگاههایدولتیوخصوصی،و
آگاهانمسائلاقتصادی(قرارگرفتهاستوپسازدریافتنظراتاینافرادوانجامتغییراتمختصر،
ایندادههادرچارچوبتحلیلSWOTجایگذاریشدهاست.باتوجهبهمعلوماتبهدستآمده9
استراتژیبهعنواناستراتژیهایمناسبانتخابشدهاست.ایناستراتژیهاشاملبهرهبرداریازمنابع
معدنیازطریقخصوصیسازی،ایجادوگسترشزیرساختها،گسترشصنایعکاربر،باهدفارتقای
سطحتخصصکارکنان،حمایتازتولیداتداخلی،آزادسازیسرمایهگذاریخارجی،مدیریتمنابع
آبیکشور،تأمینامنیتومصئونیتاقتصادیکشور،تعدیلنظاماداریارگانهایدولتیوخصوصی

وکنترلمرزهایآبیوخشکهمیشوند.
واژه های کلیدی:رشداقتصادی،توسعه،استراتژی.

1  . Centered Focus Group.

رشد و توسعه اقتصادی کشور و راهبردهای مناسب
علیحسنی*

طیبههاشمی؛مریمبختیاری؛داوودیوسفزی؛عادلهرحمتی**

*.ماستر،عضویهیئتعلمیورئیسدانشکدهاقتصادومدیریتدانشگاهخاتمالنبیین)ص(،کابل،افغانستان.

**.دانشجویانفارغالتحصیلدورهیلیسانسرشتهیاقتصاد،دانشگاهخاتمالنبیین)ص(واعضایگروهپژوهشی.
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مقدمه
رشداقتصادییکیازمهمتریناهدافاقتصادیجوامعاست.امروزههرکشوریبرایرشدو
توسعهیاقتصادینیازمندبرنامهریزیهایدرستومناسببلندمدتوجهتگیریهایاستراتژیک
بهکارگیری و مناسب استراتژیهای اتخاذ نیازمند اقتصادی توسعهی و رشد به رسیدن میباشد.
سیاستهایمتفاوتمیباشد.افغانستاندرطییکونیمدههیاخیر،علیرغمکمکهایوافرجامعهی
جهانی،نتوانستهبهرشداقتصادیخوبیدستپیداکند.ازمیاندالیلمتعدد،فقدانیکاستراتژی
مناسبرشدوانکشافاقتصادی،جالبتوجهاست.برایاینکهبتوانیمافغانستانرادرمسیررشدو
توسعهیاقتصادیقراردهیم،استراتژیهاییبایدتدوینشودومورداستفادهقراربگیردکهشرایطو

موقعیتخاصکشورازابعادمختلفاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیرامدنظرقراردادهباشد.
برایرسیدنبهرشدوانکشافاقتصادی،اتخاذالگوهاوراهبردهایاستفادهشدهدرکشورهایدیگر،
نهتنهاراهگشانیست،بلکهناکارآمدومشکلآفرینخواهدبود؛چراکهاینراهبردهادرشرایطفرهنگی
واقلیمیمتفاوتیشکلگرفتهاندوباشرایطموجوددرافغانستانهماهنگیوهمخوانیندارند.کشور
افغانستانضمنحفظسنت،آدابوفرهنگاصیلوبومیخویش،میتواندازتجربیاتمثبتدیگر
کشورهایتوسعهیافتهدرامرتوسعهوپیشرفتاستفادهنماید.آنچهبایدموردتوجهقرارگیردایناست
کههرجامعهایالگویتوسعهیاقتصادیمتناسببااوضاعوشرایطخودرابایدطراحیواجراکند
کهدرغیراینصورتبهنتیجهیمطلوبینخواهدرسید.ازاینروانتخابیکاستراتژیمطابقباشرایط
خاصافغانستانیکامرضروریمیباشد.تحقیقحاضر،تالشنمودهاستکهباشناختنسبتاًدقیقاز
شرایطمحیطیوبومیکشوروبادرنظرداشتظرفیتهاوقابلیتهایداخلیوفرصتهاوتهدیدات
محیطی،استراتژیمناسببرایرشدوانکشافاقتصادیکشورراارایهنماید.هدفازانجامتحقیق،باز
کردنرویکردعلمیبهمسایلکشوریوسهمگیریعلمیدرفرایندتوسعهوپیشرفتکشورمیباشد.

هدفتحقیقکنونی،ارائهیاستراتژیهایمناسبباتوجهبهوضعیتافغانستاناستتااتخاذاین
استراتژیهابتواندکشورافغانستانرادرمسیررشدوتوسعهیاقتصادیقراردهد.

1. سواالت تحقیق

1.چهاستراتژیبرایرشدوتوسعهیاقتصادیافغانستانمناسباست؟
2.افغانستاندرحالحاضرازنظرشرایطاقتصادیدرکدامموقعیتقراردارد؟

3.قوتهاوضعفهایکشورکداماندوچهفرصتهاوتهدیداتیفرارویپیشرفتورشد
اقتصادیآنوجوددارد؟

2. روش تحقیق: شیوه جمع آوری و تحلیل معلومات
بهدلیلماهیتکیفیوکمیدادهها،تحلیلدادههابهروشتوصیفی-تحلیلیصورتگرفتهاست.
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کشور اقتصادی وزارتخانههای از تعدادی ابتدا نیاز، مورد دادههای و معلومات جمعآوری برای
بهدلیل برایهروزارت بهوظایفهروزارتپرسشنامهایمخصوص انتخابشدندوسپسنظر
مشخصکردننقشوزراتوبرنامههایآیندهیآنبررشداقتصادیطراحیشد.درقدمبعدازطریق

مصاحبهیتخصصیبابخشهایمربوطهدروزارتها،معلوماتموردنیازجمعآوریگردید.
موجود وضعیت و شده بررسی دقیق بهصورت تحقیقاتی تیم توسط آمده بهدست معلومات
اقتصادیکشوردرچهاربخشجداگانهقوتها،ضعفها،فرصتهاوتهدیدهادستهبندیشدند.این
تقسیمبندیتوسطتیمتحقیقاتیدربحثهایگروهیمتمرکز،مکررمحکزدهشد.هرجزءازابعاد
چهارگانهیفوقالذکرسهبارموردتجدیدنظرقرارگرفتهاستوپسازدستیابیبهتفاهمدررابطه
طراحی پرسشنامهای بهصورت معلومات این کشور، تهدیدهای و فرصتها ضعفها، قوتها، با
پیرامون آمده بهدست دادههای بودن باهمهجانبه رابطه در اطمینان برایسنجشدقتوکسب و
عواملتأثیرگذاربررشداقتصادیدراختیار10تنازاندیشمندانکشور)استاداندانشگاههایدولتی
وخصوصی،وآگاهانمسائلاقتصادی(قرارگرفتهاستوپسازدریافتنظراتاینافرادوانجام

تغییراتمختصر،ایندادههادرچارچوبتحلیلSWOTجایگذاریشدهاست.

3. مبانی نظری تحقیق 
اقتصادی توسعهی اهداف به را ما که است دستانداز پر و گسترده مسیری توسعه، استراتژی
میرساند.درهراستراتژیانتخابشدهبایدوسیلهیالزمبرایرسیدنبهاهدافموردنظربیانشود.
بهعبارتدیگرکلیترینکارهاییکهبایدبرایرسیدنبهتوسعهیاقتصادیانجامشود،دراستراتژی

تعیینمیشود.)روزبهان،1394،صفحه10(
درزمینهیتوسعهورشداقتصادی،دونگاهکالنوجوددارد.درنگاهاول،توسعهورشداقتصادی،
یکفرایندطبیعیاستکهخودبهخودوبدونکدامبرنامهواستراتژیازپیشتعیینشدهراهخودرا
میپیماید.درنگاهدوم،کهنگاهبرنامهایبهرشدوتوسعهاست،برلزومتعیینچشماندازاقتصادیبرای
کشوروتعیینمسیررشدوتوسعهیکشوردرچارچوببرنامهریزیکالنواستراتژیکتأکیدمیشود.
درچارچوبنگاهوپیشفرضدوم،دانشمندانبهمطالعاتنظریوعملیمتعددیپرداختهوازاین
رهگذر،استراتژیهایمختلفیراارایهنمودهاند.مادراینبخش،بهطورمختصر،نگاهیمیاندازیمبه

مهمتریناستراتژیهایرشدوتوسعهکهتاکنوندردنیامطرحشدهاند.

3-1. استراتژی های رشد و توسعه 
ایناستراتژیهاحاصلتجربیاتکشورهایمختلفیاستکهدرفرآیندتوسعه،اقدامبهاتخاذیک
استراتژیخاصویاتلفیقیازاستراتژیهایتوسعهکردهاند.هراستراتژیدرهرکشوریبادرنظر

داشتچهارویژگیکلی:اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیوسیاسیانتخابمیشود.
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3-1-1. استراتژی پولی
پولی استراتژی راستا برهمین است. توسعه،بخشخصوصی اصلی پولی،محور استراتژی در
درپیکاهشنقشدولتبهحداقلخود،ایجادثباتاقتصادیازطریقسیاستهایتثبیتیدولتو
فعالیتهایبخشخصوصیفراهمشود. برای بدینوسیله،شرایط تا بازارهایکارآمداست ایجاد
گرایشایناستراتژیدرنهایتبهسویاقتصادآزاداستکهباعثمیشودایناستراتژیبرایهمهی
کشورهایدرحالتوسعهمناسبنباشد.استفادهازایناستراتژیتنهابرایکشورهاییمناسباستکه

ازلحاظاقتصادیپیشرفتهترومتکیبهصنایعخصوصیهستند.)جهرمی،1390(

3-1-2. استراتژی اقتصاد باز
دراستراتژیاقتصادباز،تاکیدبرتجارتخارجیوسرمایهگذاریخارجیاست.وجهمشترکاین
استراتژیبااستراتژیپولیگسترشفعالیتبخشخصوصیاست.بابهکارگیریایناستراتژینهتنها
بایددرهایخودرابهرویتجارتخارجیبازنمود،بلکهبایدبرایتحرکبینالمللیعواملتولید

نظیرنیرویکار،سرمایهوتکنولوژیفضایبازایجادکرد.
باشد، مناسب داخلیکوچکهستند بازار دارای که برایکشورهایی میتواند استراتژی چنین
مشروطبراینکهبتواننددربازارهایجهانیحضوریابندوبهرقابتبپردازند.بدیهیاستکهدراین
افزایشاستانداردهایکیفیمحصوالتخودوکاهشهزینههایتولیدگام راهمیبایستدرجهت

بردارند،تابتواننددرعرصهیرقابتهایبینالمللیموفقگردند.)روزبهان،1394(

3-1-3. استراتژی انقالب سبز
بخشکشاورزیمحوراصلییابخشپیشرودرایناستراتژیاست.ازآنجاکهچنیناستراتژی
کاربراست،امکانفرصتهایشغلیبیشتررابراینیرویکارجامعه،اعمازشهریوروستاییفراهم
میآورد.بهعالوهاستراتژیانقالبسبزموجبافزایشمحصوالتغذاییدرجامعهودرنتیجهکاهش

قیمتنسبیآنهامیشود.
بهروری، سطح ارتقای اراضی، اصالحات بینالمللی، توافقات مالکیت، حقوق نظیر عواملی
بخش توسعهی در میتواند که هستند اقداماتی جمله از تجاری سازی آزاد و قیمتها آزادسازی

کشاورزیکمکموثریباشد.
استراتژیانقالبسبزباافزایشفرصتهایشغلیدرجامعهوکاهشقیمتهاینسبیمحصوالت

غذایی،استراتژیمناسبیبرایکاهشفقرعمومیوتوزیععادالنهتردرآمداست.)یوسفی،1388(

3-1-4. استراتژی توسعه فن آوری اطالعات و ارتباطات
ایناستراتژیدراویلدههی1990مدربسیاریازکشورهایجنوبشرقآسیادنبالشدهاست
که عقیدهاند این به اقتصادی کارشناسان و متخصصان امروزه است. داشته پی در را زیادی آثار و
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بهطبعآن بهشرایطرقابتکاملو اقتصادکشورها ارتباطاتموجبرسیدن فنآوریاطالعاتو
موجبشفافیتبازارهامیشود.منظورازایناستراتژیتجارتالکترونیکمیباشد،کهباعثافزایش
کاراییازطریقکاهشهزینهیتدارکات،هزینهیانبارداریومدیریتبهترزنجیرهیتولید،عرضهی
بهترکاالهاوخدماتودرنهایتکاهشهزینهیمبادلهمیباشد.همچنینتجارتالکترونیکمیتواند
منشاءپیدایشویاتولیدکاالهایجدیددردورهیگذارشدهوباافزایشتولیدودرپیآنافزایش

مصرفواقعی،موجباتافزایشرفاهرافراهمنماید.)جهرمی،1390(

3-1-5. استراتژی صنعتی شدن
دراقتصادهایآزادامروزی،هرکشوریکهاستراتژیصنعتیرادنبالکند،بهبخشعرضهیاقتصاد
توجهمیکندوطرفتقاضایاقتصادرادرنظرنمیگیردودرخصوصمصرفبحثینمیکند.یکیاز
اهدافصنعتیشدن،تغییرساختارصنعتیاست.)اهمیتنسبیبخشهایمنفرددردروناقتصادراساختار
صنعتیگویند(ایناستراتژیدرپیتغییرساختارصنعتیایاستکهموجبتخصیصبهینهیمنابع،رشد
کاراییوبهروریگردد.استراتژیصنعتیشدنبرخالفاستراتژیپولی،برایدولتنقشکلیدیقایل
استوازمداخالتاقتصادیویحمایتمیکند.درایناستراتژیتاکیدبرایجادوتوسعهیصنایع،اعم
ازکاالهایمصرفیصنعتیوکاالهایسرمایهایاست.ازآنجاییکهچنینصنایعیبهمنابعسرمایهایو
ارزیزیادینیازداردودرمقابلعمدتاًدیربازدههستند،بخشخصوصیتمایلچندانیبهسرمایهگذاری

وفعالیتدراینزمینهندارد،ازاینروانجاماینوظیفهبهعهدهیدولتاست.)یوسفی،1388(

3-1-6. استراتژی جایگزینی واردات
درایناستراتژیکاالهاییدرداخلتولیدمیشودکهقباًلازخارجواردمیشدندوبهمرور،ورود
کاالهایوارداتیراکاهشمیدهد،تاجامعهبهجاییبرسدکهمشابهکلیهکاالهایوارداتیرادرداخل

تولیدکند.ایناسترتژیگاهیبهناماستراتژینیلبهخودکفایینیزیادمیشود.
تولید یعنی ازسطوحسادهتر، توسعه درحال تاکشورهای است مناسب استراتژی، این مطابق
کاالهایمصرفیشروعکنندوسپسبهتولیدکاالهایواسطهایبپردازندتابهمرورفرهنگصنعتی

شدندرجامعهجابیافتد.)روزبهان،1394(

3-1-7. استراتژی گسترش صادرات
ایناستراتژیبهدنبالمحدودکردنبخشدولتیوفعالیتهرچهبیشتربخشخصوصیاست.
اساسایناستراتژیرقابتدربازارهایجهانیوواردشدنبهبازارهایبینالمللیاست.عاملاصلی
درایناستراتژیایجادصنایعیاستکهازهمانابتداباایدهیصدورتمامییابخشیازتولیداتآنها

بهخارججهتگیریشدهاند.)روزبهان،1394(
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3-1-8. استراتژی ایجاد صنایع مادر و سنگین
هدفازبهکارگیریایناستراتژیایجادصنایعسنگین)صنایعفوالدوآهن...(وسرمایهبرواز
طرفیگسترشصنایعمصرفیدرکشوراست.ایناستراتژیمخصوصکشورهاییاستکهمراحل

اولیهصنعتیشدنراپیمودهباشند.)جهرمی،1390(

3-1-9. استراتژی متنوع سازی تولیدات صنعتی
کاهشاتکاووابستگیبهیککاالنظیراتخاذسیاستهایمربوطبهکاهشوابستگیبهنفتیا
موادخاممعدنیدرکشورهاییکهاقتصادآنهابهدرآمدهایحاصلازتولیدوفروشیککاالوابسته
استراتژی بهکارگیری جهت در اولیه اقدامات از واردات جایگزینی استراتژی اتخاذ و بوده است،
متنوعسازیتولیداتصنعتیاست.ایناستراتژیازجملهیاستراتژیهایکاربرمیباشدکهدرنتیجه

باعثافزایشاشتغالمیشود.)روزبهان،1394(

3-1-10. استراتژی مبتنی بر سرمایه گذاری خارجی
دورویکرداساسیدرتحلیلوبررسیاثراتسرمایهگذاریخارجیدرکشورمیزبانوجوددارد:
الف(اولینرویکرد،مبتنیبریافتههاونطریههایتجارتمیباشد.برایناساس،پیشبینیمیشودکه
جریانسرمایه،تولیدنهایینیرویکارراافزایشدادهوتولیدنهاییسرمایهراکاهشمیدهدوسرانجام

ایننظریهاثراتمستقیمفرآیندسرمایهگذارینظیراشتغالوبهرورینیرویکاررادرنظرمیگیرد.
ب(دومینرویکردمبتنیبرنظریهیسازمانصنعتیمیباشد.براساسایننظریه،بنگاهیکهدر
خارجسرمایهگذاریمیکندبایستیازمحصولبرتریافنآوری،تکنیکهایمدیریتیبرتربرخوردار

باشد.تابتوانددربازارهایخارجیوبینالمللیرقابتنمایند.
ورود دلیل بههمین هستند. ملیتی چند شرکتهای سرمایهگذاران، قدرتمندترین و بزرگترین
شرکتهایچندملیتیدربازارهایکشورمیزبانممکناستشرایطبازارداخلیراازطریقاشاعهی
دانشیامتاثرکردنساختاربازارداخلیتحتتاثیرقراردهد.بهعبارتدیگراینرویکردبهاثراتغیر

مستقیمسرمایهگذاریخارجیویااثراتسرریزآنتمرکزدارد.)یوسفی،1388(

4. فرآیند شناسایی و استخراج استراتژی ها
برایطراحیوارائهییکاستراتژیمناسبجهترشدوتوسعهیکشور،درابتدابایدمواردمختلفی
راازجنبههایگوناگوندرنظرگرفت.درواقعرشدیککشورتنهایکپدیدهیاقتصادیمحضنیست

بههمیندلیلبهطورخالصه،نیازمندبررسیعواملاجتماعی،سیاسی،فرهنگیواقتصادیاست.
بهدلیلگستردگیووسیعبودنبحث،پیرامونرشددریککشور،دراینتحقیقتمرکزاصلیبر
بررسیپدیدهیرشدازبُعداقتصادیآناستکهاینامرباعثمحدودشدنگسترهیتحقیقوبررسی
دقیقعواملتأثیرگذاربررشدمیشودبههمیندلیلمیتوانتحقیقحاضررابررسیعواملیدانستکه
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درصددطراحیوانتخاباستراتژیهاییبرایرشداقتصادیکشوراست.
کشور اقتصادی ظرفیت ابتدا در کشور، اقتصادی رشد برای استراتژی انتخاب و طراحی برای
)وضعیتموجودازلحاظاقتصادی(بررسیشدهاست،کهشاملمنابعطبیعی،ظرفیتانسانی،موقعیت

جغرافیایی،نظاماداریوامنیتاقتصادی2کشورمیشود.
وضعیتاقتصادیکشورازلحاظدارابودنمنابعطبیعیمانند؛معادن)انواعفلزاتپایه،عناصر
ساختمانی، مواد قیمتی، نیمه سنگهای قیمتی، سنگهای گرانبها، فلزات سوختی، معادن کمیاب،
منرالهایصنعتی(زمینهایزراعتی،آبهایسطحیوزیرزمینی،ازجملهکشورهایغنیبهشمار
میرود.اّمامشکالتدقیقًاازجاییشروعمیشودکهظرفیتانسانی)هرچنددربسیاریازمواردحتی
تخصصابتداییرادراستفادهازمنابعطبیعیراندارد(واردعملمیشود.درشرایطیکهاستخراج
به استفادهوجریانآبهایجاری بدون بهصورتخودسرجریانداشته،زمینهایزراعتی معادن
کشورهایهمسایهبوده،درحالیکهدرداخلآبکافیبرایزراعتوجودنداردوانرژیموردنیازاز
سایرکشورهاواردمیشود،وازطرفیبازارکشورتبدیلبهیکبازارکاماًلمصرفیبرایسایرکشورها

بهحسابمیآید،نتیجهمنجربهوابستگیشدیداقتصادیوسپسسیاسیخواهدبود.
بههمیندلیلبرایدقتبیشتربرعواملاقتصادیتاثیرگذاربرانتخاباستراتژیهایمناسبعوامل
بحث تفصیل به ادامه در که است، تقسیمبندیشده بیرونی( و درونی عوامل ( مجزا بخش دو به

میشود.

