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های عمومی بازرگانی کشور با مشیاجرای خط اخلاقی شناسیآسیب

 رویکرد اقتصاد مقاومتی
 

 3، دکتر کامبیز حمیدی*2، دکتر علی اکبر احمدی1 محمد طهوری

 رانیهمدان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام واحد همدان، ،یدولت تیریمدکتری د یدانشجو .1

 ایران ،تهران ،دانشگاه پیام نور ،مدیریت دولتیگروه  .2

 رانیهمدان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام واحد همدان، ،یدولت تیریمد گروه .3

 (00/10/0011، تاریخ پذیرش:01/10/0011تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

معنا شده است،  1که در زبان فارسی، سیاست یا خط مشی Policyواژه 
به معنای عمومی قرار گیرد، شاخه  Publicاین واژه وقتی در کنار واژة 

برخی آن  دهد کهای از دانش را با عنوان علم دولت در عمل تشکیل می
-و برخی نیز علمیی متیتت ل قلمیداد میی 2را زیرمجموعه علم سیاست

خیط . ها می پیردازداین دانش، به مطالعه و تحلیل عمل دولت (.1)کنند
 گذاری عمومی در واقع، تجلّی ادارة حکومت در عمل است که آنها مشی

 
 
 

 
هیایی سیاختاری و میرتمط متشیکل از را می توان بیه عنیوان مجموعیه

صد، تصمیمات و اعمالی که قابل نتمت به اقتدار عمومی در سیطو  م ا
 3خط مشیی عمیومی (.2)المللی هتتند، در نظر گرفتمحلی، ملّی و بین

هیای ای از فعالیت ها و تصیمیمعمارت است از: وجود فرایند یا مجموعه
-شود. خط مشییدولتی که با هدف حل یک متئلة عمومی طراحی می

ای نوظهیور در علیوم مربیوه بیه اداره دی رشیتهگذاری عمومی تا حیدو
 کشور است. 

 

 چکیده
ولیت ئکلی متیه شده دارای دو گونهرهمر معظم ان لاب و جمعی ازاقتصاددانان کشور تهیه و ارا راهنماییالگوی اقتصاد م اومتی که با زمینه: 

مردم دارای وظایف و متیولیتهایی در قمال بهمود وضعیت اقتصادی کشور هتتند و نوع  و عمومعمومی دارد لیت حالتئواست. یک نوع مت
 خلاقیا شناسیهدف از تح یق حاضر آسیب است. خاص محول شده یهتتند که بطور مشخص و صریح به سازمانهایی هاولیتئدوم مت

 های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد م اومتی بود. مشیاجرای خط

کارکنان و مدیران اتاق آماری شامل هممتتگی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه–: پژوهش حاضر در زمره تح م ات توصیفیروش
نمونه آماری به روش نمونهنفر از آنها به عنوان  333که  ور بودندبازرگانی، صنایع، معادن و اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت کش

اجرای  اخلاقی شناسیآسیب ساختههای، پرسشنامه مح قآوری دادهگیری برای جمعساده انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری تصادفی
ه با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق ها با استفاددادهبود. های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد م اومتی مشیخط
 تحلیل شدند.  PlS افزارنرم

های برازش مدل ساختاری از برازندگی شاخصباشند. در مدل می (P<31/3نشان داد که تمامی سوالات دارای اثر معناداری )نتایج : هایافته
اجرای  اخلاقی شناسیواریانس استخراج شده و میزان  اشتراکی برای آسیب مناسمی برخوردار است، و همچنین نتایج نشان می دهد که م دار

 باشد. می 614/3های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد م اومتی برابر مشیخط

و رانت  ممارزه با فتادبودن، شفافسالاری ، بی توجهی به اخلاق کتب و کار ) همچون شایتتهاجرای ناقص، غیرعلمی و : گیرینتیجه
های بازرگانی بر اساس رویکرد اقتصاد م اومتی در اجرا موف یت مشیهمچنان خطهای بتیار، وجود تلاشاست که باسمب شده، وغیره(

 چشمگیری به دست نیاورده باشند. 
 