4-1. بررسی عوامل درونی 
عواملدرونی،بهعواملیاطالقمیشودکهدرداخلکشورقرارداشتهوبراقتصادکشورتاثیرگذار

است،کهاینعواملخودبهدوبخشتقسیممیشود؛قوتهاوضعفها.
باتوجهبهبررسیهایانجامشدهواطالعاتبهدستآمدهبهصورتمجزاقوتهاوضعفهای
کشورشناساییشدهاندکههرکدامبربخشیازروندرشدکشوردرطیسالهایگذشتهتاثیرگذار

بودهاستوامکانتاثیرگذاریآنهادرحالوآیندهنیزوجوددارد.
برایبررسیاینعواملاطالعاتبهدستآمدهدررابطهباقوتهاوضعفهایکشوردرقالب

ماتریس)IFE(جایگذاریشدهاست.
این میباشد. داخلی عوامل استراتژیک بررسی حاصل ،)IFE(داخلی عوامل ارزیابی ماتریس
ماتریسنقاطقوتوضعفاصلیراتدوینوارزیابیمینمایدوبرایشناساییوارزیابیروابط
بیناینواحدهاراههاییارائهمیکند.برایتهیهیماتریسارزیابیداخلی،ضمنتوجهبهآمارهاو

احصائیههایموجوددرکشور،تیمتحقیقبرقضاوتهایشهودینیزتکیهنمودهاست.

2.امنیتاقتصادی:امنیتومصونیتجانیومالیسرمایهگذارانوافشایاطالعاتمربوطبهتحقیقاتبازار
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)IFE( ماتریس بررسی عوامل درونی

نمره  ی نهایینمرهضریبعوامل اصلی درونیشماره

نقاط قوت داخلی

1
دارابودنمعادنمختلفدرنقاطمختلفکشوربالغبر

3.50.140.4تریلیوندالر

2
وجودذخابرآبیسطحیوزیرزمینیبالغبر75000000

0.0740.28مترکعبآب

0.0130.03وجود12٪اراضیقابلکشتو30٪چراگاه3

0.0330.09وجود75٪نیرویکارزراعتپیشه4

0.0230.06وجود25بندفعالغرضتولیدبرقوآبیاری5

0.0330.09وجودذخایرنفتوگازدرشمالوجنوبکشور6

0.0330.09وجود60٪نیرویکارجوان7

8
نیازکشوردر تولید50٪ازممحصوالتزراعتیمودر

0.0330.09داخل

نقاط ضعف داخلی

0.0610.06نبودمعلوماتدقیقوکاملنسبتبهمعادنکشور1

2
از ٪30 کشور)تنها آبی ظرفیت از استفاده در ناتوانی

0.0610.06آبهایجاری(

0.110.1نبودامنیتدرستدرتمامنقاطکشور3

4
ناتوانیدرتامینانرژیبرقموردضرورتدرپارکهای

0.0320.06صنعتی

0.0510.05ضعفساختاراقتصادیدرست5

0.0220.04وجودفقر40فیصدیدرداخلکشور6

0.0810.08فسادگستردهدرنظام7

8
کمبودنیرویانسانیتوانمندوماهرموردنیازدرداخل

0.0220.04کشور

0.0320.06وجودحداقلیاشتغالزنان9

10
در سرمایهگذاری به داخلی سرمایهگذاران تمایل عدم

0.0120.02داخلکشور

0.0320.06اشباعبازارداخلیتوسطواردات11

0.0320.06وجودرشداقتصادیکاهنده12
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0.0320.06نبودچشماندازروشناقتصادیدرنهادهایسیاستگذاری13

0.0610.06وابستگیشدیداقتصادیبهکشورهایهمسایه14

15
نقل(ومحاط برایحملو نبودزیرساختها)سرک

0.0720.14بودنبهخشکه

1502.08مجموع

جدول 1 اجزای قوت ها و ضعف های کشور

همانطورکهدرجدولفوقمشاهدهمیشود،برایهرجزءازقوتهاوضعفهاضریبیدرنظر
گرفتهشدهاست.)معموالًجمعضرایبعددیبینصفرویکاست(درواقعضریبهرجزء،بیانگر
میزاناهمیتجزءمربوطهبررشداقتصادیکشوراست.سپسبرایهرجزءنمرهیجذابیتدادهشده
استکهبیانگرمیزانجذابیتجزءمربوطهبرطرحاستراتژیاست.اّمابرایواضحشدنتاثیراتهرجزء
ازقوتهاوضعفهادامنهیاعدادیرابین1تا4درنظرمیگیریم.اعداد3و4رابهقوتهاواعداد1
و2رابهضعفهاتخصیصمیدهیم.دراخیر،ضریبهرجزءرادرنمرهیجذابیتآنضربمیکنیم.

4-1-1. مراحل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی کشور
1.پسازبررسیعواملداخلی،مهمترینعواملرافهرستنمودهوازبیناینعواملحدود10

الی20عاملکهدربرگیرندهینقاطقوتوضعفکشورباشندراانتخابنمودهایم.
2.بهاینعواملضریبیاوزندادهشدهاست.اینضرایبازصفر)بیاهمیت(تایک)بسیارمهم(
میباشد.ضریب،نشاندهندهیاهمیتنسبییکعاملدرموفقیتکشوردرراستایرشداقتصادی
میباشد.صرفنظرازاینکهآیاعاملموردنظربهعنوانیکنقطهیقوتویاضعفداخلیبهحساب
میآید.بهعواملیکهبیشتریناثررابرموفقیتکشوردارند،ضرایببیشتریدادهشدهاست.مجموع

اینضرایببایدیکباشد.
3.بههریکازعوامل،نمرهییکتاچهاردادهشدهاست.عدد4بهمعنیقوتبسیارباالیعامل
میباشد.عدد3بیانگرنقطهیقوت.عدد2بهمعنیضعفکموعدد1بهمعنیضعفاساسیمیباشد.

4.ضریبهرعاملدرنمرهیمربوطهضربشدهاستتارتبهیآنعاملبهدستآید.
5.مجموعنمرههایمتعلقبههریکازعاملهامحاسبهگردیدهاستتانمرهینهاییکشوردر

بعدعواملداخلیمشخصگردد.
درماتریسارزیابیعواملداخلی،صرفنظرازتعدادعواملیکهموجبقوتیاضعفمیشوند،
نمرهینهاییبین1تا4خواهدبود.میانگیناینجمع2/5میباشد.اگرنمرهینهاییکمتراز2/5باشد
بدینمعنیاستکهکشورازنظرعواملداخلیدچارضعفاست.اگرنمرهینهاییکشوربیشتراز
2/5باشدبدینمعنیاستکهکشورازنظرعواملداخلیقویمیباشد.تعداداینعاملهاهیچاثری

برجمعنمرهینهاییندارد،زیراهمیشهمجموعآنهابهیکمیرسد.
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4-2. بررسی عوامل بیرونی
عواملبیرونی،شاملعواملبالقوهکهبررشداقتصادیتاثیرگذاراندمیشود،کهدربرگیرندهی

فرصتهاوتهدیدهااست.
طبقبررسیهایانجامشدهباتوجهبهوضعیتموجودکشورکهدارایقوتهاوضعفهایمتعددی
میباشد،ازفرصتهایمختلفیدربخشهایگوناگوننیزبرخورداراستکههرکدامبهنوبهیخود
میتواندباعثایجادتحولیدرجهترشداقتصادیکشورشودودرصورتاتکابرفرصتهایموجود،
روندرشدراتسریعبخشد،اّماازطرفیکشورباتهدیدهایمتعددینیزمواجهاستکهدرصورت

بیتوجهیبهآنهامیتواندرشدفعلیکشورهمراهبااستکاکشدیدرادربلندمدتمتوقفکند.
بههمیندلیل،فرصتهاوتهدیدهایکشوردرقالبماتریس)EFE(جایگذاریشدهاست.

)EFE(ماتریس بررسی عوامل بیرونی

نمره نمرهضریبعوامل اصلی بیرونیشماره
نهایی

فرصت های بیرونی

0.0840.32عالقهمندیسرمایهگذارانخصوصیبسیاریازکشورهادرافغانستان1

0.0740.28امکانمدیریتبهینهیآب)اعمار400بندبرقوآبیاریو154بندآبگردان(2

0.0230.06امکانصادراتگازبهکشورهایهمسایه3

0.0530.15موقعیتجغرافیاییافغانستانونقطهیاتصالآسیایمرکزیوآسیایمیانه4

0.05840.232وجودماسترپالنایجادخطریلبهصورتحلقوی5

0.0330.09وجودظرفیتصادراتموادمعدنیبهکشورهایهمسایه6

0.0740.28وجودبازارداخلیبرایافزایشتولیدات7

0.05830.174امکانجذبصنعتتوریزم8

تهدیدات بیرونی

0.0520.1دخالتکشورهایهمسایه1

0.0710.07استخراجمعادنبهصورتخودسر2

0.0420.08بهمصرفنرسیدن50٪ازبودجهانکشافی3

0.0710.07وجودسیستمبروکراتیکاداری4

0.0420.08نبودهمکاریهایمنطقویدرساختبندها5
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0.0810.08افزایشتهدیداتامنیتیدرداخل6

0.0710.07مهاجرتافراددربیرونازکشور7

0.0520.1کشتموادمخدردرنقاطمختلفکشور8

0.0710.07وجوداقتصادزیرزمینیدرموازاتبااقتصادرسمی9

1432.306مجموع

باتوجهبهفرصتهاوتهدیدهایذکرشدهدرجدولفوق،هرکدامازاهمیتخاصی)زیادیا
کم(برخورداراست،بههمیندلیلمطابقباقوتهاوضعفهابرایفرصتهاوتهدیدهایکشورنیز
ضریبجذابیتونمرهبراینشاندادناهمیتتعیینشدهاست.درهنگامنمرهدادنبهفرصتهاو
تهدیدها،ازقانوناجراءشدهبرایقوتهاوضعفهاپیرویشدهاست،کهمیزاناهمیتفرصتهاو

تهدیدهارابرایرشداقتصادیکشوربیانمیکند.
درماتریسارزیابیعواملخارجینیز،صرفنظرازتعدادعواملیکهموجبفرصتیاتهدید
میشوند،نمرهینهاییبین1تا4خواهدبود.میانگیناینجمع2/5میباشد.اگرنمرهینهاییکمتر
از2/5باشدبدینمعنیاستکهکشورازنظرعواملخارجیدچارتهدیداست.اگرنمرهینهایی
کشوربیشتراز2/5باشدبدینمعنیاستکهکشورازنظرعواملخارجیدرشرایطمناصبودارای
فرصتهایزیادیبرایبهرهبردایمیباشد.اینجاتعداداینعاملهاهیچاثریبرجمعنمرهینهایی

ندارد،زیراهمیشهمجموعآنهابهیکمیرسد.

4-3. تعیین وضعیت موجود و جایگاه کشور 
همانطورکهمجموعنمراتکسبشدهدردوماتریسعواملداخلیوعواملخارجینشانمیدهد،
افغانستانازنظربرخورداریازفاکتورهایمثبتدرجایگاهچندانمطلوبیقرارندارد)شکلشماره1ذیل(.
فاکتورهانشانمیدهندکهافغانستان،ازنظرعواملدرونی،داراینقاطضعفقابلتوجهترینسبتبهنقاط
قوتآنمیباشد،درعیناینکهازنظرفاکتورهایخارجینیزفرصتهایپیشرفتوترقیفرارویآن،
کمسوتروکمرمقترازتهدیدهایبیرونیاستکهدرکمینآننشستهاست.البتهبایدتوجهداشتکه
درکنارنقاطضعففراوانداخلیوتهدیداتفراوانمحیطی،نقطهقوتهایفراوانوامیدوارکنندهونیز
فرصتهایقابلاستفادهاینیزوجودداردکهباکمیتوجهوتالشونگاهمسئوالنهیشهروندانودست
اندرکارانامورسیاسی،اجتماعیواقتصادیکشور،میتواندرمدتزمانینهچنداندورودراز،شاهد
شکوفاییاقتصادیکشوروپیشرفتآندرزمینههایمختلفبود.نکتهیقابلتوجهآنکهافغانستانبرای
پیمودنمسیرترقیوپیشرفتوچگونگیبهرهبرداریازفرصتهاوبهکارگیرینقاطقوتخود،الگوهاو
تجربهیدنیایپیرامونخودرادردسترسداردکهمیتواندبااستفادهازالگوهایعملیومدلهایبهرهگیری
ازمنابعموجود،مسیرترقیوپیشرفتراسریعترپیمودهودراینمسیرکمتردچارسردرگمیونقصانگردد.
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)SWOT( 4-4. شناسایی استراتژی های ممکن با استفاده از ماتریس
شناسایی هدف با بیرونی و درونی موثر عوامل شناسایی شد، انجام قبل مرحلهی در که آنچه
وضعیتموجودبود.دراینمرحله،وباتکیهبرمعلوماتقبل،بایدمسیرحرکتبهسمتوضعمطلوب
)رشدوانکشافاقتصادیافغانستان(تعیینمیشدکهاصطالحًابهاستخراجوشناساییاستراتژیها
تعبیرمیشود.استراتژیرامیتوانمقایسهایدانستکهبینمهارتهاومنابعداخلیوفرصتهاو
مخاطراتانجاممیشود.برایانجاماینکار،هریکازفرصتهاوتهدیداتبیرونیراباهریکاز

نقاطقوتوضعفداخلی)دوبهدو(مقایسهنمودهایمتااستراتژیهایممکنرااستخراجنماییم.
هرسازمانیبرایاینکهموفقشودبایداستراتژیهایخوبیراتدوینکندوبهاجراءدرآورد.اگر
اهلفوتبالباشیدمیدانیدکهیکحملهیخوبوهمهجانبهبدوندفاعمناسبوحسابشده،معموالً
بهگلخوردنوشکستمیانجامد.طبیعیاستکههجومیبیمهاباوبدونداشتنگروهپشتیبانیالزم
وکافی،غیرعاقالنهمینمایاند.تدویناستراتژیبرایبهرهبردنازفرصتهایانقاطقوت،نوعیحمله
استدرحالیکهطرحریزیبرایکاهشویاحذفآسیبهایناشیازتهدیداتویانقاطضعفبه
معنایدفاعمیباشد.بههمیندلیلبایستیبرایتدویناستراتژیهایگوناگونبایدآنهاراهماهنگ

نمودوهمانطورکهدرپاراگرافپیشگفتیمبینآنهاتعادلوتوازنبرقرارنمود.
استخراجاستراتژیهابااستفادهازابزارماتریسسواتبهترتیبذیلصورتگرفتهاست:

SWOT1-تشکیلجلسهیتجزیهتحلیل
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2-توضیحاجمالیهدفجلسهومراحلانجامکار
3-استفادهازروشطوفانذهنیبرایشناساییاستراتژیهاازطریقمقایسهیدوبهدوینقاط

.WT ،ST ،WO ،SO قوتوضعفوفرصتهاوتهدیداتبایکدیگروتعییناستراتژیهای
درسمتراستشکلذیل،استراتژیهایقابلاستفادهبرایپیشرفتاقتصادیکشوراستخراجو
پیشنهادشدهاند.تعدادایناستراتژیهابه22استراتژیمیرسد.اّماآیاتمامیایناستراتژیهاخوبوقابل
اجراهستند؟بهیقینخیر.بههمینجهتبرایانتخاباستراتژیهایمناسبازبیناستراتژیهایممکن،
فرایندیدوباره،جهتاولویتبندیآنهاترتیبشدوازبیناستراتژیهایاستخراجشدهاستراتژیهاییرا
نظربهمطابقتباوضعیتموجودکشوراولویتبندینمودهایموبدینترتیب،استراتژیهادارایاولویت

مشخصشدند.ایناستراتژیهارادرذیلبهطورمشروحموردبحثقرارمیدهیم.

)QSPM( اولویت بندی استراتژی ها به روش 

مجموعتھدیدفرصتمجموعپقوت
WO10.912.13.01.01.42.45.3817استراتژی بھره برداری از منابع معدنی از طریق خصوصی سازی
WO6 0.971.82.71.11.02.14.8215استراتژی گسترش زیر ساختھا
WO30.611.72.30.71.11.84.1013 استراتژی حمایت از صنایع کاربر با ھدف ارتقای تخصص کارمندان
WO2  0.511.72.20.71.01.73.9213 استراتژی حمایت از تولیدات در داخل کشور
WO50.611.62.20.70.91.63.7912استراتژی زراعتی
WO40.491.62.00.60.81.43.4411استراتژی حمایت از تولیدات کاالھای مصرفی در داخل کشور
WO7جوابگو برای عرضھ و تقاضای داخل کشور 0.31.51.80.40.91.33.1710استراتژی ایجاد ساختار اقتصادی 
WO8 0.41.21.50.60.51.22.709استراتژی گسترش صنایع دستی

31.32100
SO1  0.71.82.51.31.32.65.0921استراتژی  درھای باز برای سرمایھ گذاری خارجی
SO2 بند سازی 0.741.52.30.81.11.94.1917استراتژی 
SO6 0.81.72.50.80.81.64.0716استراتژی انقالب سبز
SO5 0.551.62.20.81.01.83.9516استراتژی حمایت از تولیدات داخلی
SO4  0.51.62.10.80.91.73.7715استراتژی گسترش صادرات
SO3 صنایع کوچک کاربر 0.41.62.00.80.91.73.6615استراتژی گسترش 

24.73100
ST1 0.50.71.10.71.42.13.2234استراتژی کنترل مرزھا
ST3 صنایع کاربر زراعتی ایجاد  0.61.42.00.70.81.53.5423استراتژی 
ST2  0.31.11.40.41.01.42.8218ایجاد سیستم نوین اداری

9.58100
WT10.571.31.80.81.32.13.9526 استراتژی کنترل مرزھای آب و خشکھ
WT20.51.21.70.41.21.63.2821 استراتژی شفاف سازی در ارگانھای دولتی و خصوصی
WT3 0.61.01.70.41.21.63.2721 استراتژی امنیتی
WT40.30.91.30.40.91.32.5717 استراتژی تعدیل نظام مالی
WT50.40.71.10.40.81.22.3315استراتژی تشویق روحیھ ھمکاری بین افراد جامعھ

15.40100
8.203143.5115.522.0537.5162.06674.90.0000.00 مجموع

W
O

ی 
استراتیژیھا

SO
ی 
استراتیژیھا

ST ی 
استراتیژیھا

W
T ی 

استراتیژیھا

(QSPM) استراتیژیھا بھ روش اولویت بندی 
جمع امتیازات جذابیت 

جمع کلاستراتیژیھا استراتژی ھا کد
درصد 
مطلوبیت

انتخاب 
سوم

انتخاب 
دوم

انتخاب 
اول

جمع امتیازات جذابیت 
استراتیژیھا

مجموعتھدیدفرصتمجموعپقوت
WO10.912.13.01.01.42.45.3817استراتژی بھره برداری از منابع معدنی از طریق خصوصی سازی
WO6 0.971.82.71.11.02.14.8215استراتژی گسترش زیر ساختھا
WO30.611.72.30.71.11.84.1013 استراتژی حمایت از صنایع کاربر با ھدف ارتقای تخصص کارمندان
WO2  0.511.72.20.71.01.73.9213 استراتژی حمایت از تولیدات در داخل کشور
WO50.611.62.20.70.91.63.7912استراتژی زراعتی
WO40.491.62.00.60.81.43.4411استراتژی حمایت از تولیدات کاالھای مصرفی در داخل کشور
WO7جوابگو برای عرضھ و تقاضای داخل کشور 0.31.51.80.40.91.33.1710استراتژی ایجاد ساختار اقتصادی 
WO8 0.41.21.50.60.51.22.709استراتژی گسترش صنایع دستی

31.32100
SO1  0.71.82.51.31.32.65.0921استراتژی  درھای باز برای سرمایھ گذاری خارجی
SO2 بند سازی 0.741.52.30.81.11.94.1917استراتژی 
SO6 0.81.72.50.80.81.64.0716استراتژی انقالب سبز
SO5 0.551.62.20.81.01.83.9516استراتژی حمایت از تولیدات داخلی
SO4  0.51.62.10.80.91.73.7715استراتژی گسترش صادرات
SO3 صنایع کوچک کاربر 0.41.62.00.80.91.73.6615استراتژی گسترش 

24.73100
ST1 0.50.71.10.71.42.13.2234استراتژی کنترل مرزھا
ST3 صنایع کاربر زراعتی ایجاد  0.61.42.00.70.81.53.5423استراتژی 
ST2  0.31.11.40.41.01.42.8218ایجاد سیستم نوین اداری

9.58100
WT10.571.31.80.81.32.13.9526 استراتژی کنترل مرزھای آب و خشکھ
WT20.51.21.70.41.21.63.2821 استراتژی شفاف سازی در ارگانھای دولتی و خصوصی
WT3 0.61.01.70.41.21.63.2721 استراتژی امنیتی
WT40.30.91.30.40.91.32.5717 استراتژی تعدیل نظام مالی
WT50.40.71.10.40.81.22.3315استراتژی تشویق روحیھ ھمکاری بین افراد جامعھ

15.40100
8.203143.5115.522.0537.5162.06674.90.0000.00 مجموع

W
O

ی 
استراتیژیھا

SO
ی 
استراتیژیھا

ST ی 
استراتیژیھا

W
T ی 

استراتیژیھا

(QSPM) استراتیژیھا بھ روش اولویت بندی 
جمع امتیازات جذابیت 

جمع کلاستراتیژیھا استراتژی ھا کد
درصد 
مطلوبیت

انتخاب 
سوم

انتخاب 
دوم

انتخاب 
اول

جمع امتیازات جذابیت 
استراتیژیھا

ضعف



114

13
96

ن 
خزا

 ،2
ره 

شما
م، 

دو
ل 

سا

4-4-1. بهره برداری از منابع معدنی از طریق خصوصی سازی
ایناستراتژیبهبهرهبرداریازمنابعمعدنیازطریقخصوصیسازیمیپردازدکهعماًلدولتوظیفهی
استخراجازموادمعدنیرابهبخشخصوصیواگذارمیکند.یکیازنقاطقوتکشوروجودمنابعطبیعی،
ازجمله،ذخایرموادمعدنیمیباشدکهبراساسسرویهایسال2014توسطسرویجیولوجیکیوزارت
داخلهیآمریکابالغبر5/3تریلیوندالربرآوردشدهاست.براساستقسیمبندیوزارتمعادن،معادن
افغانستانبه8بخشتقسیمشدهاستکهعبارتانداز:فلزاتپایه،فلزاتگرانبها،عناصرکمیاب،سنگهای

قیمتی،سنگهاینیمهقیمتی،موادساختمانی،منرالهایصنعتیومعادنسوختی.)پترولیم،1394(

مواد معدنی کشور

عناصر کمیابانواع فلزات پایه

برلیانآهن

سیزیوممس

لیتیومسرب

تیتانیومجست

معادن سوختیآلمینیوم

نفتنیکل

گازفلزات گران بها

ذغالسنگطال

سنگ های قیمتینقره

زمردپالتین

یاقوتسنگ های نیمه قیمتی

گرانیتالجورد

تالکیشم

معدن های صنعتیمواد ساخنمانی

مایکاگچ

فلوریتچونه

سولفرسنگمرمر

نمکریگ

جدول تقسیمات مواد معدنی
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یکی بهعنوان معادن این آن، دالری تریلیون 3/5 شده برآورد ارزش و معادن تعّدد به باتوجه
باعث ازاینمعادنمیتواند بهرهبرداری ازهنگفتترینسرمایهیداخلیکشوربهحسابمیآیدکه

افزایشاشتغال،کاهشفقروازطرفیباعثایجاددرآمدبرایدولتشود.
بهرهبرداریازمنابعمعدنی،نیازمندبودجهیهنگفتدربسیاریازمواردمیباشد.ازآنجاییکه
تهدیداتامنیتیروزافزونباعثشدهتابخشاعظمیازبودجهیکشوربهبخشامنیتیاختصاص
یابد،بنابرایندولتدراینزمینه،نهتنهابودجهیکافینداردبلکهبهدلیلعدمتمرکزبربخشمعادن
تواناییوانگیزهیتربیتنیرویمتخصصرادراینبخشنیزندارد؛بنابراینحضوربخشخصوصی
دربهرهبرداریازمعادنمیتواندمؤثرواقعشود،زیرازمانیکهبخشخصوصیواردعملشود،عالوه
برتأمینسرمایهیموردنیاز،تواناییاستخدامافرادمتخصصازدیگرکشورهاراداردکهاینامرباعث
استفادهاعظمیاز40%نیرویبیکارکشوروایجاددرآمدبرایافراد،عالوهبردولتشودکهبهتبعآن

درآمدسرانهنیزافزایشمییابد.)اجتماعی،1394(
خصوصیسازیمیتواندازطریقسرمایهگذارانداخلیوخارجیانجامشود،اّمازمانیبهنفع
کشورواقعخواهدشدکهبهسرمایهگذارانداخلیاولویتدادهشود.ازآنجاییکهاستخراجبرخی
ازمعادن،نیازمندسرمایهیاولیهزیادیمیباشد،سرمایهگذارانداخلیتواناییتأمینسرمایهیمورد
نیازراندارندبههمیندلیلحضورسرمایهگذارانخارجیدراینبخش،میتواندمؤثرواقعشودتا
درکنارسرمایهگذارانخارجیبخشداخلینیزرشدکندوجایگزینیبرایسرمایهگذارانخارجی

درآیندهباشد.
براساسماهیتبخشخصوصیکهبهحداکثرکردنسودخودمیاندیشد،ازطرفیبهسودکشور
خواهدبود،زیراسودبیشترنیازمندفعالیتمؤثربیشتراستکهبخشخصوصیبرایرسیدنبههدف
خودانگیزهیبیشتریبرایفعالیتدراینبخشدارد،اّماازطرفدیگربهزیانکشورخواهدبود،زیرا
بخشخصوصیاحساسمسئولیتکمتریدرقبالبهرهبرداریمعادنبهصورتبهینهداردوامکانسوء
مدیریتدربهرهبرداریتماموکمالمعادنازطرفبخشخصوصیوجودداردکهبایددرهنگامقرار

دادبابخشخصوصیازطرفدولتمدنظرگرفتهشود.

4-4-2. ایجاد و گسترش زیر ساخت ها
ایناستراتژیتأکیدبرگسترشزیرساختهایحیاتیکشورداردکهیکیازعمدهترینعوامل
برایرشداقتصادیکشورمحسوبمیشود.زیرساختهابهبخشهایحملونقل،تدارکاتانرژی

وشبکهیارتباطاتتقسیممیشود.
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زیرساختها

بندسازیومدیریتآبهایکشورمسیرهایحملونقلجادهای)سرک(

آبرسانیوتوسعهکانالهایآبیاریمسیرهایحملونقلریلی

تولیدانرژیبرق)آبی،بادیوآفتابی(مسیرهایحملونقلهوایی

شبکه ارتباطات

انترنتمخابرات
و مختلفکشور نقاط بین اتصال باعثسهولت دربخشحملونقل، زیرساختها گسترش
کشورهایهمسایهبرایگسترشبخشزراعت،معادنوصنعتمیشودکهدربخشزراعتتوزیع
بهینهیمحصوالتزراعتیمناطقهمواروپست)دربرخیموارددرمناطقکوهپایهای(رادرکل
بخش در و میبخشد راسهولت همسایه کشورهای به امکانصادرات مازاد، درصورت و کشور
معادنمیتواندزمینهسازدسترسیبهمعادنصعبالعبوروانتقالموادمعدنیبهنقاطموردنظرشود
وهمچنینصنایعیکهنیازمندانتقالمواداولیهباهزینهیکمترازطریقحملونقلسریعوبهموقعو

انتقالمحصولبهبازارهدفاستراامکانپذیرسازد.
زیرساختهایتدارکاتانرژیهمبهنوبهخودبربخشهایزراعت،صنعتودربرخیمواردبر
معادنتأثیربهسزاییدارد.مهمترینزیرساختتدارکاتانرژی،اعماربندهایآبیمیباشدکهافغانستان
باظرفیتاعمار554بندغرضتولیدبرقوآبرسانی،میتواندجوابگوینیازبخشزراعتبهمنظور
ایجادسیستم با باشد.کهدربخشزراعت برقدربخشزراعتوصنعت انرژی تأمین آبیاریو
آبرسانیمیتوانزمینهایرزاعتیرابهصورتبهینهتحتآبیاریقراردادوازانرژیبرقتولیدشده
توسطبندهادربخشزراعتبرایاعمارسردخانههاوسیلوهاودربخشصنعتنیزکهبسیاریاز
صنایعنیازمندبرقوآبهستند،میتوانندانرژیرابهصورتدوامداروبدونسکتگیبهدستآورند.
اّمابخشمعادندرصورتنیازکهاستحصالموادمعدنیدرداخلکشورازطریقایجادصنایعمربوطه
صورتگیرد،تأمینانرژیبهآسانیانجاممیشود.ازدیگرزیرساختهایتدارکاتانرژیهمچون

انرژیبادی،انرژیآفتابیهممیتوانغرضتولیدبرقاستفادهنمود.
ازدیگرزیرساختهادربخششبکهیارتباطات،میتوانمخابراتوانترنترانامبرد،درصورت
دردسترسبودنبرایتمامافراددرتمامنقاطکشورمیتواندباعثانتقالسریعاطالعاتدرتمامی

بخشهاشود.
بادرنظرداشتتأثیراتبارززیرساختهابربخشهایکلیدیاقتصادیکشور،گسترشاینبخش
باعثافزایشاشتغال،درآمد،بهرهوریوکاهشفقر،بیکاریدرنتیجهمنجربهرشداقتصادیمیشود.
حملونقل اول قدم در زیرساخت مهمترین کشور، اقتصادی جغرافیایی- موقعیت به باتوجه
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میباشد.کهدربخشحملونقل،سرکسازینسبتبهسایربخشهابهلیلبرخورداریازهزینهی
کمتراولویتدارد.دولتبایددراینراستابرساختسرکهایدرونشهریوبرونشهری)بهصورت
تفاوت نمیتوان اولویتبندی در هوایی و ریلی خطوط بین دوم قدم در نماید. تمرکز حلقوی(
چندانیقائلشد.زیراخطوطهواییازطرفیفوایدیچونانتقالسریعکاالهاوسهولتدرانتقال
وازطرفدیگردارایهزینهیزیادیبرایکشورمیباشدوخطوطریلینیزدارایفوایدیچون:
انتقالانبوهیازکاالهااّماباسرعتپایینترازخطوطهوایی،هزینهیکمترانتقالنسبتبهخطوط
را نیست، پذیر امکان هوایی موتروخطوط توسط آنها انتقال امکان که کاالهایی انتقال و هوایی
نیازمندساخت افرادبهصورتگسترده انتقالکاالهاو برای بافعالکردنخطوطهوایی اّما دارد.
باربریهواییمیباشد. فعالیتشرکتهای باالو اولیهیبسیار باهزینهی میدانهایهواییوسیع
هرچندامکانفعالیتشرکتهایهواییباربریسایرکشورهادرافغانستانمیباشد،اّمادرصورت
تکیهبرشرکتهایهواییخارجیباعثایجادوابستگیشدیددراینزمینهمیشود.ایجادخطوط
ریلیدرکشور،درابتدایتأسیس،هزینهیهنگفتیبردولتتحمیلمیکند،اّمابعدازاتماماعمار
انتقالسریعکاالهادرداخلکشورو باعثکاهشهزینههایحملونقلو خطوطریلدرکشور
صادراتبهسایرکشورهامیشود،کهدراینزمینهمسیراتصالکشورهایهمسایهازطریقخشکه

نیزمیشود.

4-4-3. گسترش صنایع کاربر با هدف ارتقای سطح تخصص کارکنان
ایناستراتژیبهدنبالگسترشصنایعیدرکشورمیباشدکهدرقسمتتقسیمبندیعواملتولید
مهمنیرویکاروسرمایهنسبتنیرویکاربهکاررفتهدرصنعتبرسرمایهبیشترباشد.یابهعبارت
دیگرصنایعکاربرباشند،کهبااستفادهازنیرویکاربیشتر،آموزشضمنکارنیزدادهشودتاکارکنان

بهمرورزماندربخشهایمشغولبهکار،تخصصموردنیازرافراگیرند.
هرکشوریبرایقرارگرفتندرمسیرتوسعه،بایدحداقلتواناییخودکفاییرادرقسمتنیازهای
اولیهداراباشند،کهنیازهایهرجوامعمربوطبهبخشزراعتوصنعتمیباشد.بسیاریازکشورهای
توسعهیافته،درمرحلهیاول،زراعتیبودندوباتکیهبربخشزراعتبهمروربهبخشصنعتروی
آوردهاند،کهدرزمانحالبهمرحلهیفراصنعتیرسیدهاند،یعنیبخشخدماتراافزایشدادهو

جایگزینبخشصنعتمیکنند،بااینوجودمالکبسیاریازصنایعدنیاهستند.
در پیشرفته، تکنولوژی ازوجود نظر تولیدات،صرف در بهدلیلسهولت زراعت معموألبخش
کشورهایتوسعهنیافتهبیشتررواجدارد،زیرامباحثیچونافزایشبهروری،استفادهیبهینهازنیروی
کاروایجادپساندازبرسرمایهگذاریمطرحنیستومعموألبازاراینکشور،مملوازصنایعسایر

کشورهامیباشد.
افغانستانامروزهدرلیستکشورهایتوسعهنیافتهبهچشممیخوردکهحدودا75ً%ازمردماین
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کشورمشغولبهزراعتهستند.بااینوجوددربسیاریازمواردحتیتواناییتأمیننیازهایافراد
کشوردربخشمحصوالتزراعتیراندارد.صنعتنیزدراینکشورمانندنوزادیکهدچارسوءتغذیه
است،ازرشدبازماندهاست.بههمیندلیلدرصدبسیارکمیازبازاراینکشوررامحصوالتصنعتی

داخلیتشکیلمیدهد.)مالداری،1392(
اگرتکیهبربخشزراعتبهتنهاییهمچنانادامهیابدکشورنهتنهاازرشدصعودیکاهندهباز
میماند،بلکهروندرشدبهصورتنزولیخواهدبودزیرافقط12%ازمناطقافغانستانرازمینهای
نفری ملیون 30 جمعیت با کشوری برای مقدار این که )1392 )مالداری، میدهد تشکیل زراعتی
افغانستانوبیالنستجاری95%به5%وارداتکافینیست.بههمیندلیلدرکنارزراعتایجادو
افغانستان اگر کند، تبدیل فزاینده نرخ با بهصعودی را روندرشد میتواند گسترشبخشصنعت
بهدنبالرشداقتصادیباشد،بایدرشدصعودیبانرخفزایندهداشتهباشددرغیراینصورت،هرگز

قادربهبیرونرفتازوضعیتکنونیرانخواهدبود.)مرکزی،1393(
درحالحاضریکیازنقاطقوتکشورافغانستانوجود60%نیرویکارجوانمیباشدکهمتاسفانه
بههمیندلیلبایدبهایجادوگسترشصنایعکاربربپردازد،زیرادرحالحاضر40%ازنیرویکار
کشوربیکارمیباشدونیرویکارارزاندراختیارصنایعقرارمیگیرد.درصنایعکاربربایدآموزش

ضمنکارنیزصورتبگیردکهباعثافزایشبهرهوریواشتغالمیشود.)اجتماعی،1394(
صنعتی بخشهای گسترش و سرمایهگذاری برای دقیق برنامهریزی یک الزمهی شدن صنعتی
میباشدکهسیاستهایاقتصادیبایدبهنحویطراحیشودکهجهتگیریصنعتیشدندرکشوررا
مشخصکند،کهاینجهتگیریمیتواندبهبخشخصوصیمحولشودویادولتخودسررشتهی

اینجهتگیریرادردستگیرد.
عهدهدار خود بخشخصوصی شود، محول بخشخصوصی به صنایع گسترش و ایجاد اگر
ارزیابیبازار،شناساییصنایعموردنیازسودآوروشناساییصنایعیکهقابلیتایجادباشرایطفعلی
کشوررادارد،میشودکهدولتمیتواندبرایتشویقسرمایهگذارانبخشخصوصیدربخشهایی
میشود تولید داخل در که برکاالهایصنعتی تعرفه ووضع دورهای برای مالیات از معاف چون:

حمایتکند.
امااگردولتخودعهدهداراجرایسیاستهایاقتصادیدررابطهباایجادوگسترشصنایعکاربرباشد
درابتدابایدصنایعموردنیازکشورتوسطخوددولتشناساییشودومیتواندصنایعبرگزیدهرابهدونوع
راهاندازیکند.درنوعاولمیتواندسرمایهگذارانداخلیراازطریقمعافیتازمالیات،دادنسوبسیدو
وضعتعرفهدرصنایعموردنظرتشویقوحمایتکندتاسرمایهگذارانفقطدربخشمربوطهسرمایهگذاری
کنند،درنوعدومدولتمیتواندخوددرصنایعموردنظرسرمایهگذاریکندوبعدازسرپاشدن
آنصنعتدرصورتنیازبهبخشخصوصیواگذارکندویااینکهمدیریتصنایعرادولتدردست

گیرد،اّماسرمایهیموردنیازراباانتشاراوراققرضهجمعآوریکند.
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4-4-4. حمایت از تولیدات داخلی
درایناستراتژیازمحصوالتیحمایتمیشودکهدرداخلکشورتولیدشود.منظورازحمایت،
افزایشتولیدکاالهایداخلیدرکشوروبهتبعآنکاهشوارداتکاالهایمشابهخارجیمیباشدکه

دربرخیمواردبهعنواناستراتژیجایگزینیوارداتنیزیادمیشود.
کشورهایتوسعهیافتهکهامروزهمحصوالتشاندرسراسرجهانبهچشممیخورد،درقدماول
تمرکزاصلیشانبررویتولیدکاالهایضروریموردنیازکشورشانبودتاازوارداتاینکاالهااز
سایرکشورهابینیازباشندودرقدمبعدتالشکردندتاباافزایشتولیداتبهعنوانصادرکنندهدر

تجارتجهانیبهحسابآیند.
افغانستانبادارابودنبازاروسیعمصرفیدرحالحاضربهجایاستفادهازتولیداتداخلیتبدیلبه
بازارمصرفیبرایتولیداتسایرکشورهاشدهاست،زیرادرطییکدههیاخیرباوجودشکلگیری
کارخانهجاتومزارعدربخشهایمختلف،ازرشدکافیبرخوردارنبودهودربخشتأمینتقاضای
داخلیناتوانبودهاست.ازسوییافغانستانبادارابودننقاطقوتیچون:نیرویکارارزان،وجود
بازارهایداخلیودرصورتکمبودسرمایهیوجودسرمایهگذارانبینالمللیبرایسرمایهگذاریدر
بخشهایمختلف،میتواندزمینهسازراهاندازیوافزایشتولیدمحصوالتصنعتیوزراعتیداخلی
شودکهعواقبیچونافزایشاشتغال،ایجاددرآمد،کاهشوارداتوکاهشمهاجرتدارد.درحال
حاضرباوجودتولیداتداخلی،)هرچنددربعضیازبخشهابهاندازهمحدودی(بازهمبازارداخلی
باقیمتکمتروکیفیت نیستند،زیرامحصوالتمشابه تقاضا بهدلیلکمبود اینمحصوالت پذیرای
باالترازسایرکشورهادردسترسمشتریانقرارداردکهبهدلیلناتوانیمحصوالتداخلیدررقابتبا

محصوالتوارداتیتولیدکنندگاننیازمندحمایتدولتدراینزمینهمیباشد.
ارز ازخروج فوایدیچون:جلوگیری برایکشور تولیداتداخلیمیتواند از حمایتدولت
استقاللیت ایجاد کشورها، سایر از داخلی سرمایهگذاران بازگشت امکان کاالها، واردات بهمنظور
اقتصادیدربخشتولیداتوعدموابستگیبهکشورهایهمسایهداشتهباشدکهدرصورتحمایت
دولتازتولیداتداخلیکشورمیتواندبهجایوارداتکاالهایآمادهدرصورتنیازفقطمواداولیه
راواردکند.اینمسألهباعثکاهشدرخروجارزازکشورمیشودوازطرفیبامساعدبودنزمینه
وتشویقسرمایهگذاری،درسرمایهگذارانداخلیانگیزهبرایبازگشتبهکشوربهوجودمیآیدکه
اینمسألهباعثورودسرمایههایداخلیبهکشورمیشودوموجباستقاللیتاقتصادیودرنتیجه

رشداقتصادیمیشود.
دولتمیتواندبرایحمایتازتولیداتداخلیراهکارهایمتفاوتیرااتخاذکندکهدرنخست
برای کنارآن باشدودر برایسرمایهگذاران مالی امنیتجانیومصئونیت تأمین میتواندمتضمن
گسترشتولیداتموجودوسرمایهگذاریهایمجدددربخشهایمختلف،مالیاتراکاهشدهدو
حتیبرایدورهای،هیچگونهمالیاتیدریافتنکندودربرخیازمواردحتیسوبسیدهمدادهشود.در
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قدمبعدبرمحصوالتوارداتیمشابهداخلیتعرفهباالییوضعکندودرمدتخاصیکهمحصوالت
داخلیجوابگویتأمینتقاضایبازارهایداخلینیستندوارداتراسهمیهبندیکنندواینحمایتها
رادربرنامهیکاریتماموزارتخانههاوارگانهایدولتیجایدهد.درکناراینراهکارهایاولیه،
برایگسترشتولیداتدولتمیتواندحمایتمردمیراازتولیداتداخلیازطریقفرهنگسازی
افزایش انقالبعظیمیرادرگسترشو اینمسألهمیتواند تولیداتداخلیجلبکندکه مصرف

تولیداتداخلیایجادکند.
امادولتبرایحمایتازتولیداتداخلی،نبایدمنفعتمصرفکنندهگانرانادیدهبگیرد،بههمین
دلیلبایددرکنارحمایتازتولیداتداخلی،کمسیونهاییتحتعنوان،کمسیوننظارتبرکیفیتو
کمیت،کمسیوننظارتبرقیمتهاوکمسیوننظارتبرعدمشکلگیریانحصاریکجانبهوچند

جانبهویاکارتلهاایجادکند.

4-4-5. آزادسازی سرمایه گذاری خارجی
ایناستراتژیتاکیدبرآزادسازیورودسرمایهگذارانخارجیدارد،تادرداخلکشوردربخشهای
مختلفسرمایهگذارینمایند.ایناستراتژینهتنهاتمرکزبرانتقالسرمایهدارد،بلکهتحرکنیرویکار
وتکنولوژینیزدرسطحبینالمللیصورتمیگیردومیتوانفرصتهایسرمایهگذاریدرداخلرا

بااستفادهازسرمایهیسایرکشورهاتبدیلبهنقطهیقوتکرد.
برای بیشماری فرصتهای زراعت و صنعت معادن، چون متعدد، بخشهای در افغانستان
سرمایهگذاریدارد،امادولتبهدلیلکمبودسرمایه،کمبودنیرویانسانیمتخصصونبودبرنامهریزی
دقیقتواناییاستفادهازاینفرصتهاراندارد،درحالیکهنیازشدیدیبهبهرهبرداریازاینفرصتها
برایایجاداشتغال،افزایشدرآمدواستفادهیبهینهازمنابعداخلیاحساسمیشود.هرچندامکان
داردبهمرورزماندولتخودتواناییاستفادهازاینفرصتهاراپیدانماید،ولیدرکوتاهمدت،کشور
نمیتواندازرشدموردنیازبهرهمندشود.بنابراینعالقمندیسرمایهگذارانخارجیهممیتوانددر
کنارفرصتهایداخلی،فرصتیباشدکهبتواندکشوررادراستفادهازفرصتهایداخلییاریرساند.
درحالحاضرافغانستاندربخشهایمختلفنیازبهسرمایهگذارانخارجیدارد.دربخشمعادن
بهدلیلتمرکزذخایرمعدنیدریکنقطهیکشور،تواناییتأمینسرمایه،افرادمتخصصوتکنولوژی
موردنیازرانداردتامعادنموردنظررااستخراجنماید.دربخشزراعتنیزتشخیصمناطقمناسب
برایکشتمحصوالتمتنوع،نیازبهافرادمتخصصودربرخیمواردنیازبهسرمایهگذاریهنگفت
دارد؛برایمثال،برنامهیکشتنخلستانهایخرمادروالیتنیمروز.ودربخشصنعتنیزچون
کشورازمنابعمعدنیسرشاریبرخورداراست،میتواندمکانمناسبیبرایایجادصنایعسنگینمانند

ذوبآهنوغیرهباشد.
ازطرفدیگرسرمایهگذارانخارجیمیتواننددربخشحملونقل،انرژیوهمچنینبندسازی
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نیز اینکهدربخشمحصوالتضروریصنعتی یا نمایندو ارتباطات،سرمایهگذاری وزیرساخت
سهمبگیرند.

درصورتورودسرمایهگذارانخارجیدرداخلکشور،سرمایهگذارانمیتوانندازمزایاییچون:
بین در موقعیت مصرفی، بازار وجود کشوررشان، متخصصان از استفاده توانایی ارزان، کار نیروی
کشورهاییکهدارایبازارهایمصرفیهستندووجودمواداولیه،برایایجادصنایعیکهنیازبهمواد
خارجی سرمایهگذاران تشویق برای میتواند دولت شوند. بهرهمند کشور داخل در دارند، معدنی
بخشهاییازکشوررامناطقآزادتجاریاعالنکندومالیاتکمترینسبتبهکشورخودشاناخذ
نمایدوباکشورهایجهانرابطهیتجاریدوستانهیاقتصادیبرقرارکندتاسرمایهگذارانبتوانندبه
آسانیمواداولیهیموردنیازخودراواردومحصوالتمازادبرنیازداخلیراصادرکنندوعالوهبر
ایندولتمیتوانددراینزمینهمقرراتی)حقوقیواقتصادی(وضعنمایدکهمهمترینآنهارامیتوان

چنینذکرکرد.
1.بهفروشنرساندناموالغیرمنقولبهسرمایهگذارانخارجیمانند:زمین،خانه،آپارتمانو...

2.سرمایهگذاریخارجیدربخشهاییصورتبگیردکهسرمایهگذارانداخلیقادربهسرمایهگذاری
)ناتوانیدرتأمینمالیوتخصص(درآنبخشهانیستندمانند:صنایعذوبآهنوفوالدسازی،صنایع

پتروشیمی،ایجادپاالیشگاهنفتوگازواستخراجمعادنوزیرساختها.
درکناراینبخشهادولتبایدتمرکزیبراینمسألهداشتهباشدکهدرکنارسرمایهگذارانخارجی،
سرمایهگذارانداخلینیزسهمداشتهباشند،حتیاگربهمقداراندکیباشد.ودرقسمتکارهاییکهنیاز
بهتخصصنداردازاتباعداخلکشوراستفادهشودتابهمروراتباعکشورتخصصالزمرادرزمینههای

مربوطهفراگیرندودرصورتلزومپسازگذشتدورهایصنایعمربوطهرادردستگیرند.

4-4-6. مدیریت منابع آبی کشور
درسطحکشور ازآبهایجاری بهینه استفادهی برای بندسازی بخش بر تأکید استراتژی این
این استفادهشود. برق انرژی تولید و زراعت بخش آبیاری برای داخلی ظرفیت تمام از تا میکند
استراتژیبهنحوی،یکیاززیرمجموعههایاستراتژیگسترشزیرساختهامیباشد،اّمابنابراهمیت
بندسازی،بهدلیلجلوگیریازضیاعآبهایداخلکشوربرایتأمینانرژیبخشصنعتوازطرفی

کنترلآبهایجاریبرایزراعت،الزماستتاایناستراتژیراجداگانهذکرکنیم.
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24259.95بندبندهاي آبي تحت بهره برداري

1078.05بندبندهاي آبي تحت ساخت

22671.96847بند54بندهاي آبي سروي شده

)MW( بندهاي برق تحت ساخت

)MW( بندهاي برق تحت بهره برداري

ظرفیت ساخت بند در داخل کشور

259.95

23009.91

22671.91
78.05

مجموع

)MW(   بندهاي برق سروي ومطالعه شده

MWمجموعانرژيهايموجوده

MWمجموعانرژيتولیدبرق

MWمجموعانرژيتولیدبرق

خالصه ظرفیت هاي بندهاي برق آبي تحت بهره برداري ، تحت ساخت ، سروي ومطالعه شده درسطح کشور 

بند554

بندغرضتولیدانرژيوتأمینآبموردنیاززراعت400

بندآبگردانبراياستفادهدربخشزراعت154

اعمار بند هاي آبي

جدول توضیحي 2 خالصه ظرفیت بتدهای کشور ) گزارش ساالنه ی وزرات انرژی و آب 1394(

دارد زمینی زیر و آبهایسطحی مکعب متر میلیارد 75 بهمقدار افغانستان حاضر حال در
کهازآنهابهصورتبهینهاستفادهنمیشود،درصورتیکهاز12%زمینهایزراعتیقابلکشت،
قسمتوسیعآنبهدلیلنبودآبکافیدرمناطقمختلفکشورموردبهرهبرداریقرارنمیگیرد
بهنوبهخود نیز واردات این که تأمینمیشود ازکشورهایهمسایه نیز نیازکشور مورد برق و
نیازهای باوجودهمهی بامشکالتیچونقطعبرق،کمبودبرقوضعیفبودنآنروبهروست.
همسایه کشورهای به رایگان بهصورت کشور داخل در استفاده بدون جاری آبهای داخلی،
میکنند. استفاده آب ازاین کشورها این و میشود سرازیر تاجیکستان و پاکستان ایران، چون

)مالداری،1392(
تنهاراهبرایآبیاریزمینهایزراعتیقابلکشت،تأمینانرژیموردنیازکشورومهارآبهای
جاریازطریقبندسازیمیباشد.طبقسرویانجامشدهتوسطوزارتانرژیوآبمیتوان554
بندرادرکشوراعمارنمودکه400بندآنبرایتأمینآبوتولیدانرژیمورداستفادهقرارمیگیردو
154بندآنبهمنظورآبگردانبرایآبیاریزمینهایزراعتیاعمارمیتواندمورداستفادهقرارگیرد.
بااعماراینبندهاهممیتوانآبموردنیازبخشزراعتراتأمیننمودوهموارداتبرقرامتوقف
کردوازطرفیبهکشورهایجنوبیکهدرحالحاضرافغانستانفقطمسیرانتقالبرقاست،برقرا
صادرنمودکهبااستفادهیبهینهازآبهایداخلکشورمتباقیرامیتوانباکشورهایهمسایهمعامله
نمود.بااعماراینبندهادرجریانساختتعدادزیادیازافرادمشغولبهکارمیشوندودرآمدکسب

میکنند.)آب،1393(
تا تثبیتشود باکشورهایهمسایه کشور، آبی بایدحدود ابتدا در استراتژی این اجرای برای
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بادرنظرداشت بندها بهساخت بعد بهدستآوردو ازظرفیتآبیخوداطالعاتدقیق افغانستان
اطالعاتبهدستآمدهاقدامنماید.طیسالهایگذشته،دولتافغانستانهمواردرموردآبهاییکهاز
افغانستانواردسایرکشورهامیشودمنازعهداشتهکهاستفادهافغانستانازآبهایجاریرابامشکل

مواجهمیساختهاست.
افغانستانمیتواندبامذاکرهبادولتها،میزانسهمیهیخودراازآبهایداخلکشورمشخص
کندوازمیزانآبهایمتعلقبهخودازطریقبندسازیاستفادهیبهینهکندوبرایآبیاریزمینهای
مزروعی،رودهاراتغییرجهتدهندودرصورتمازاد،مابقیراباکشورهایهمسایهمعاملهکند.از
طرفیبندسازیدرداخلکشورنیازبهمتخصصینبندسازی،وارداتماشینآالتبرایساختبندو
تولیدبرقداردکهمجبوربهوارداتازسایرکشورهامیباشدودربرخیازمواردنیازبهسرمایهگذاری

خارجیدارد.
ساختبنددرداخلکشورباعثایجاداشتغالدرزمینهیبندسازیوتشویقاتباعکشوربرای
کسبتخصصدرزمینهیبندسازیمیشود،کهبااعماربندمیتوانآبموردنیاززراعتوبرقمورد
نیازصنعتراتأمینکردواینخودباعثایجادسرمایهگذاریدربخشصنایعوزراعتمیشودکه

بهمرورباعثایجاداشتغال،کاهشفقرودرنتیجهمنجربهرشداقتصادیمیشود.
باعثخسارت بهمناطقمربوطهو امکانخسارترساندن بندسازی بهدلیلمشقتباربودن اّما

جانیبهکارگرانبندسازیرادارد.

4-4-7. تأمین امنیت و مصئونیت اقتصادی کشور
مالی(، و )جانی تهدیدات مداخله، هرگونه از کشور اتباع امنیت تأمین بر تاکید استراتژی این

تجاوزهایاتباعبیگانهوداخلیدربخشهایاقتصادی،اجتماعی،سیاسیوفرهنگیدارد.
ازآنجاییکهامنیتبرتمامیابعادسازندهیکشورتأثیرگذاراست،تأثیراتآنرامیتوانبرمسائل

اقتصادیبهعنوانیکاستراتژیمهمدرکنارسایراستراتژیهابحثکرد.
امنیتبهنوبهخودبهبخشهایمختلفیتقسیممیشودازجمله:امنیتفردی،امنیتخانوادگی،
امنیت امنیت، مهمترین اقتصاد حوزهی در که بینالمللی، امنیت و ملی امینت اقتصادی، امنیت

اقتصادیمیباشد.
و ورود حالت در بازار ثبات سرمایهگذاری، امنیت چون؛ مسائلی اقتصادی امنیت بخش در
خروجغیرقانونیاجناسوامنیتمنابعمعدنیشاملمیشوند.درافغانستاندرحالحاضربهدلیل
نبودامنیتسرمایهگذاریدربسیاریازبخشهاسرمایهگذاریدرسطحکالنصورتنمیگیردو
سرمایهگذاریهایانجامشدهباتهدیداتمختلفجانیومالیهمراهاستونبودامنیتبازارباعث
ایجادعدمتعادلدربخشاطالعاتبازارمیشودونبودامنیتمنابعطبیعیباعثاستخراجبیرویه
بهصورتخودسروقاچاقموادمعدنیازکشورمیشود،کهنبودامنیتاقتصادیدرکشورعواقبی
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افزایشمهاجرت، افرادکشور، چون؛کاهشسرمایهگذاری،کاهشاشتغال،کاهشمصئونیتمالی
افزایشفقر،تخریبزیربناها، ازمنابع، بهرهبرداری ناتوانیدر قانونیمنابع، افزایشاستخراجغیر
وابستگی ایجاد زیرزمینی، اقتصاد شکلگیری داخلی، تولیدات کاهش مخدر، مواد کشت افزایش

شدیداقتصادیبهکشورهایدیگروکاهشرشداقتصادیدارد.
ازآنجاییکهارائهیراهکاربرایبهاجراءدرآوردناستراتژیامنیتیکاریبسدشواروپیچیده
میباشد،بنابرایندراینزمینهنمیتوانراهکاریجامعومطابقباصالحکشورارائهکرد،اّمادراین
بعدمیتوانخاطرنشانکردکهبایدورودوخروجاجناسوافراددرمرزهایکشورجلوگیریشود،
کشتموادمخدربهعنوانمنبعتأمیندرآمدگروههایضددولتممنوعومحوشودواستخراجمعادن

بهصورتخودسربایدکنترلشود.