 اقتصاد م اومتی، ، خط مشی عمومیاخلاقی سیب شناسیآ :کلید واژگان
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فرایندی است که طی آن متئله ای در عرصة عمومی شناسیایی شیده، 
-در یک نظام پویا مورد بررسی قرار گرفته و راه حلی اتخاذ و اجیرا میی

 1593شود. عمر این فرایند با پیدایش دولت ها همراه بوده، ولی از دهة 
ات لاسول ولرنر به صورت علمی در آمده و از نیمیة دوم میلادی با مطالع

قرن بیتتم، نخُتت در آمریکا و سپس در اروپای غربی، وارد حوزة علوم 
سیاسیی معاصییر شیید و دارای ویژگییی هیایی اسییت کییه آن را از دیگییر 

که رویکیردی رو بیه کند. از جمله آنگیری متمایز میفرآیندهای تصمیم
د و حضیور میرثر قیدر سیاسیی، در آن مشیهود آینده، پوییا و دولتیی دار

گیذاری عمیومی دو دلییل نهادینه شدن و گتترش خط مشیی (.3)است
اجتمیاعی بیرای  -عمده داشت: نختت فشیارهای روز افیزون سیاسیی

ای چیون ف یر، استفاده کاربردی از علوم اجتماعی در حل متائل روزمره
ر و بیروز ایین و غیره دوم، ظهیو 9، آلودگی محیط زیتت6تمعیض نژادی

اجتمیاعی از قمییل درآمید، تعلییم و –نظریه که ن ش عوامیل اقتصیادی
-هیای دولتیی و در سیاسیتگییریتربیت، سطح بیکاری و... در تصمیم

های های غربی و  ایدولوژیها، بیش از عوامل سنتی مثل گرایشگذاری
مشی های عمومی جهت گیری کلی میی خط(. 9و 6)سیاسی مرثر است

برای م ابله با یک مشکل و متئله عمومی و به منظور حل آن باشند که 
صرفاً اتخاذ تصمیم نیتت بلکه فرایندی اسیت کیه  که (.4)پدید می آیند

مشی، اجرا و ارزییابی نتیایج  شامل شناسایی متئله عمومی، تدوین خط
-مرحله تدوین در فراینید خیط(. 7)مشی می باشد  حاصل از اجرای خط

هیای مشییبتیاری برخوردار است و تدوین خطمشی گذاری از اهمیت 
مناسب برای انجام صحیح فعالیت دولت ها از جمله دولت هیای محلیی 
 ضروری است. پس از تدوین اجرا شکل می گیرد و اجرای صیحیح خیط
مشی ها منجر به رضایت عمومی شیهروندان و افیزایش سیطح رفیاه و 

اجیرای نیاقص قدرتمند شدن آن دولت می شود. باید توجه داشیت کیه 
مشی ها را نماید صرفاً به مرحله اجرا و متولیان این مرحلیه منتتیب خط

نمود، بتیاری از متائل و مشکلات به مرحله تدوین و متولیان آن برمیی 
مشیی  گردد. پریمن و ویلداوسکی نیز بزرگترین مشکل را در اجرای خط
میی  (.8)عدم توجه به تمهیدات خاص در مرحله تیدوین آن میی داننید 

مشیی  مشی عمومی را پایه و اساس فراینید خیطتوان مرحله تدوین خط
   (.5)گذاری دانتت. 

نظام بازرگیانی بیا درج میوادی در  عمومی گذاریمشیآغاز توجه به خط
رسمیت یافت. از اهیداف منیدرج در قیانون  1333قانون تجارت در سال 

معاملیات تجارت حفظ مالکیت و ح وق افراد و درنتیجیه امنییت خیاطر 
باشیید. هرچنیید در مرحلییه تییدوین ذینفعییان در عرصییه اقتصییادی می

به دنمال تصویب جامع م ررات و رفع  4گذارهای بازرگانی قانونمشیخط
باشید ولیی عملیاً در خطرات احتمالی ناشی از دادوستدهای تجیاری می

ایم. در سایر قوانین مرتمط بیا مرحله اجرا شاهد شکتت و عدم اجرا بوده
بازرگانی کشور اعم از قانون تجارت الکترونیک، قانون حماییت از  بخش

هیای تجیاری کنندگان، قانون امور گمرکی و قانون داوریح وق مصرف
المللی، قانون معافیت صادرات کالا و خیدمات از پرداخیت عیوار ، بین

قانون ممارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تشکیلات اتاق بازرگانی و صینایع 
گذاری ادن و قیانون نظیام صینفی کشیور، قیانون تشیویق سیرمایهو مع

خارجی، قوانین م ررات صادرات و واردات و نهایتاً تکالیف بخشی مندرج 
انداز سییاله برنامییه ششییم توسییعه اقتصییادی، سییند چشییمدر قییانون پنج

و سایر قوانین نیز شاهد عدم  1636های کلی نظام در افق سال سیاست
، 56شده هتتیم. در مورد قاچاق کالیا در سیال وینهای تدمشیاجرا خط

 14628، تعیداد 59میلیون دلار، در سال  19پرونده به ارزش  7734تعداد 
پرونیده بیه  58333، تعداد 58میلیون دلار و در سال  13پرونده به ارزش 

میلیارد دلار گزارش شدند که این نشیان دهنیده ایین مطلیب  97ارزش 
در این زمینه قدرت بازدارنیدگی کمیی دارد و  است که قوانین و م ررات

 اجرای خط مشیی عمیومی برای (.13)نتوانتته قاچاق کالا را کنترل کند
عوامل درونی و بیرونی بتیاری در  باید متوجه بود که، در حوزه بازگانی 

حوزه اجرای خط مشی گذاری، آن را به صیورر  آن تأثیر دارد. اندیشمندان
د و نیبرخی آن را سلتیله ای از حماییت میی دان اند ؛مختلف بیان کرده

گروهی دیگر ائتلاف بازیگران برای رسیدن بیه م اصدشیان قلمیداد میی 
کنند و بعضی آن را به مثابه یک بازی می داند )بیازی اجیرا( کیه در آن 
چانه زنی، غلو و اغراق و کشمکش های سیاسی بیرای کنتیرل پیامیدها 

بر اثر پذیری این خط مشی ها از بی شک با توجه  (.11)گیردصورت می
عوامل مختلف برای اجرا دولت ها ابتدا نیازمنید آسییب شناسیی دقییق 
موضوع  هتتند. یکی از حیطه هایی که نیازمند نگاهی آسییب شناسیانه 

درتجیارت در سیه دهیه  8عایت متائل اخلاقیاست. ر 7است حوزه اخلاق

 بیه  معتمر دنییا اخیر اهمیت زیادی کتب کرده و دراغلب دانشگاه های

 جنمیه کیه کننید میی کوشش  دانشکده های اقتصاد و بازرگانی در ویژه
تجارت و تولید را به افرادی که در آینده عهده دار  با مرتمط اخلاقی های

تصدی بنگاه های اقتصادی و تولیدی خواهنید شید، بیاموزنید برخیی از 
توسعه تجیارت انجمن های بازاریابی ، اتاق های بازرگانی، سازمان های 

و نهاد هایی که ارت ای فرهنگ تجاری را جزو وظایف خیود تل یی میی 
کنند، یا قانونا و ظیفه ای در این زمینه برعهده آنها محول شیده اسیت ، 

یا نکاتی  5ضوابط و دستورالعمل ها یا رهنمودهایی در مورد اخلاق تجاری
در بخیش که بازاریابان، واحدهای تولیدی و بیه طیورکلی افیراد شیاغل 

خیود رعاییت کننید،  13صنعت و تجارت باید در فعالیت هیای اقتصیادی
تدوین و منتش ر کرده اند. در برخیی از میوارد نییز قیانون، تکیالیف ییا 
وظایف مشخص ی برای حفظ ح وق مصرف کننیدگان، سیلامت افیراد 
جامعه یا جلوگیری از وارد شدن خدشه به اعتمار و حیثییت بیین المللیی 

پذیرفتیه  11تعیین کرده است که منشأ آنها اصیول اخلیاقیکشور وضع یا 
اجیرای  12اخلاقی شناسیآسیب.(12)شده در سطح بین المللی بوده است

می تواند به عنیوان یکیی از الوییت هیا  بازرگانی های عمومیمشیخط
در  13پذیری اجتماعی وکار و متئولیت کتب اخلاقرعایت قلمداد گردد. 

 ملاحظیه . بیار جامعه، محیط و طمیعت است راستای رعایت ح وق اقشا
 نماییان در حوزه اقتصیاد  اخلاقکارکرد روزانة بازارهای مختلف، اهمیت 

ی مربوه به کارکرد شیرکتها و بنگاههیا ناملایماتتر میشود. بتیاری از 
گیردد و  کارگزاران اقتصادی برمی 19اخلاقیبه نداشتن التزام  16اقتصادی
 (. 13.)است اخلاقتوجهی به  نشانة بی

گذاری عمیومی بازرگیانی از مطالعیات و مشیهای خطبتیاری از نظریه
تح ی ات جوامع توسعه یافته صنعتی گرفته شده اسیت بیا وجیود اینکیه 
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گذاری، راهنمایی مفیدی برای تجزییه و های موجود در خط مشینظریه
 اند اما در اغلیبتحلیل خط مشی کشورهای در حال توسعه پیشنهاد داده