4-4-8. تعدیل نظام اداری ارگان های دولتی و خصوصی 
ایناستراتژیتأکیدبرجایگزینییکنظاماداریبهروزبهجاینظاماداریکهنهوبروکراتیک

کنونیدارد.
درنظامکنونیبروکراسیاداریبهدلیلوجودسلسلهمراتبشغلیودستوری،ساعاتکارمفید
افرادکاهشیافتهومنجربهکاهشکاراییدرارگانهایدولتیوخصوصیمیشودکهاینکاهش
کارایی،روزبهروزمنجربهکاهششایستگیافراددرانجاموظایفارگانهایمربوطهمیشود.وجود
ایننظاماداریمشکالتیچون؛بهمصرفنرسیدنبخشاعظمیازبودجهیانکشافی،نبودشفافیت
درارائهیاطالعات،نبودشفافیتدرقسمتجمعآوریمالیات،نبودشفافیتدرتخصیصومصرف
بودجهیعادی،نبودشفافیتدراستخدامکارمندان،نبودنظارتدقیقبرکارکردارگانهایمسئولو
نبودبرنامهیکاریدقیقمطابقبااستراتژیواحدبرایکشوراستوهمهیاینمشکالتباعثبسط

فزایندهیفساداداریدرارگانهایدولتیوخصوصیمیشود.)فرجوند،ص75(
جایگزینییکنظامادارینوینبهجاینظامبروکراتیکاداریکنونیمیتواندمزیتهاییچون:
شفافیتدرارائهیاطالعات،شفافیتدرکارکردارگانهایدولتیوخصوصی،شفافیتدرجمعآوری
مالیاتومصرفبودجه،)عادیوانکشافی(استخدامکارمندانبراساسلیاقتوشایستگی،آسان
شدنمسیرهایارتباطی،کوتاهشدنفرایندهایاداره،وجلوگیریازضیاعوقتداشتهباشدونیزمنجر
بهکاهشومحوفساداداریشود.بنابراینوجودیکنظامادارینویندرتمامیابعاداداریکشور
احساسمیشودتاوضعاداراتدولتیوخصوصیدربخشفساداداریازوضعکنونیوخیمتر

نشود.
باتوجهبهوجودمشکالتنظاماداریکنونیومزیتهایتعدیلایننظامطبقاطالعاتجمعآوری

شدهمیتوانبرایاجرایایناستراتژیراهکارهایزیرراارائهکرد.
1.اجباریشدنافشایاطالعاتعمومیوموردنیازبخشهایمختلفجامعه؛
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2.ایجادکمیتهینظارتیباهدفنظارتدقیقبرتخصیصبودجهومصارفبودجهدربخشهای
پالنگذاریشده؛

3.ثبتداراییهایمنقولوغیرمنقولاتباعکشوروسرمایهگذارانخارجی؛
4.برآورددقیقدرآمدافرادمشغولبهکاردرداخلواجباریکردنپرداختمالیاتهایوضع

شده،
5.اجباریشدنثبتشرکتهایتجارتیوخدماتیوممنوعالفعالیتکردنشرکتهایفاقدمجوز

قانونی؛
6.سادهسازیفرایندهایثبتشرکتهاوواحدهایکسبوکار،سادهسازیفرایندهایمالیاتدهی

وغیره...؛
7.حذفاداراتموازیوغیرضروریکههیچمفیدیتیندارند؛

باپدیدهی افرادیکه اندازهیدولتوکاریابیدربخشهایخصوصیبرای 8.کوچکسازی
اضافهبستمواجهمیشوند.

5. نتیجه گیری
درمجموعبررسیتمامابعادکشوربرایتهیهییکاستراتژیباتوجهبهگستردگیبحثبسیار
دشواراست،اّمادراینتحقیقبهدقتکوشششدهاستتابادرنظرداشتمهمترینابعاداقتصادی
کشورباتوجهبهکارکردارگانهایبخشاقتصادیکشور،استراتژیمناسبباوضعیتموجودکشور

برایرشداقتصادیانتخابشود.
دراینتحقیقبهدنبالرسیدنبهجواباینسؤالبودیمکهچهاستراتژییااستراتژیهاییبرای

رشدوتوسعهیاقتصادیافغانستانمناسباست؟
هدفازاینتحقیق،انتخاباستراتژیهایمناسببرایرشداقتصادیکشوردرجهتتوسعهی
مختلفی ازروشهای نیاز مورد دادههای و معلومات برایجمعآوری تحقیق دراین که بود، پایدار
استفادهشدهاست.درابتداوزارتهایمختلفبرایجمعآوریدادههاانتخابشدندوسپسنظربه
وظایفهروزارتپرسشنامهایمخصوصبههمانوزارتبهدلیلمشخصکردننقشوزراتو
برنامههایآیندهیآنبررشداقتصادیطراحیشدهوسپسازطریقمصاحبهیتخصصیبابخشهای
مربوطهدروزارتها،معلوماتموردنیازجمعآوریشدند.روشنمونهگیریازنوعتحلیلکیفیو
کمیتوصیفیمیباشد،کهبهتعداد5نفرازوزارتهاییچونوزراتاقتصاد،وزارتمعادنوپطرولیم،
آماری جامعهی بهعنوان هوانوردی و ترانسپورت وزارت و آب و انرژی وزارت زراعت، وزارت
تحقیق،درکلبهتعداد25نفرکهشاملرئیسبخشهایپالنگذاری،سرمایهگذاری،تخصیصبودجه،
بخشقراردادهاومنابعبشریرابهدلیلتأثیربخشهایمربوطهبررشداقتصادیانتخابشدهاست
رو در رو تخصصی مصاحبهی بهصورت تحقیقاتی تیم اعضای توسط آمده بهدست معلومات
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جمعآوریشدهاست،کهاعضایتیمتحقیقاتیبهوزارتهامراجعهکردهومعلوماترابهزباندری
جمعآوریکردهاند.

بهدلیلماهیتکیفیوکمیدادهها،تحلیلدادههابهروشتوصیفی-تحلیلیصورتگرفتهاست.
معلوماتبهدستآمدهتوسطتیمتحقیقاتیبهصورتدقیقبررسیشدهووضعیتموجوداقتصادی
این است. شده شناسایی تهدیدها و فرصتها ضعفها، قوتها، جداگانه بخش چهار در کشور
ابعاد تقسیمبندیتوسطتیمتحقیقاتیدربحثهایگروهیمتمرکزمکررومحکزدنهرجزءاز
چهارگانهیفوقالذکرسهبارموردتجدیدنظرقرارگرفتهاستوپسازدستیابیبهتفاهمدررابطه
طراحی پرسشنامهای بهصورت معلومات این کشور، تهدیدهای و فرصتها ضعفها، قوتها، با
پیرامون آمده بهدست دادههای بودن باهمهجانبه رابطه در اطمینان برایسنجشدقتوکسب و
عواملتأثیرگذاربررشداقتصادیدراختیار10تنازاندیشمندانکشور)استاداندانشگاههایدولتی
وخصوصیوآگاهانمسائلاقتصادی(قرارگرفتهاستوپسازدریافتنظراتاینافرادوانجام

تغییراتمختصر،ایندادههادرچارچوبتحلیلSWOTجایگذاریشدهاست.
ابتدابایدموارد برایطراحیوارائهییکاستراتژیمناسبجهترشدوتوسعهیکشور،در
مختلفیراازجنبههایگوناگوندرنظرگرفت.درواقعرشدیککشورتنهایکپدیدهیاقتصادی
و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، عوامل بررسی نیازمند خالصه بهطور دلیل بههمین نیست، محض

اقتصادیاست.
بهدلیلگستردگیووسیعبودنبحثپیرامونرشددریککشور،دراینتحقیقتمرکزاصلیبر
باعثمحدودشدنگسترهیتحقیقو امر این اقتصادیآناست،که بعد از بررسیپدیدهیرشد،
بررسیدقیقعواملتأثیرگذاربررشدمیشودبههمیندلیلمیتوانتحقیقحاضررابررسِیعواملی

دانستکهدرصددطراحیوانتخاباستراتژیهاییبرایرشداقتصادیکشوراست.
میان از است، شده استخراج متعددی استراتژیهای کشور اقتصادی رشد برای آنجاییکه از
استراتژیهایاستخراجشده،بهتعداد8استراتژیرابهعنواناستراتژیهایمنتخب،انتخابکردهایم.این
استراتژیهاشاملبهرهبرداریازمنابعمعدنیازطریقخصوصیسازی،ایجادوگسترشزیرساختها،
گسترشصنایعکاربرباهدفارتقایسطحتخصصکارکنان،حمایتازتولیداتداخلی،آزادسازی
سرمایهگذاریخارجی،مدیریتمنابعآبیکشور،تأمینامنیتومصئونیتاقتصادیکشور،تعدیلنظام

اداریارگانهایدولتیوخصوصیوکنترلمرزهایآبیوخشکهمیشوند.
درکلباتوجهبهشرایطفعلیاقتصادیافغانستانایناستراتژیهامیتواندافغانستانرادرمسیر

رشداقتصادیقراردهد.
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چکیده
مفاهیم ابزارها، داشتن با اقتصاد امروزهعلم بررسیمیکندکه را اساسی اینبحث نوشتار این
وروشهایعلمیخویش،میتوانددرتحققهدفاساسیکارایییامؤثریتنظامحقوقیونظام
تقنینیبهکارگرفتهشود.اّماپرسشمهمدراینخصوصایناستکه،چگونهابعادوجنبههایمالیو
اقتصادیدرتولیدقوانینکارآمدوفرایندتقنینکارآمدمیتواندمؤثرباشد؟جهتدستیابیبهجواب

اینپرسش،سهگزینهمقدماتیپیشروقرارمیگیرد؛
و ازمالحظات متأثر هم و داشته اقتصادی پیامدهای هم قانونگذاری فرایند نیز و قوانین اول؛
نگرشهایمالیاست.دوم؛علماقتصادباداشتنظرفیتهایعلمی،روشمحاسباتیوابزارهایکمی
درتحققوافزایشمؤثریتنظامحقوقیتوانمنداست.سوم؛نظامحقوقیکارآمدکهناشیازفرایند
تقنینمطلوباست،مهمترینشاخصهیایجادنظاماقتصادیوحتیسیاسیمطلوبشناختهمیشود.
و حقوقی کارایی میزان بررسی در امروزه که اقتصادی مقولههای و مفاهیم مهمترین جمله از
نظریههای )اقتصادی(، کارایی هزینه-فایده، به میتوان میشود، گرفته بهره مستقیمًا تقنینی مؤثریت

اقتصادیکارآمدی،تحلیلاقتصادی،اقتصادسنجیواقتصادریاضیاشارهنمود.
واژه های کلیدی؛مؤثریت،مفاهیماقتصادی،ابعادمالی،اقتصادحقوق،تکاملنظامحقوقی.

شاخصه های مالی و اقتصادی در کارآمدی حقوقی و تقنینی 
محمداخالقی*

*.ماسترحقوقجزا،استاد،دانشگاهخاتمالنبیین)ص(،کابل،افغانستان.
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مقدمه
قانون1،مهمترینواساسیترینضرورتبشرامروزاستکهزندگیفردیوجمعیویبدون
نقشکارآمدآن،امیدبهدوامنخواهدداشت.قواعدحقوقیعاموالزامآوریکه،ناظموناظربرامورو
تعامالتاجتماعیبودهوموضوعحاکمیتقانون2درجامعهرابرجستهمیسازد.اّمادرکنارایناصل
مسلم،درحالحاضرادارهکنندگانومدیرانجامعهازمباحثحقوقدانانبهایننتیجهرسیدهاندکه،
وجودقانونمقبولوفرایندتقنینمطلوبمیتواندبهاینمسالهجنبهعملیدهد.بدینترتیب،جوانب
سطحیوعمقیتحلیلاقتصادیقانونوقانونگذاری3عنوانمیکندکه؛نبایدقوانینوفرایندتقنین
بد،یعنیابعادمالیوهزینههایتطبیقباالییبرجامعهتحمیلنماید.)نگرشسطحی(اّماباتوجهبه
وضعیتاقتصادیواجتماعیکنونیکشورونیزروندروزافزونتوسعهیعلوموروشهایعلمیدر
دولتداری،نمیتوانبهاینموضعگیریحداقلیبسندهنمود.بلکهبایدتصدیقکردکه؛بایدقوانینو

فرایندتقنینخوب)کارآمد(4یعنیقانونگذاریمؤثر5داشت،تأکیدنمود.)نگرشعمقی(
علماقتصاد6بادارابودنازظرفیتهایعلمی)ماهوی(وروشی)شکلی(،ازعمدهترینمصادیق
بامعرفیزوایایمفاهیمو ابتدا لذادر تحققمؤثریتوکارآئیدرعرصهیعلومشناختهمیشود.
ابزارهایاقتصادیوحقوقی،میتوانپلارتباطمشخصیبرقرارنمود،کهناشیازاستفادهحقوقدانان
ازنظریاتاقتصاددانانیاهمان،علماقتصاددرخدمتحقوقاست.دانشحقوق7نیزمستقیمًاباتبیین
وتعلیمقاعدهسازیحقوقی8وقواعدحقوقی9مرتبطاست.قواعدیکهمبناواساستنظیمرفتارو
روابطاشخاصدرزندگیاجتماعیرابهعنوانقانوننشانمیدهد.اینگونهاستکه،حقوقراروح
جامعهواقتصادراجسمآنتعبیرکردهاندوبایدجسموروح،همبسهوهمنوابودهتااهدافبلندنظام

اجتماعیوتصامیمادارهکنندگانآن،بهصورتمؤثرعملیشود.
امااینکهقانون)خوب(چیستوازکدامفرایند)خوب(زادهمیشود،موضوعاصلیایننوشتار
استکه،درواقع،بهدنبالکارآمدیومؤثریتازمجرایمفاهیموابزارهایعلماقتصادمیباشد.لذا
حقوقدانوعلمحقوق،اگربهدنبالتوانمندیبیشتروکاربردبهتردرسهمگیریمناسبتربرایحل

مشکالتاجتماعیباشد،بایدمسلحومجهزشدهوبهصورتکارآمدگامبردارد.
درهمینجاناگفتهنماندکه،بحثازتعاملوتفاهماقتصادوحقوق،ازگذشتههاینسبتًادور
بااثراتقوانین)نظامحقوقی(بررشدوانکشافاقتصادی مطرحبودهاست.بهخصوصدررابطه

1. Law
2. the rule of law
3. the economic analysis of law and legislation
4. efficient law and legislative process
5. Efficient legislation
6. Economics
7. Law
8. Legislation
9. Legal rules
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جوامع،کهتحتعنوانحقوقاقتصادیبحثشدهاست.

1. ضرورت شناسی موضوع10
باشد اینسوالزادهشده اقتصاددانان)کمتر( بهنظرمیرسدکه،درذهنحقوقدانان)بیشتر(و
که،چهضرورتیدربهرهگیریدانشحقوقازعلماقتصادوجوددارد؟یااینکه،باوجودظرافتهاو

ظرفیتهایدانشحقوق،آیابازهمبایدخودرادرگیرمسائلومفاهیماقتصادینمود؟
طرحاینپرسشدرابتدایبحث،عالوهبراینکه،مسیرایننوشتارراتحدیدمیکند،اینجذابیت
رانیزبرایخوانندهحقوقواقتصادفراهمخواهدساختکه،آیاچنینتعاملیاساسًاوجودداردویا

امکاننظریوعملیآن،قابلترسیموتصوراست؟
اوالًبابررسیمنابعموجوداعمازکتب،مقاالتونهادهایآموزشیوپژوهشی11مرتبطبابحثکه
بهجدبایداذعاننمودکه،جایهیچتردیدیدروجودوامکانعلمتحلیلاقتصادیحقوقیااقتصاد
حقوقنیست.دومًااقتصادعلمیاستباتوانمندیهایروشیوابزاریکاربردیوکمیکهماهیت
علمیبودنوعملیبودنآنرامسلمًاهویداساختهاست.سومًاحقوق،امروزههنر،فنودانشی
استکه،درراستایاعمالکارکردهایذاتیونقشمدیریتیخود،بایدهرچهبیشتروبهتر،مفیدو
مطلوبباشد.مدیریتنظامحقوقی12کهمستقیمًابامدیریتنظاماجتماعی)بهشمولتنظیموتحکیم
تعامالتدرابعاداقتصادی،سیاسیوفرهنگی(مرتبطاست،ایجابمینمایدکه،حقوقدان،قانونگذار
ومجریانقانون13بهعلوموفنونمختلفمسلطوبرایاعمالصالحیتهاومسئولیتهابهصورت
کارآمد،تصمیماتخاذنمایند.لذا،ازمهمتریناینوظایفومسئولیتها،قاعدهسازیحقوقی14است
کهبرزندگی،فعالیتوتعامالتساختارنظاماجتماعیحاکماست.ازاینرو،اینظرفیتنظریو
توانمندیعملیبرایرفعنامالیماتتقنینیونفعمطالباتحقوقی،الزمپنداشتهمیشودکهدرابزارها

وروشهایعلماقتصادنهفتهاستوبایدبهتناسب،بهرهگیریشود.
دیگراینکه،ابعادوجنبههایمالیازیکسووپیامدهاوعواقباقتصادیازسویدیگر،قوانینو
نظامحقوقیرابااینامرمهممواجهمیسازدکه،تاحدامکانازقواعدواصولکارآمدگراییبرخوردار

10. Necessity of title
11. Encyclopedia of Law and Economics، Stanford Encyclopedia of Philosophy، …
American Law and Economics Association، Canadian Law and Economics Association، 

European Association Law and Economics، Australian Law and Economics Association، Latin 
American Law and Economics Association، …

 Journal of Law and Economics، European Journal of Law and Economics، International 
Review of Law and Economics، American Law and Economics Review، Journal of Law and 
Economics and Organization، Journal of Legal Studies، Research in Law and Economics، The 
Economics of Legal Relationships، Public Choice، Constitutional Review of Law and Econom-
ics، and Journal of Competition Law and Economics …

12. management of legal system
13. Lawyers، Legislators and Law enforcements
14. Lawmaking
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وبرآنمبتنیباشد،تاعالوهبرکاهشهزینههایاجتماعی15ناشیازتنفیذآنبرجامعه،برارتقاء
نقشوجایگاهقانونوقانونمداریدرجامعهنیزمستقیمًاسهیمباشد.بنابراین،تولیدومصرفقوانین

)خوب(باوجودفرایندمطلوبومفیدامکانتحققراخواهدداشت.
اینهمهباعثشدهاستکه،امروزهعلمقانونگذاری16ایجادوبهصورتعلمیوآکادمیکسهم
عمدهوکارآ،درتولیدقوانینکارآمدوتوجهبهوجودنظاموفرایندمفیدومطلوبتقنیندرنظامهای
حقوقیرافراهمسازد.درواقع،اینعلمبایدبراساس،روشهاوفنونعلمیبهپیشبینی،مشاهدهو
ارزیابینتایجقانوندرجوامعنظریهپردازینمودهودرراستایمؤثریتبیشترقانونازیکسوونظام

تقنینیوحقوقیازدیگرسو،گامبردارد.