های عمومی بازرگیانی کشیورهای در حیال موارد برای تمیین خط مشی
توسعه با توجه به تغییرات محیطی کافی نیتتند، با نگاه به این موقعیت، 

مشی عمومی در کشورهای در حال توسعه خصوصاً کشور ما مطالعه خط
باشد. بیا بازرگانی شایتته با رویکرد اقتصاد م اومتی توجه فوری لازم می

گذاری عمومی و نیز تعالیم مشیلعه دستاوردهای علمی در زمینه خطمطا
رسییم آسمانی مکتب کمال بخش اسلام و دخالت ع ل به این نتیجه می

گذاری و اجرای آن در ایران و بخصوص در نهادهیای مشیکه نظام خط
و چالش های اخلاقی فراوانی پییش دولتی از کممودهایی برخوردار است 

معضل در شرایط اکنیون کیه کشیور عزییز میا بیا تحیریم  این رو دارد. 
اقتصادی زیادی روبرو است، نمود بیشتری پیداکرده است و برای رهایی 

های متناسب مشیها بالأخص بخش بازرگانی خطاز این معضل، سازمان
با این شرایط و با رویکرد اقتصاد م اومتی اجرا نمایند تا بتواند بر بتیاری 

فائق آیند، این مهم باعث شیده اسیت تیا پژوهشیگر در از این مشکلات 
اجییرای  اخلییاقی شناسیییپییژوهش حاضییر بییه بررسییی متییئله آسیب

ارائیه  های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد م اومتی ومشیخط
 . مدل در این خصوص بپردازد

 

 روش

هممتتگی بود که به روش  –پژوهش حاضر در زمره تح م ات توصیفی 
جامعیه آمیاری شیامل کارکنیان و میدیران اتیاق انجیام شید.  پیمایشی

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن 
 1355و تجارت کشور که به لحاظ موضوعیت مماحث بازرگانی در سیال 

نمونیه آمیاری بیر اسیاس جیدول مورگیان و نید. نفر بود 1233به تعداد 
انتخیاب شیدند. نفیر  333ی تصادفی ساده گیربه روش نمونه وکرجتی 

نفیر  219نفیر کیل افیراد نمونیه،  333نتایج پژوهش نشان داد از تعداد 
انید، همچنیین ( را زنان تشکیل داده% 3/28نفر ) 89( را مرد و % 7/71)

( مجرد بودند. نتیایج نشیان داد % 12نفر ) 34( متاهل و % 88نفر ) 246
و  777/8ا انحیراف اسیتاندارد بی 41/37وضعیت مییانگین سین میردان 

است. میانگین سین  77/8با انحراف استاندارد  39/61میانگین سن زنان 
است. از مجموع افراد مورد  539/8با انحراف استاندارد  95/38کل افراد 

( % 5نفیر ) 27( در دارای مدرک دیپلم، تعیداد %7نفر ) 21مطالعه، تعداد 
( دارای % 3/31نفر ) 56سی، تعداد ( کارشنا% 7/68) 164کاردانی، تعداد 

( دارای میدرک دکتیری بودنید. % 6) 12مدرک کارشناسی ارشد و تعداد 
( قیرار %26نفیر،  72سال ) 11-19ترین ساب ه کاری افراد در دامنه بیش

( بیود. %7/5نفیر،  25سال) 24-33ترین ساب ه کار در دامنه داشت و کم
( کارمنید % 67نفیر ) 161 ( کارمنید پیمیانی،% 7/11نفیر ) 39همچنین 
ابیزار  ( کارمنید رسیمی قط راردادییی بودنید.% 3/38نفر ) 119رسمی و 

 هییای، پرسشیینامه مح ییق سییاختهآوری دادهگیییری بییرای جمییعانییدازه
های عمیومی بازرگیانی کشیور بیا مشیاجرای خط اخلاقی شناسیآسیب

ای ینهگز 9سوال   43این پرسشنامه شامل بود. رویکرد اقتصاد م اومتی 
(، 1-29بازدارنده اجرا )سیرالات مولفه های اخلاقی ( 1است و سه مرلفه 

 های( مرلفه3(، 24-69بازدارنده بازرگانی )سرالات  اخلاقی های( مرلفه2
سینجد. بیه (، را می64-43بازدارنده اقتصاد م یاومتی )سیرالات  اخلاقی 