2. اقتصاد و مفاهیم اقتصادی17
کارآمدییامؤثریت،اساسًامفاهیمباماهیت18اقتصادیهستندکهامروزهدرتحلیلهایحقوقی
وتقنینی19ازآنهااستفادهمیشود.اینمفهومامروزهدرفرایندتحققمؤثریتنظامحقوقی20،مرکزیت
داشتهوسایرمفاهیمدرپرتوآنتعبیروتعریفمیشوند.چراکههدفعمده،ایجادوافزایشکارآمدی

ایننظاماستوتماماموروبرنامههابهاینمنظورانجاممیشود.
اقتصاد؛علماقتصادراعلممطالعه،بررسیوسنجشنیازهاینامحدودبشردرقبالامکاناتو
منابعمحدودجامعهدانستهاست.علمیکهبهینهسازیامکاناتوتقاضاهارابهگونهایعملیمیسازد
که، است نهفته ابزارهایی و روشها علم دراین پذیرد. تحقق ممکنه بهرهی و استفاده که،حداکثر
قابلیتهاوظرافتهایعلمیوعملیاینرشتهراافزایشدادهاست.اینمسالهباعثشدهتامطالعات
میانرشتهایبااقتصادنیزایجادومضامینمختلفآموزشیوپژوهشیزادهشودکهعبارتنداز؛اقتصاد

انجنیری،اقتصادریاضی،اقتصادمدیریت،اقتصادحقوق،اقتصاددین،اقتصادفرهنگوهنرو...
اّمامعنایاقتصادموردنظردرتحلیلاقتصادیحقوق،نوعیروشتحلیلاست.لذااقتصادبهمثابه
روشیاستکهبااستفادهازآن،پدیدههایاجتماعیرامیتوانسنجشوبررسینمود.دراینصورت،
اقتصادمارابهشیوهیاندیشیدنفردوتوجیهاوازجهانمعطوفمیسازد.)آقاییطوق،7،1392(

تحلیلاقتصادی21؛دراینتحلیلروشهاوشیوههایتحلیلیکهدرعلماقتصادبرایمطالعهبازار
بهکارگرفتهشدهاست،استفادهمیشود.اّمااینروشوابزارتحلیلبهمقصدارزیابینظاموقواعد
حقوقیونهاقتصادیاستکهبهعنوانیکیازرشتههایاشاخههایعلمحقوقونهاقتصادشناخته

میشود.)همان(
15. Social costs
16. The Science of Legislation
17. Economics and Concepts of Economics
18. nature
19. Legal and legislating’s analysis
20. Efficiency of legal system
21. Economic Analysis
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اقتصاداستو اقتصادیبودهلذاخاستگاهآن،علم یامؤثریتاساسًامفهوم کارایی22؛کارآمدی
اقتصاددانانآنرااستفادهحداکثریازمنابعوامکاناتموجودگفتهاند.لذاکاراییابزاریدراختیار

اقتصادخردوکالن23برایسازماندادنمنابعوبازدهیآنهاست.)حبیبیدرگاه،49،1392و50(
نظریههایاقتصادیکارآمدی24ومکاتباقتصادی25،پیرامونمفهومنقشوکارکردکارایی،نظریات

وعقایدیراابرازکردهاندکهفعاًلنیزمورداستفادهقرارمیگیرد.
پارتو27،	  ویفردو به منتسب اجتماعی رفاه سنجش معیار نخستین پارتو26: کارایی نظریه

اقتصاددانوجامعهشناسایتالیاییاست.اینمعیارزمانیعملاقتصادیراکارآمیداندکهبهاعتبار
بهترشدنشرایطیکنفرنسبتبهقبل،شرایطشخصدیگربدترنشود.ایننظریهنیزبهدوگروهبهینه
پارتووبرترپارتوتقسیمشدهاست.الگویاول،ناظربهوضعیتیاستکهوضعیتیکشخصجز
بابدترکردنوضعیتدیگراشخاصبهبودنمییابد.حالآنکه،معیاردومبهتبیینموقعیتیمیپردازد
که،درآنوضعیتهیچشخصیبدترنمیگردد،لکنحداقلوضعیکیازافرادبهترمیشود.درضمن،
کاراییپارتویی،ماهیتیتخصیصیداردوبامددگرفتنازتفکراتمکتبنئوکالسیکاقتصادی،قائل
بهفروضیبرروابطبازار،مانند؛فرضبازاررقابتکامل،فرضرفتارعقالنیکاملکارگزاران،فرض
برسهاصل معیار، این دیگر، ازطرف اطالعاتاست. تقارن پیامدهایجانبیوفرضعدم فقدان
اساسیاستواراست:اول،ترجیحهایافرادهمانگونهکهترجیحمیدهند،فارغازارزیابیخوبیابد،
قابلاحتراماست.)استقاللمصرفکننده(دوم،اصلعدمدخالتدولتدرجریانسودافراداست.
اصلسوم،رعایتاصلاتفاقنظردرتخصیصمنابعاست،بهنحویکهتاحدممکنرضایتعمومی

تأمینگردد.
نظریه)معیار(کاراییکالدور-هیکس28:اینمعیاررویکرداصالحیبهمعیارپارتوداشتهو	 

ناشیازتفکراتدواقتصاددانانگلیسیبهنامهاینیکالسکالدور29 وجانهیکس30است.طبقآموزهی
ایشان،اگرکسیکهازموقعیتجدیدبهرهمندشدهومطلوبیتشافزایشیافته،کاهشمطلوبیتشناشی
ازاینتغییربهدیگرانراجبرانکند،بازسودکردهاست.درمعیارکالدور-هیکسکهبهمعیارمطلوبیت
نیزشهرتدارد،بهرهوریبهحالتیاطالقمیگرددکهدرمقایسهباحالتقبل،حداقلیکنفراز
مطلوبیتبیشتریبرخوردارباشداگرچهکهمنجربهکاهشمطلوبیتدیگرانگردد.لکنآنچهکهمهم

مینمایدتفوقافزایشمطلوبیتبرکاهشمطلوبیتیاخسارتاست.

22. Efficiency
23. macro and microeconomics
24. Economic Theories of Efficiency
25. Economic schools
26. Pareto Optimal
27 .Vilfredo Pareto
28. Kaldor-Hicks Criterion
29. Nicholas Kaldor
30. Sir John Richard Hicks
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نظریهریچاردپاسنر؛معیارحداکثرسازیسودیاثروت31براینخستینبارتوسطریچارد	 
پاسنرآمریکایی32طرحگردید.ویمعیاربیشینهسازیسودراجایگزینیاستوارتروموجهتردرقیاس
بامعیارمطلوبیتوفایدهگرایی33ارزیابینمودهولذاهرنوعتغییردرمنابعکهموجبافزایشثروت
عمومییارفاهاجتماعی–بهعنوانهدفغاییحقوقوبنیانتمامیقواعدحقوقی-گرددراتوجیهپذیر

میداند.
کاراییاقتصادی34؛اینمقولهاساسًابهدنبالتحققمؤثریتنهادهایاقتصادیوافزایشعملکرد
مثبتآنهادرتطبیقاهدافاقتصادیاستکهدریکمحیطیاساختاراقتصادیتعبیروتعریفشده
است.مثاًلآیاوزارتهایسکتوراقتصادیدرتحققاهدافوبرنامههایموردنظرتعیینشدهازطرف
شورایعالیاقتصادیکشور،موفقانهعملکردهاند؟نتایجارزیابیدراینزمینه،چهآمارودرصدیرا

نشانمیدهد؟
و امور در هزینه-فایده اصل اقتصادی، مفاهیم اساسیترین و مبناییترین از هزینه-فایده35؛
انتخابهاست.اصلیکه،درپرتوآناشخاصدرتصامیموتدابیرخویشبهآنمتوسلشدهومصارف
یا نگرشعقالنی رفتارهایخویش در اشخاص مثاًل میکند. راسنجش آن بعدی مفاد و هزینهای
محاسبهایدارند.یعنی،اگرمحاسبهایهزینهایاشخاصدرارتکابجرایمبیشازمعایبهزینهایآن
باشد،احتمالارتکابجرایمباالخواهدبود.اّماناگفتهنماندکهدرکوسنجشاحتماالتاشخاص
ازهزینهها،فوایدوسنجشدقیقاحتماالتمربوطبهقضایادرزمانومکانمختلف،متفاوتخواهد
بود.برایناساساستکهدرامورجزائی،قاطعیتدربرخوردوکاهشضعفهایفرایندتعقیب

عدلینهادهایعدلیوقضائینیزدرتحلیلاینموضوعدرنظرگرفتهمیشوند.
هزینه-کارایی36؛نگارندهبرایننظراستکه،ایناصل،نسخهیجدیدوکاربردیتراصلهزینه-
بایدقواعدو اقتصادیبهحقوق37، باتوجهبهتحوالتوتکاملنگرش فایدهصرفاست.درواقع،
اقتصاد، بهمفهوموجایگاهاصلرفتاریهزینه-فایدهدرعلم باتوجه باشد. نیز اصولتکاملیافتهتر
قاعدهیهزینه-کاراییدرتحلیلاقتصادیحقوق،نقطهیوصلوجوهراینعلمتلقیشدهوماهیت
هزینهایاقتصادوکارآمدیحقوقرابهیکدیگرنزدیکمینمایدوازآنجهتتحققاهدافعالیه

31. Wealth Maximization
32. Richard Posner
33. Utilitarianism
34. Economic Efficiency
35. cost-benefit
36. cost-efficiency

37.مثاًلایجادگرایشهایجدیددرابعادمطالعاتیوروشیدانشحقوقواقتصادیکیازمعیارهاست.درواقع،درابتدای
نگرشاقتصادی،صرفًامقوالتباماهیتاقتصادیوبازاریمانندقراردادها،هزینههایمبادالتیو...موردنظرعلممربوطهبود.
درادامهتحوالتعلمی،مفاهیموساحاتغیربازاریازقبیلفامیل،جرموجزا،جهانیشدن،هنروفرهنگو...نیزتحت
سیطرهوتحلیلقرارگرفتهشد.یااینکه،تنوعمقاالتوایجادکرسیهایمطالعاتیوتحصیالتتکمیلیازدیگرنمونههادراین

توجیهاست.
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نظامحقوقی،ازجملهمؤثریتقانونونهادهابهرهمطلوبمیبرد.
رفتارعقالنی38؛انتخابعقالنییارفتارعاقالنه،درمباحثومسائلاقتصادینیزمشهوراست.
درواقع،انساناقتصادییازیادهخواهباسنجشهزینه-فایدهتصامیمخویش،اولویتهاییراانتخابو
رفتارمیکندکه،عالوهبرپوششهزینههایمصرفی،عوایدومنافعموردنظرویرانیزتأمیننماید.
دردنیایحقوقنیز،بااستفادهازاینقاعدهیرفتاری،تبیینمیشودکه،اشخاصبهتناسبشرایطو
احوال،رفتاریرااختیارمیکنندکه،هزینهبرنباشدیاحداقل،موقففعلیشانرامخدوشنکند.بهنظر
میرسداینمقولهبرایتمامبشرمبتالبهاستکه،هزینه-فایدهتصامیموانتخابهایشرادرنظرگرفته

وبهصورتکارآمدرفتارنماید.
بدینمنظور،اقتصادداناندرتحلیلهایخودازبازاروروابطوتصمیمگیریهایاقتصادیافرادبر
الگویرفتاریتکیهمیکنندکهازآنبه»تئوریرفتارمعقول«39تعبیرشدهاست.نظریهایکهبرمبنای
آنافرادعمومًادرپیحداکثرنمودنمطلوبیتهایناشیازترجیحاتهستند.برایناساس،قواعد
حقوقی)قوانین(بهعنوانقیمتدربازارلحاظشدهوافراددربرابرآن،سنجشوواکنشمطلوبو

مفیدخواهدداشت.)بابایی،29-30،1391(
مثاًلدراقتصادجرموجزا40کهتوسطگریبگر41وبامقالهیجرموجزا؛یکرویکرداقتصادی،42
زمینهسازیوپایهگذاریعلمیومدرنآنگذاشتهشدهبود،اینبحثمطرحاستکه،افرادبهعنوان
احتماالت تمام تا دارند تالش لذا میدهند. نشان منطقی واکنش جرم ارتکاب در بالقوه، مرتکبین
مرتبطبانظامعدلیوقضایی)هزینهجرم=جزا(رامحاسبهوعقالنیرفتارنمایندکهآیامرتکب
جرمشوندیاخیر.اّمادراینجا،دومسالهبیشترقدرتسنجشوارزیابیاشخاصراتحتالشعاعقرار
میدهد؛یکی؛توانمندیواطالعاتاشخاصدرسنجشحاالتذیدخلدرقضیه)ازجملهکمو
کیفارتکاب،موقعیتوشرایطمطلوبارتکاب،احتمالعدمگرفتارییافرارازصحنهجرمیو...(
ودیگری،قاطعیتوحتمیتبرخوردوظرفیتنهادهایعدلیوقضاییدرواکنشبهجرایمارتکابی
است.)بابایی،98،1391-79وخالقی،80،1393-53(اینفرایندونظریاتبادوموضوعدیگرتعامل
دارد؛تحلیلاقتصادیحقوقجزا43ومدلهایرفتارجرمی44.لذااگرفسادعدلیوقضاییشدیدباشد
یامرتکبتوانخدشهپذیری)دورزدن(فرایندعدلیوقضاییراداشتهباشد،احتمالوقوعجرمبسیار
بلندخواهدرفتکهبایداینمعضلهدرفرایندتحلیلاقتصادییامؤثریتنظامعدالتجزائی45کشور

بهدرستیتبیینوتحلیلشود.

38. Rational Choice
39. Rational Choice Theory
40. Economic of Crime and Punishment
41. Grey S. Becker
42. Crime and Punishment: An Economic Approach
43. The Economic Analysis of Criminal Law
44. Models of Criminal Behavior
45. Efficiency of Criminal Justice System
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انسانمبتکراستکهصرفًاجهتفهمبهترقضایای انسانمدلسادهساز اقتصادی46؛این انسان
اقتصادیساختهشدهکهفقطپولوکسبدرآمدبیشتررامیخواهد.همچنینُمدل)انسان(مبتکر،
اقتصادودیگرعلوم از200سالتحقیقوبحثدر بیش حسابگروحداکثرخواه،مدلیاستکه
اجتماعیازجمله،فلسفهراباخوددارد.ازاینمدلانسانمبتکرواقتصادیدراموراجتماعی،سیاسی
وحقوقیاستفادهشدهتاقدرتتحلیلوپیشبینیتصامیمافرادراباالببریم.فرضیاتوشاخصههای

انسانمبتکرعبارتانداز؛
1-هرفردیعالیقیدارد؛اودراینجایگاهیکحسابگراست.

2-خواستههایهرفردینامحدوداست.
3-هرفردیبیشینهخواهیازیادهطلباست.

4-فرددارایقوهیتفکروابتکارعملاست.)الیوت،46،1384(
درواقعشاخصهی»انساناقتصادی«و»کارایی«سنگبنایمفکورهیتحلیلاقتصادیحقوقبودهو
بدینترتیب،پیشبینیکنشگرانحقوقیمبتنیبرفرضاینانسانوارزیابیمطلوبیتقواعدوقوانین
یانهادهایحقوقی،برپایهیفرضکاراییاست.لذادغدغهیواکنشکنشگرانونوعیترفتارافراد
بهتغییرقواعد)حقوقی(درتحلیلاقتصادیبهاینپاسخمیرسندکه؛پیشفرضانساناقتصادیویا
هماننظریهیانتخابعقالنیچارچوبیاستکهرفتارعقالنی)اقتصادی(برگرفتهشدهازاقتصادخرد،
نیازهاینامحدودبشررادررابطهبامنابعمحدودوهزینههایپرداختیسازندهمیباشد.روندیکه
بهبیشینهسازیمطلوبیتبهعنوانمهمترینتعبیروتحلیلمنجرمیشود.)نعیمی،136-146،1391(

ناگفتهنماندکهمفکورهیانساناقتصادییاعقالنییاسودجو،محصولمکتب)نظام(سرمایهداری
منطقمحاسبهی بهمطالعه تعبیر نیز اقتصاد اساس،علم براین اقتصادیقرنهجدهممیالدیاست.
عقالنیشدوانسانبهحداکثرنمودنسودوحداقلنمودندردهدفمندگردید.)ایروانی،4،1391

و6(
کاربردیترین و مفاهیم مبناییترین از خرد اقتصاد نظریات و اقتصادی تحلیل اقتصادسنجی47؛
سازههایاقتصادیاستکه،دراقتصادقواعدحقوقیبهکارگرفتهمیشوند.اّمااینمفاهیموسازهها
منعکسکنندهیابعاددیگریازارزیابینظامحقوقینیزمیباشد.کاربردریاضیات،آمار،گراف،ُمدلو
ارقامیکهعالوهبرنمایشنتایجکمیوعددیاست،علمیوتجربیبودننتایجسنجشیرانیزبازگو
میکنند.اینروشکار،اینگونهتعریفشدهاست؛سنجشاقتصادی48بودهکهبهعنوانتحلیلکمی
پدیدههایاقتصادیدردنیایواقعازطریقبهکارگیریوبسطتئوری)فرضیه(بامشاهده)تجربه(است
ولذابراساسروشهایآماراستنتاجی،آماراقتصادی49،آمارریاضی50وابزارهایتئوریاقتصادی

46. Homo-Economicus
47. Econometric
48. Economic Measurement
49. Economic Statistics
50. Mathematical Statistics
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کارمیکند.درضمنازنظرروشکار،تحلیلاقتصادسنجیدرمعنایوسیعکلمهباپیمودنمراحل
ذیلشکلمیگیرد:

1-بیانتئورییافرضیه2-تعیینوتصریحُمدلاقتصادسنجیبهمنظورآزمونتئوری3-تخمین
تعمیمدهیو یا آیندهنگری و پیشبینی آماری551- استنتاج یا ارزیابی انتخابی4- ُمدل پارامترهای

6-کاربردُمدلبرایمقاصدُکنتُرلوسیاستگذاری.)گجراتی،1-6،1390(
اقتصادریاضی52؛امروزهعلماقتصادباگسترشورشدقابلتوجهبهصورتیکموضوعریاضی
تبدیلشدهاست.ریاضیاتبرایاقتصاددانبهعنوانابزارتشریحوتحلیلمسائل،مباحث،پدیدههای
ابهام عدم و سادگی میشود. قلمداد اقتصادسنجی تجربی بررسیهای پایه حقیقت، در و اقتصادی
تشریحمسائلاقتصادیبهزبانریاضیازیکطرفوماهیتکمیبسیاریازمتغیرهایاقتصادیاز
طرفدیگرونیزلزومسنجشواندازهگیرینمودنبرخیازمفاهیمموردنیازبهویژهدردانشحقوق،
باعثشدهتاکاربردوکارکردآن،چشمگیروعمدهباشدوازآنتعبیربه»ابزارتحقیق«53یادوزبانی
برایارائهینظریههایاقتصادیمحسوبشود.بدینترتیب،بیانتئوریهایاقتصادیدرقالبروابط
ریاضییاُمدلریاضییکنظریهاقتصادی،مفهوممختصریازاقتصادریاضیاست.)جعفریصمیمی،
25،1395-10(مثاًلبرایعالمحقوقیامقننویامتولیاننهادهایعدلیوقضاییالزماستجهت
بهدامنتحلیلهایریاضی آیندهگراییدست پیامدگراییو برنامهریزی،مدیریت،سنجشعملکرد،
وآمارباشدتابهتر،دقیقتروعمیقترگامبردارد.درواقع،ارائهیمعلوماتآماریوعددیازطریق
تحلیلهایریاضیگونهعملیوعلمیپنداشتهمیشودودریکنگاهکلی،میتوانارزیابیجامعیرااز
موضوعموردارزیابیبهدستداد.بهتعبیراقتصادریاضی،یکانسانعقالنیدرانتخابرفتارعاقالنه،

ازابزارومنطقریاضیاستفادهوبهترمیتواند،تحلیلکمیوسودانگارانهداشتهباشد.