 محتوایی، واییمنظور اطمینان از روایی پرسشنامه، با استفاده از روش ر

قیرار گرفیت و  بخیش بازرگیانیپرسشنامه در اختیار اسیاتید متخصیص 
گردیید. بیرای  نظرات اصلاحی ایشان در طراحی نهایی پرسشنامه منظور

نتایج  تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونماخ استفاده شده است
 آلفیای کرونمیاخ مولفیه هیای نشیان داده اسیتحاصل از آزمون پایایی 

می باشید، آلفیای کرونمیاخ  528/3سوال(  29اخلاقی آسیب رسان اجرا )
می باشید و  568/3سوال(  23مولفه های اخلاقی آسیب رسان بازرگانی )

 19آلفای کرونماخ مولفه های اخلاقی آسییب رسیان اقتصیاد م یاومتی )
 576/3می باشد. در مجموع، آلفیای کرونمیاخ پرسشینامه  562/3سوال( 

 می باشد.
ها با استفاده با استفاده از روش مدل معادلیات سیاختاری از طرییق هداد

 . تحلیل شدند PlS افزارنرم
 

 یافته ها
 شناسیآسیبمدل ضرایب استاندارد و در شکل دو م ادیر تی  1در نگاره 

های عمومی بازرگانی کشور بیا رویکیرد اقتصیاد مشیاجرای خط اخلاقی
 .به نمایش درآمده است م اومتی

های افزونگی با رواییی مت یاطع و اشیتراک بیا ( شاخص1یج جدول )نتا
اجیرای  اخلیاقی شناسییگییری آسیبمدل انیدازهروایی مت اطع برازش 

را نشان  های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد م اومتیمشیخط
بیرای ایین دو شیاخص  1دهد. م ادیر بیشتر از صفر و نزدیکتیر بیه می

های شیاخص( 9تری هتیتند. در جیدول )بین مناسبشبیانگر ارتماه پی
اخلیاقی شناسیی گیری آسیببین برای متغیرهای مدل اندازهارتماه پیش
های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد م یاومتی مشیاجرای خط

میدل میورد نظیر را  هاگزارش شده است که با توجه به م ادیر مثمت آن
 .نمایدتایید می

 

 اخلاقی شناسیگیری آسیبشاخص کیفیت مدل  اندازه :1جدول 
 communality اشتراک با روایی متقاطع CV Redundancy افزونگی با روایی متقاطع متغیر

 356/3 356/3 اجرای خط مشیاخلاقی  بازدارنده 

 933/3 933/3 بازرگانی اخلاقیبازدارنده 

 992/3 992/3 اقتصاد م اومتی  اخلاقی بازدارنده
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 اخلاقی شناسیگیری آسیبضرایب استاندارد مدل اندازه :1 نگاره

 
 اخلاقیشناسی گیری آسیبمدل اندازه t مقادیر : 6نگاره
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اجرای خط  اخلاقی های بازدارندهمولفهدهد که ( نشان می2نتایج جدول )
و  543/3بازرگانی با اندازه اثر اخلاقی ، بازدارنده 529/3مشی با اندازه اثر 

بیر متغییر پنهیان  539/3اقتصاد م اومتی  با اندازه اثیر  اخلاقی بازدارنده

اثیر معنیاداری  >P 31/3)اجرای خط مشی عمومی بازرگانی( در سطح 
  .دارند

 اخلاقی شناسیگیری آسیبهای مدل اندازهتدوین معناداری مولفه:  6 جدول

 یانس()تببین وار 2R سطح معناداری t-value اندازه اثر رابطه

 889/3 31/3 881/74 529/3 های عمومی بازرگانی کشورمشیاجرای خط اجرای خط مشی اخلاقی باز دارنده

 527/3 31/3 383/194 543/3 های عمومی بازرگانی کشورمشیاجرای خط بازرگانی اخلاقی باز دارنده 

 886/3 31/3 636/113 539/3 نی کشورهای عمومی بازرگامشیاجرای خط اقتصاد م اومتیاخلاقی باز دارنده 

 
دهد که م دار واریانس استخراج شده و م ادیر ( نشان می3نتایج جدول )

های عمومی مشیاجرای خط اخلاقی شناسیاشتراکی متغیر آسیب
 . باشدمی 614/3بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد م اومتی  برابر با 

 