3. پیشینه تعامل حقوق و اقتصاد
یانسخهرا تادونسل اقتصاد،منجرشدهاست گذشتهوسابقههمزیستیدانشحقوقوعلم
تبیینکنند.اّماایندوگرایش،اختصاصًاپیروتعاملنزدیکومتقابلعلمیوآکادمیکیهستندکه،
اقتصاددانانوحقوقدانانبهآنپیبردهاند.واگرنه،میتوانهمگراییایندورابهقبلازمیالدمسیح

دانست.
گرچهسابقهیمطالعاتمیانرشتهای54بهپیشازمیالدمیرسد،شروعاینگونهمطالعاتاقتصادو
حقوقبهاوایلقرن20مربوطمیشود.دههی1920رامیتوانبسترطرحهایاولیهمطالعاتمیانرشتهای
دانستودههی1960راآغازشکلگیریدستآوردهایاینرویکردنامید.مطالعاتمیانرشتهایعمدتًا
دردهههای1970و1980گسترشیافت.گفتنیاستکهاروپادرمطالعاتدراینعرصهنسبتبهامریکا

51. Statistical Inference
52. Mathematical Economics
53. Tools of Research
54. interdisciplinary studies
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پیشقدمبودهاست،اّمادرحالحاضر)دههیدومقرن21(ایاالتمتحدهبررسیهایهمهجانبهودر
تمامیشئونزندگیانسانرارویدستگرفتهاست.دردههی1990ودههیاولقرن21،برکمیت
وکیفیتمطالعاتچندرشتهای55،برمطالعاتعلمی،افزودهشدبهّحدیکهدراواخراینقرن،توجه
محافلعلمیودانشگاهیرابهخودجلبنمودهاست.درواقع،اینتعاملچندرشتهایعالوهازبهرهمندی
ظرفیتعلوم،نیرووحوزهیمطالعاتیجدیدیرافراهممیسازدکهموضوعاتُمدرنونوینیرابهبحث
ونظرمشترکگیرد.مسّلماستکهفروضاتوجواباتیکجانبهمربوطبهساحهیهمانعلماست.
زندگیچندوجهیوپیچیدهیامروزبشر،سواالت،فروضاتوجواباتمربوطخودرامیطلبدکهجزبا
همزیستیعلوموبهرهازتجاربوداشتههایعلمیهریک،نمیتوانپاسخیدقیقبرایآنیافت.حتی
شیوعاینگونهمطالعات،ناتوانیحلمسائلُسنّتیتوسطعلوممربوطهبهطوریکجانبهبودهباشد.اینهمه

زمینهیبروزانقالبمطالعاتمیانرشتهایرافراهمساختهاست.)دادگر،89،1390(
تعامالت تمام که، است استوار بشر رفتاری نظریهی و ایده این بر تعامل این اساس همچنین
زندگیفردیوجمعیونیزاولویتبندیانتخابهاینامحدودباوجودمنابعوامکاناتمحدود،باید
اقتصادگونهوکارآمدباشد.مسالهایکههردارندهعقلسلیمبهآنعالموبهجنبههایعملیآندر
زندگیواولویتگذاری،عاملاست.بهعبارترساتر،اشخاصدرزندگیروزمرهیخویش،نسبتبه
تعیینوتعمیلبهاولویتهاوانتخابها،سنجشنمودهوازابعادمختلفبههزینه-فایدهنظرداردکه

کموکیفآندرمورداشخاصواحوالمتفاوتاست.

3-1. نسل اول/ حقوق اقتصادی56
ابتداییازتعامالتحقوقواقتصادبهعنوانحقوقاقتصادمربوطمیشودکهبیشتربه نسخهی
اثراتاقتصادینهادهایحقوقیدرنظاماقتصادیبرمیگردد.درواقع،دراینجاقواعدحقوقیعمدتًا
نظام از جزئی بهعنوان آن امثال و تجارت حقوق گمرکی، حقوق بانکی، حقوق قبیل از اقتصادی
اقتصادیبرآوردشدهبود.اینمسالهنشاندهندهایننکتهاستکه،حقوقوقواعدحقوقیدرخدمت

اقتصادواقتصاددانقراردارد.)بابائی،16-14،1391(

3-2. نسل دوم/ اقتصاد حقوق57
اّماازاواسطقرنبیستم،رویکردمطالعاتیبالعکسشد.یعنیبااستخداماقتصادداناندردانشکدههای
حقوقدرمشهورتریندانشگاههایایاالتمتحدهآمریکا،روندبهگونهایشدکه،علماقتصاددراختیار
نهادهاو از یاکارآمد اقتصادی پیامدسنجی وخدمتحقوققرارگرفت.ایننسخهیدومبهدنبال،

قواعدحقوقیاستکهدرعنواناقتصادحقوقیاتحلیلاقتصادیازحقوقنیزهویداست.
بهعبارتدیگر،ایندوحوزهیمفهومیازتعاملاقتصادوحقوقدوتلفیقاز»روش«و»موضوع«

55. multidisciplinary studies
56. Economic Law
57. Law and Economics )L&E( or The Economic Analysis of Law
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راطرحوبرجستهمیکند.بهگونهایکهدانشاقتصادودانشحقوقخادمومخدومیکدیگرقرار
حقوق و بوده موضوعی حوزهی اقتصاد سنتی، رویکرد یا اقتصادی« »حقوق مفهوم در میگیرند؛
به اقتصادحوزهیروشیوحقوق یارویکردُمدرن، »اقتصادحقوق« اّمادرمفهوم حوزهیروشی.
حوزهیموضوعیاشارهدارد.بدینترتیب،درایننسخهیقدیمی،اقتصادموضوعوبستریاستکه
حقوقبهعنواندانشخادمباآنتعاملکردهوقضایاییازجنسقضایایحقوقی)مباحثحقوقی(را
بهوجودمیآورد.اّمادرنسخهیاخیروجدید،اقتصادمیخواهدکهدرخدمتحقوققرارگیردوبا
ابزارهاوروشهایخود،تغییراتونگرشتازهایدربسترهایحقوقی)ارزیابی،تأثیراتو....(وارد

سازد.)یادیپور،34،1389(

4. مفهوم اقتصادی تقنین58
تقنینبروزنتشریع،وضعقواعدحقوقیعاموالزامیازسویمراجعباصالحیتاستکهبر
زندگیفردیوجمعیبشرحاکموناظمبودهوحدودحقوقوتکالیفاشخاصرا)حکمتقنینی(
درعرصههایمختلفزندگیاجتماعیتنظیممینماید.لذا؛فرایندتقنینمنجربهزایشقانونمیشود
را محکمه ستره و عدلیه وزارت ملی، شورای جمله از تقنینی مراحل طی با مرتبط نهادهای که
درگیرمینماید.)اخالقی،6،1395-13(درحالحاضر،اززیرشاخههایدانشاقتصادحقوق،تحلیل
اقتصادیتقنینیانظامقانونگذاری59استکه،مختصسنجش،بررسیوارزیابیازساختاروفرایند
قانونگذاریبودهوابعادهزینهایونیزجنبههایمؤثریتقانونگذاریراتعلیموتبیینمینماید.برای
فرایندتقنیندرنظامحقوقیافغانستان)قانونطرزطیمراحلنشروانفاذاسنادتقنینی(60،مراحلذیل

ومراجعمربوطهوجودداردکهعالوهبرسلسلهمراتب،موقفوصالحیتشانمتفاوتمیباشد؛61
1.تهیه؛اسنادتقنینیبهویژهقوانینازسویاداراتونهادهایدولتیکهضرورتونیازبهآن
دارند،انجاممیشود.اّمااینانجام،وابستهاستبهاینکه،قباًلموضوعطرحوتدوینقانونموردنیاز،
درپالنکارتقنینیوزارتعدلیه)تأییدشدهکابینه(گنجانیدهشدهباشد.)طرحهایتقنینیفوقالعاده

ازاینامرمستثنیاست(
2.تسوید؛پیشنویسیاسیاههیسندنیزتوسطکمیسیونمشترکازاداراتذیربطویاهمتوسط
انستیتوتامورقانونگذاریوتحقیقاتعلمی-حقوقیوزارتعدلیه)درحاالتعامبودنمحتوا(انجام

میشود.
58. Economic Concept of legislation
59. The Economic Analysis of Legislation

60."طیمراحل:شاملتسوید،تدقیق،تأیید،تصویب،توشیح،نشروانفاذسندتقنینیتوسطمرجعذیصالحمندرجاین
قانونمیباشد.")بند24مادهی3(

61.مثاًلعمومًاتسویدوتدقیقتوسطانستیتوتامورقانونگذاریوتحقیقاتعلمی-حقوقیانجاممیشودیاتأییدتوسط
کابینه،تصویبتوسطشورایملی،توشیحتوسطرئیسجمهورونشرتوسطوزارتعدلیهصورتمیگیرد.اینمواردعالوه

برطیمراحلتقنینی،سلسلهمراتبومراجعذیدخلتقنینیرانیزنمایشمیدهدکهدرساختارحقوقیکشوروجوددارد.
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3.تدقیق؛دقتومداقهبرسند،ازامورمسلکیواختصاصیتوسطریاستتقنینوزارتعدلیه
)انستیتوتفوق(صورتمیگیردکهمتشکلازدیپارتمنتهاواعضایمسلکی)ادبیوحقوقی(هستند.
4.تأیید؛کابینهبعدازتأییدانستیوتوکمیتهیقوانینشورایوزیران،قوانینراتأییدوجهتطی

مراحلتصویبازمجرایدفتروزارتدولتدرامورپارلمانیاقداممقتضیراانجاممیدهد.
5.تصویب؛عملحقوقیشورایملیبرسندتأییدی،مصوبهشدهودرمهلتقانونیچهلوپنج

روزه،جهتمنظوریرئیسجمهوریازمجرایدفترفوقطیخواهدشد.
6.توشیح؛امضاءوصحهرئیسجمهور،برمصوبهیشورایملیدردرواقع،موافقتشخصاّول
کشورباآنپنداشتهمیشودکهبایدزمینهیاطالعرسانیهمگانیازطریقنشردرجریدهیرسمی

فراهمگردد.
7.نشر؛انتشارسندتوشیحشده،آخریناقدامجهتنافذشدنوقانونشدنطرحتقنینیاست.
درواقع،تاطرحتوشیحیبهنشرنرسد،نمیتوانبهآنعنوانقانونرادادکهطبققانونمربوطهانجام

خواهدشد.62
اّماابعاداقتصادیتقنین،عالوهبراینکهازبحثبعدهویداست،برایننظراستکه،اساساًفرایند
قانونگذاریمنجربهتولید،مصرفوتطبیققانونبرعموممیشود.لذا؛قوانینبایدمبتنیبراصولو
قواعدتقنینبودهتاهزینهیاجتماعیاجرایآنراعقالنیکاهشومدیریتنماید.بهعبارتدیگر،
مصرفکنندگانقانونمردمهستند،لذا؛مردمبایددرراستایتطبیقآنتوجیهشوند.بنابراینمقدمه،این
توجیهپذیریبرعالوهیواقعگراییتقنینی،شفافیتومؤثریتدرحلمشکالتوتعامالتایشاناست.
لذا؛چنانکهدرباالاشارهشد،نگرشسطحیدرکاهشبارمالییاکاهشهزینههایمالیاضافی
درقانونوقانونگذاریامروزهنمیتواند،تأمینکنندهیاهدافعالیهینظامحقوقی،تقنینیواجتماعی
تقنینیکه اینکه،قوانینوفرایند به باشند بایدتالشودغدغهداشته بنابراین،مسئولین تلقیشود.
مستقیمًاباوجودوکارکردکارآمدنهادهایتقنینیمرتبطاست،بههدفمؤثریتنظامتقنینیوتکامل
نظامحقوقیپالنوبرنامههایعملیونظارتیداشتهوابعادعینیملموسیراتعقیبوتطبیقنمایند.
درغیرآن،نهتنهادرمسیرکارآمدگراییحقوقیوتقنینینخواهیمبود،بلکهبامصرفهزینههایزمانی

ومالیگزاف،خودرابازیخواهیمداد.
مثاًلاگرقانونیدرمسیرحلموانعمالیاتیمردم،واقعبینانهعملننماید،اینقانونازنظرمردمعین
بیقانونیاست.لذا؛دربرابرالزامآنمقاومتنمودهوهزینهیتطبیقآنرابهطورنامطلوبیافزایش
خواهندداد.همچنینممکناست،زمینهیتوجیهقانوندرجامعهفراهمنشود،کهمنجرمیشودتاآن
قانوننتواندبهزودیمقبولیتومشروعیتاجتماعیراکسبکندویااینکه،راهفرارازآنراجویا

بههدف تقنینی، اسناد انفاذ و نشر قانونطرز 5 و 4،1 مواد و قانونجریدهیرسمی 2 مادهی به مطابق 62.همچنین
اطالعرسانیهمگانیازهرچیزیکهماهیتعمومیوتقنینیداشتهباشد،درجریدهیرسمیکهارگانرسمیونشراتیوزارت

عدلیهمیباشد،بهدوزبانرسمیکشور)دریوپشتو(قابلانتشاروچاپاست.
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میشوند.مانندقانونمراسمتعزیهداریمنتشره139463هنوزازطرفمردموجامعهبادیدهیتردید
نگریستهمیشود.64

5. جنبه های مالی و اقتصادی تقنین65
است. متفاوت آن جوانب و متنوع قانونگذاری و قانون از اقتصادی و مالی جنبههای از تعبیر
درواقع،قانونوقانونگذاریهزینههایمختلف،ازجملهمالیواقتصادیداردکهامروزهتالشمیشود

ازمواردگزافیاناکارآمدآنتاحّدامکانکاستهشود.
الف(ازجملهشاخصههایتوسعهیافتگیجوامع،وجودقوانینکارآمددرعرصههایمختلفاز
صنایع از بانکداری،حمایت سرمایهگذاری، انکشافی، توسعهای، امور در شفافیت و سهولت قبیل،
داخلیو...،میباشد.درواقع،وجودقوانینکارآ،بسیاریازموانعتوسعهنیافتگیرامرفوعوزمینهی
مساعدیرابرایرشدوتوسعهیجامعهازجهتاقتصادیفراهمخواهدساخت.اینموضوع،بیشتر
مبیّنابعاداقتصادیقانونیاهمانحقوقاقتصادیاستکهبراثراتنظامحقوقیبرنظاماقتصادی
تأکیدوتکیهدارد.مثاًلافغانستانقریببهدهسالاستکهزمینههایتقنینیالحاقبهسازمانتجارت
جهانیراتعقیبوتطبیقمیکند.تدوینوتعدیلقوانینیمانندحمایتازمستهلک،تجارتخارجی
کاالها،مصئونیتموادغذاییوگمرکاتدرسال1395ازجملهیایناقداماتحقوقیوتقنینیاست

کهازسویدولتجمهوریاسالمیافغانستانانجامشد.
ب(اّماپیامدهایاقتصادینظامحقوقیکهدرنسخهیدومتعامل،مطرحشد،برایننظراستکه،
ابعادوواکنشهایاقتصادییاهزینهایراسبب فرایندها،نهادهاوکنشهایمتولیاننظامحقوقی،
میشود.درواقع،اینموضوعبراثرگذاریقوانینبررفتاربشروهدایتویدرعرصههایموردنظر
مقنّنراتبیینمینماید.مثاًلافزایشمصادیقمجرمانهیامجازاتعاملینجرایممربوطبهفساداداری
)شدتبرخوردونظارت(،میتواندانجاماموراداریتوسطمأمورینوموظفینخدماتعامهراُکنترل

وجنبههایقانونیاعمالصالحیتهارابرجستهسازد.
ج(ازدیگرجوانبقضیه،نگرشاقتصادیوهزینهایقانونگذاریاست.نظامتقنینیافغانستان
بهویژهبعدازسال1382وتنفیذقانوناساسینظربهاوضاعواحوالبودجهایجامعهبهآنتوجه
جدینشاندادهاست.مادهی96میثاقملیحکممیکندکه،"هرگاهپیشنهادطرحقانونحاویتکلیف

63.اهدافموردنظراینقانونعبارتنداز؛
الف."جلوگیریازرسوممغایربااحکامدینمقدساسالمدررابطهبامراسمتعزیهداری.

ب.جلوگیریازاسرافومصارفغیرضروریدرمراسمتعزیهداریی
ت.حمایتازترویجثقافتاسالمی،ارزشهاوسننپسندیدهدررابطهبهمراسمتعزیهداری.")مادهی2(

64.»بازماندگانواقاربمتوفینمیتوانندمراسمیرابهنامهایفاتحهخوانی،ختم،روزسه،شبهایپنجم،هفتمونهمو
جمعهگی،روزچهلوسالگردفوتباتهیهیغذادرهوتلهابرگزارنمایند.مخارجبراساسوصیتمتوفیوبرگزاریختمدر

منازلتوسطورثهکبارازینحکممستثنیمیباشد.")مادهی12(
65. Finance and Economic Aspects of Legislation
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جدیدیاتنقیصدرعایداتدولتباشد،بهشرطیدرفهرستکارداخلمیشودکهدرمتنپیشنهاد،
مدرکجبراننیزپیشبینیشدهباشد."

یاقانونطرزطیمراحلنشروانفاذاسنادتقنینیکهبهعنوانقانوناساسیدومکشورنیزقابل
تعبیراست،)اخالقی،35،1396-47(راجعبهاینمسالهاحکامذیلراتقنیننمودهاست؛»یادداشت
توضیحیسندتقنینی«کهبهعنوانسندجواز،دوامواعتبارطیمراحلتقنینیاستکهدرمرحلهی
تهیه،تسوید،تدقیق،تأییدوتصویبالزماستوجودداشتهباشد،نسبتبه"نتایجمتوقعهناشیاز
تطبیقوانفاذسندتقنینیوذکرتأثیراتمالیسندتقنینیومنابعتمویلآن"اشارهنمودهاست)مواد
23،19،11،فقرهی3مادهی31،29،25،24و59(کهبایددراینیادداشتومراحلتقنینیفوق
بهدقتدرجوبیانشود.اّمادراینراستا،گزارشانستیتوتامورقانونگذاریکهبهعنواننهادمسلکی
تدقیققوانینشناختهمیشودونیزگزارشیامعرفیرسمیطرححکومتبهولسیجرگهازطرف
وزیرعدلیهشایدازحساسیتبیشتریبرخوردارباشدکهموردنظرمقنّندراینقانوننیزقرارگرفته
باشدکهبرعالوه،"دالیلوضرورتوضعقانون"،به"تحلیلمختصرنتائجوفوائدمتوقعهناشیاز

تطبیققانونوتأثیراتاقتصادیآن"نیزتوجهنشاندادهاست.
د(پیامددیگرمالی،ازمنظرفرایندیاطیمراحلتقنینیاست.یعنی،اساساًنفسپروسهیقانونگذاری
خودهزینهزاست.درواقع،قانونگذاریفرایندیرادرخودجایدادهاستکه،تامرحلهینافذشدنو
تطبیقآندرجامعه،هزینههاییرابرایتهیه،تسوید،تدقیق،تأیید،تصویب،توشیحونشررادربرمیگیرد.
اینهزینههاباتوجهبهماهیتقانونوعادییافوقالعادهبودنآنمیتواندمتفاوتباشد.هزینههایزمانی،
حداقلمصرفیاستکهنهادهایمختلفرادرگیرمیسازد.مثاًلدرحالحاضر"کودجزا"بعدازپنج
سالکاریدرقالبکمیتههایمتخلفتنفیذونشرگردید.قانونیکهبهلحاظاجتماعیوحقوقیمهم
وبهعنوانیکیازقوانینمادرتبعاتخردوکالناجتماعیورفتاریرانیزدرجامعهفراهممیسازد.

6. جنبه های عینی در کارایی تقنین66
که یافت را نمونههایی و مصادیق میتوان کشور، تقنینی و حقوقی نظام در حاضر درحال
مقدمهیسیربهسویمؤثریتبیشتراست.مواردیکهدرصورتتعمیلبهآنها،خواهدتوانستبه
ازفرایند ازهزینههایزمانیومالیمنجر تقنینیتبدیلشدهودرعینحالیکه، کاراییحقوقیو
نظام مؤثریت تحّقق ثمرهی که حالتی ببرد. بلند جامعه در را قانون نقش و موقف بکاهد، تقنین

حقوقیشناختهمیشود.

6-1. توّجه به تدوین دقیق و منطقی یادداشت توضیحی؛
چنانکهاشارهشددرحالحاضر،قانونطرزطیمراحلنشروانفاذاسنادتقنینی،مسیرمعینیرا
برایقانونگذاریترسیمنمودهاست.قانونیکهخودقانونسازتلقیشدهومبنایفرایندتولید،مصرف

66. Objective Aspects in Efficiency of legislation
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وتطبیققوانینرانیزنشانمیدهد.لذا؛ازجملهمصادیقموردنظردرمؤثریتقانونوتقنین،توجه
بهتوجیهدالیلتوضیحیوتوجیهیطرحتقنینیاست.درواقع،ادارهیانهادیکهضرورتوجودیبه
قانونیراسنجیدهوخواهانآناست،بایددالیلونیازسنجیآنراتبیین،ساحهیکاریوموضوعی
آنراتدوینونتایجوتوقّعاتناشیازآنراسنجشوتحلیلمنطقیودقیقنماید.بنابراین،دالیل
توجیهیدرضرورتسنجیوتولیدقانوناگردرزمانومکانمناسبآنانجامپذیردوازتجارب
تقنینیبهرهبرداریدرستشود،ودرمقابلنیزارزیابیمشخصومناسبازآیندهیقانوننیزبهدست
آید،نهتنهاازهزینههایاضافیتقنینیکاستهمیشود،بلکهمیتوانددرتحّققوافزایشکارایینظام

تقنینیونظامحقوقیبسیارمؤثرواقعشود.
اّما"یادداشتتوضیحیسندتقنینی"شاملکداممطالباست؛

1."ضرورت،هدفودالیلوضعسندتقنینی؛
2.ذکرمختصراسنادتقنینینافذمربوطبهموضوع؛

3.ارزیابیمختصرمحتوایسندتقنینیواحکامجدیدیکهبهنظامحقوقیواردمیگردد.
4.نتایجمتوقعهیناشیازتطبیقوانفاذسندتقنینی؛
5.ذکرتأثیراتمالیسندتقنینیومنابعتمویلآن؛

6.ذکراسمادارهیتهیهکنندهیسندتقنینی.")مادهی59؛همان(

6-2. توّجه به تدوین واقعی پالن کار تقنینی؛
پالنکارتقنینیچیست؟"سندحاوینیازمندیهایساالنهیحکومتبهاسنادتقنینیوفهرست
عناوینآنهااستکهباتوجهبه،اهمیت،اولویتوفوریتاسنادتقنینیموردضرورت،بهمنظوروضع
وطیمراحلمنظماسنادتقنینیجدید،ساالنهازجانبحکومتتهیهوتنظیممیگردد.")بند41مادهی

3قانونطرزطیمراحلنشروانفاذاسنادتقنینی(
امروزه،عالوهبرنیازسنجیتقنینیدرجامعه،ترسیمجدولزمانیتقنینینیزاثراتاقتصادیومالی
دارد.یعنی،ساختارخردوکالنحکومتبایدبداندکهدرکدامساحاتضرورتوتوجیهبهقوانین
دارندونیزدرکدامبازدهیزمانیواولویتبندیتقنینیقوانینبایدطیمراحلشوند.)مواد13و14؛
همان(اینمسائلباعثمیگرددتاهزینههایزمانیوقوهیفکرینهادهایمرتبطنیزاولویتکاری

خویشرادانستهوطبقجداولزمانیمشخصتقنینیهمکاریواجراآتنمایند.

6-3. توجه به ثبات و تکامل نظام حقوقی؛
شایدازمهمتریناهدافوآمالمتولیاننظامحقوقیازمقنّنتامجریقانوندریککشوراین
مسالهباشدکه،ایننظامبایدازثباتوروندتکاملیمعقولیبرخوردارگردد.اّمااینمؤلفهبهراحتیو
بدونجهدممکننخواهدبود.قانونفوقالذکردراینرابطهبهصراحتعالوهبراینکهبهاینموضوع
نظرنیکدارد،بهطورنسبتًاخوبی،بهفرایندتحققآننیزنشانهرفتهاست.لذا؛درعنوانیمشخص
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)توازنبینحفظثباتوتکاملنظامحقوقی(حکممیکندکه؛"تسویدکنندگانسندتقنینیمکلفاند،
حینتهیهیاسنادتقنینیبهمواردذیلتوجهداشتهباشند:1.جلوگیریازضرورتتعدیلوضمایم
بعدیزودهنگام،بهمنظورحفظثباتنظامحقوقی،درعیندرکضرورتتکاملآن،2.ارزیابیو
تشخیصنتائجوتأثیراتمتوقعهیناشیازتطبیقسندتقنینی،3.رفعنواقص،ابهاماتوخالیگاههایی

کهدراسنادتقنینینافذ،درزمینهوجوددارد.")مادهی19(
اگربهدقتنگریستهشودوبهخوبیتحلیلگردد،تعقیبتطبیقدالیلتوضیحیونیزوجودجدول
زمانیتقنینیدرفرایندتقنینیتوسطنهادهایذیربط،ازجملهاساساتوابزارهایمقدماتیدرتحقق
حفظثباتونظمنظامحقوقیدرکشورتلقیخواهدشد.درواقع،اگرنیازسنجیدقیقازتنفیذقانون
وجودداشتهباشد،اگرتشخیصوسنجشمنطقیازآیندهنگریوپیامدسنجیناشیازاجرایقانون
مطرحباشدواگرمفکورهیثباتوتکاملنظامحقوقیافغانستاندرتمامنهادهایذیدخلتقنینی
نهادینهشدهباشد،مؤثریتوکارآمدینظامتقنینیوبهتبعآن،نظامحقوقیدستیافتنیوتحققپذیر

خواهدبود.
4(تدوینوتطبیقاهدافتوسعهایوکارآمدیدرقوانین،ازدیگرجنبههاست.بهعبارتدیگر،
بیانمیشود. ازذکرمبنایقانونمربوطه، قوانیناهدافمشخصیراتعقیبمیکنندکهعمومًابعد
توجهوذکرحمایتازتوسعهوافزایشکارآمدیدرقانونبهخصوصدرذیلاهدافآن،میتواند
اهمیتوتطبیقاینمسالهرابرمالسازد.مثاًلقانونحفاظتازصنایعداخلیدرذیلاهدافخودبه
رشد،انکشاف،حفاظت،تشویقوحمایتازصنایعداخلیرامورداهتمامقراردادهاست.)مادهی2(
یاقانونطرزطیمراحلنشروانفاذاسنادتقنینینیزدرمادهی28شورایوزیرانرامکلفساخته
استتادرراستایتأییداسنادتقنینیبه"بررسیمؤثریتوکاربردسندتقنینی"نیزتوجهنمایدکه

بسیارمهمتلقیمیشود.

7. نتایج و  پیشنهادات 
دانشبینرشتهایحقوقواقتصادیاتحلیلاقتصادیحقوق،بهطورروزافزوندرحالوسعتو
نفوذبیشتراست.ساحاتغیربازاریمهمترینجوالنگاهاینعلماستکهامروزه،دنیایحقوقرا
تحتتأثیرقراردادهوبرایمؤثریتوکاراییبهترآندراِعمالصالحیتومسئولیتها،ابزارهای
اقتصادینقشایفامیکند.سنجشهزینه-کارایی،توّجهبهرفتاروانتخابعقالنیبشر،تحلیلنتایج
قانون،ارزیابیمیزاندستیابیبهتوقعاتقانونبرمبنایقواعدرفتاریوجلوگیریازمصارفغیر

ضرورتولیدقوانینازجملهنتایجعمدهایاستکه،تحلیلاقتصادیقانونبهقانونگذارمیدهد.
ابعادمختلِف از تقنین، فرایند است. امروز بشر زندگی کارآمد(الزمهی یا قانون)خوب وجود
زمانی،مصرفیوپیامدی،هزینههاییبرجامعهدارد.لذا؛برمبناینیازسنجیتقنینیوواقعگراییباید

اقدامبهقانونگذاریشودتاازهزینههایبیموردوغیرضرورجلوگیریبهعملآید.
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درنظامحقوقیافغانستان،بعدازتجاربتقنینیدهههایاخیر،برتدوینمکانیزممشّخصوقابل
قبولبرایقانونگذاری،نکاتارزندهایکهبرکارآمدیومؤثریتنظردارد،حکمشدهاستکهباید
جنبهعملیتربهخودگیرد.»یادداشتیادالیلتوجیهییاتوضیحی«کهدرعمدهمراحلتقنینیتبیین
شدهاست،بایدبهدقتتمامرعایتشود.چراکهنیازسنجیتقنینیوتوّجهپیشینیبهتوقّعاتناشیاز
تنفیذوتطبیققانوندرعرصههایسیاسی،اجتماعی،اقتصادیوفرهنگیدومقولهیاساسیاستکه
دراینیادداشتنهفتهشدهاست.مواردیکهمیتوانددرافزایشکاراییقانونو»ثباتوتکاملنظام

حقوقیکشور«،بسیارراهگشاباشد.
درواقع،نظمنظامحقوقیوتثبیتثباتآن،بهطورعمدهباچندمؤلّفهمرتبطبایکدیگرتحققپذیر
است؛روشومفاهیمعلماقتصاددرتحققوافزایشکارایینظامحقوقیمیتواندبهکارگرفتهشود؛
فرایندکارآمدتقنینی،کهمنجربهتولیدقوانینکارآمیشود؛قوانین)خوب(بایدجنبهیعملیبهخود

بگیرد.نظامقانونگذاریکارآ،مقدمهنظامحقوقیکارآست.
اینمواردتوجیهمنطقیمیکندکه؛مؤثریتنظامحقوقیمستقیمًابامؤثریتنظامتقنینیارتباط
داشتهودرواقع،ایندوالزموملزومیکدیگرند.تعاملیکهاساسًاقوانینخوبوکارآ،زمینهسازوجود
نظامحقوقیمطلوبخواهدبودونیزوجودنظامحقوقیکارآمد،منجربهتولیدوتطبیققوانینمفید

خواهدشد.
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Abstract
This paper seeks to answer this fundamental argument that today, economics, 

with its own tools, concepts and methods, can be used to realize the goals of the 
efficiency and effectiveness of the legal system. But the important question in this 
regard is how the dimensions and aspects of financial and economic efficiency in 
producing efficient laws and processes can be effective. To answer this question، 
there are three preliminary qualification options; first,the laws, as well as the legis-
lative process, have economic consequences and are influenced by considerations 
and financial attitudes. Second, economic science is capable of realizing and in-
creasing the effectiveness of the legal system by having scientific capacities, com-
putational methods, and quantitative tools. Third, the efficient legal system, which 
is desirable from the process of constitution، is the most important indicator of 
the creation of an optimal economic and even political system. Among the most 
important concepts and economic categories that are being used today to examine 
the level of legal efficiency and regulatory effectiveness, we can use cost-benefit, 
efficiency )economic(, economic efficiency theories, economic analysis, economet-
rics، and Mathematical economics.

Key words: Efficiency )Effectiveness(, Economic concepts, Economic devel-
opment, the Economy of law, the Evolution of the legal system.

 Financial and Economic Indicators in Regulatory and
Legal Effectiveness

Mohammad Akhlaqi*
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Abstract
The purpose of this study is to provide an appropriate strategy for the country’s 

economic growth for sustainable development. The research was carried out using 
a descriptive-analytic method using the SWOT analysis model due to the qualita-
tive and quantitative nature of the data. Initially, the state of the country is depicted 
in four dimensions of strengths and weaknesses )internal dimensions( and oppor-
tunities and threats )external dimensions(, using the statistics and official figures 
of the country’s economic ministries. In the next step, for the purpose of extract-
ing and proposing a suitable economic growth strategy, these dimensions have 
been analyzed using a focused group discussion method. After understanding the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats of the country, this information 
was designed as a questionnaire designed to assess the accuracy and assurance 
about the comprehensiveness of the data obtained around the factors influencing 
economic growth are at the disposal of 10 thinkers of the country )professors of 
public and private universities and economic experts(. After receiving these com-
ments and making brief adjustments, these data are embedded in the framework of 
the SWOT analysis. According to the information obtained, 9 strategies are select-
ed as appropriate strategies. These strategies include the exploitation of mineral 
resources through privatization, the creation and expansion of infrastructure, the 
expansion of user industries with the aim of raising the level of expertise of staff, 
supporting domestic production, liberalizing foreign investment, managing the 
country’s water resources, providing security and Economic security of the coun-
try، adjustment of the administrative system of state and private bodies, and 
control of the borders of the country.

Key words: Economic growth, Development, Strategy.

 Economic growth and development of the country and
appropriate strategies
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Abstract
The purpose of this research is to identify the problems of businesswomen in 

Kabul city. The method used in this research is explanatory. The statistical popu-
lation in this research is women business women in Kabul, of which 50 were se-
lected as the sample of women entrepreneurs in Kabul city. In this research, factors 
affecting the problems of women entrepreneurs have been studied and the most 
important barriers to women entrepreneurs have been investigated. This research 
was a field study that was distributed by distributing the required information 
questionnaire and then the obtained information was analyzed and analyzed by 
SPSS program. In this research, the effects of several independent variables on a 
variable of a function )problems of female entrepreneurs( have been examined. 
According to the findings of this study, most women businessmen in Kabul faced 
with problems such as the lack of supportive policies of the government and fami-
lies and the existence of a dominant culture of maladministration and lack of skill 
and education.

Key Words: Women, Business, Business, Women Business Problems
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Abstract
Organizational health refers to the sustainability and survival of the organi-

zation in its own environment and its adaptation to it, and to develop and expand 
its ability to make further concessions. The main purpose of this research is to 
investigate the relationship between organizational health and the performance 
of employees of public and private companies located in Kabul city. The research 
method in this descriptive study is correlational، its statistical population is com-
posed of employees of private, and public companies in Kabul, and their number 
is unlimited. The sample size was selected using Cochran’s formula for unlimited 
society and random sampling method was 384 people. Then، the required data were 
collected using standard questionnaires whose validity and reliability were con-
firmed, and by structural equation modeling with least squares, method and they 
were analyzed by using Smart PLS and SPSS software. The results indicate a pos-
itive relationship between organizational health and organizational performance. 
In addition، the relationship between organizational health and employee perfor-
mance has been confirmed.

Key words: Organizational Health, Organizational Performance, Institutional 
Unity, Consideration, Scientific Attention

Seyyed Mojtaba Mousavi*

 Relationship between organizational health and
organizational performance

(Case study of public and private companies in Kabul)
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What is being seen today as the greatest ambition of nations is to achieve de-
velopment. Therefore, developing countries are looking to be on the path to devel-
opment. In new approaches and approaches, many thinkers of good governance 
are considered to be effective in developing sustainable, inclusive and balanced 
development for developing countries, and believe that institutions such as the de-
velopmental government, market institutions، and civil institutions interact with 
each other and collaborate on actions Have an economic impact. Good governance 
indicators, presented by the World Bank and its experts, indicate the beneficial 
interactions of the three main institutions of society. In this research, good gov-
ernance has been considered as the most important prerequisite for the success 
of Afghanistan’s development and advancement process. Therefore, the study of 
good governance indicators and economic indicators of the country in recent years 
shows that there is a meaningful relationship between good governance indicators 
and macroeconomic variables such as economic growth and investment, which by 
strengthening and improving good governance indicators.

Key words: Indicator, Good Governance, Development and Development, In-
vestment, and Good Governance Indicators.
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Abstract
One of the most effective methods of selling and trading in the present era is the 

installment buying. A method whereby the property is transferred from the seller 
to the buyer immediately and the payment of the price is delayed and at a specified 
frequency and with the agreed installments. Deliveries are considered as examples 
of sales، but because of the usefulness of this method، the availability of the nec-
essary goods and the impossibility of making all living things in cash and in the 
immediate future become more important and require an independent discussion. 
The similarity of installment sales with some prohibited transactions has caused 
legal uncertainties and doubts as to the legitimacy of such transactions، especially 
considering that the purchase and sale of goods in installments are usually associ-
ated with a high cost in relation to buying and selling them in cash and immediately 
That is، it is a dilemma. Hence، the separation and clarification of the difference 
between the issue of divorce and similar illness is important in determining the jur-
isprudential order of such a transaction. The present article attempts to discuss the 
differences between the divorce and the like in the same way، the measures protect-
ing the rights of the seller and the buyer in the sale of the proletariat، and، finally، 
the result of the hand It has been found that there are no installments sold in any 
of the prohibited Shari’a transactions and there is no reason to ban the purchase and 
sale of installments.

Key words: installment، sale، tajil، riba، sale of money and two sales in one sale
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Abstract
In the theory of endogenous growth، given the intrinsic nature of technology and 

its introduction into the model, people with knowledge, skills, have developed new 
technologies and experience of working with them, as the investment of countries 
on human capital were considered. Later, the effects of human capital on economic 
growth became a significant issue in empirical literature and resources. First, we 
first evaluate the main approaches of human capital from a theoretical point of 
view, then, utilizing Turkey's data from 1961 to 2011, the relationship between 
human capital and economic growth by using co-integration tests and causality 
analyzes it is possible. The results of this study indicate a dual causal relationship 
between human capital and economic growth variables.

Key words: human capital, economic growth, structural integration, co-inte-
gration
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