 اخلاقی شناسیگیری آسیبتخراج شده و مقادیر اشتراکی مدل اندازه. مقادیر میانگین واریانس اس6جدول 
 AVE communality متغیر

 614/3 614/3 های عمومی بازرگانی کشورمشیاجرای خط اخلاقی شناسیآسیب

 
گییری هیای میدل انیدازهدهید کیه مولفیه( نشیان میی6نتایج جیدول )

انی کشیور بیا های عمیومی بازرگیمشیاجرای خط اخلاقی شناسیآسیب
 ماخ خوبی برخوردار هتتند. رویکرد اقتصاد م اومتی از پایایی آلفای کرون

 

   CRو مقادیر  . میزان پایایی آلفای کرونباخ6جدول 

 اخلاقی شناسیگیری آسیبهای مدل اندازهمولفه

  CRمقدار  آلفای کرونباخ متغیرها

 535/3 533/3 اجرای خط مشی اخلاقی بازدارنده

 593/3 568/3 بازرگانی اخلاقی ندهبازدار

 568/3 562/3 اقتصاد م اومتی اخلاقی بازدارنده

 

 بحث

هیای نتایج حاصیل از آزمیون فرضییه هیا نشیان میی دهید کیه مرلفیه
های عمیومی بازرگیانی کشیور بیا مشیاجرای خط اخلاقی شناسیآسیب

. رویکرد اقتصاد م اومتی اثر مثمت و معنیی داری در میدل داشیته اسیت
م یادیر نتایج آزمون میدل معادلیات سیاختاری نشیان داد کیه همچنین 

، م ییدار واریییانس تمییین شییده و سییطح tضییرایب اثییر، م ییادیر ارزش 
های مشییاجیرای خط اخلاقی شناسیآسیب گیریداری مدل اندازهمعنی

عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد م یاومتی دارای اثیر معنیاداری 

(31/3>Pدر این مد )های برازش میدل سیاختاری باشند. شاخصل می
های عمیومی بازرگیانی کشیور بیا مشیاجرای خط اخلاقیشناسی آسیب

دهد که میدل سیاختاری از برازنیدگی رویکرد اقتصاد م اومتی نشان می
برخیی مح  یان ) نتیجه این تح یق با تح ی ات  مناسمی برخوردار است.

هیای خیود  یان در پژوهشباشد. زییرا ایین مح همخوان می( 17 -16
های مختلف ها را در حوزهعوامل مرثر و موانع موجود در اجرای خطمشی

توان گفت که در بخش اجیرای ن این نتیجه مییبررسی کرده اند. در تمی
هیای آسییب های و مرلفیهخط مشی عمومی بازرگانی، یکی از شیاخص

و ها خیط مشیی عمیومی بازرگیانی، ف یدان خیط مشیی اخلاقی شناسی
ها و باشید. سیاسیتبازرگیانی میاخلیاق های جامعیه در حیوزه سیاست
بازرگانی، علیرغم قدمت قانون تجارت، اخلاق تجارت و ها در حوزه برنامه

توانید زمینیه را بیرای سیو  باشند. به همیین دلییل میجامع و مانع نمی
تواننید راه های بتیاری از افراد سودجو فراهم کند. چیرا کیه میاستفاده

هایی را برای دور زدن قوانین پیدا کنند. بنابراین از این جهت به عنیوان 
های عمومی بازرگیانی کشیور در جهیت یمانعی برای اجرای خط و مش

  .کندارت ای اقتصاد م اومتی عمل می
از دیگر مشیکلات و متیائل  کیه در راه اجیرای خیط و مشیی عمیومی 
بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد م اومتی با توجیه بیه نتیایج حاصیل از 

باشید. های تح یق، ف دان شمکه اطلاعیاتی کارآمید و یکپارچیه مییافته
وقت و زمان از ارزشمندترین داراییهای یک فرد یا ییک سیازمان  امروزه

آیید، بنیابراین وجیود ییک سیتیتم ارتمیاطی و اطلاعیاتی به حتاب می
باشد. چرا کیه بیرای اجیرای یکپارچه از الزامات پیشرفت یک برنامه می

های عمومی بازرگانی کشور با رویکیرد اقتصیاد م یاومتی تمیام سیاست
ن یا چند شهرستان و شهر محدود نیتت، به عمیارتی ها به یک استانگاه

باید کل کشور و کل مردم با اتحاد خود این امر را ممکن سازند. بنابراین 
این طر  نیازمند به یک سیتتم اطلاعاتی و ارتماطی یکپارچیه بیرای بیه 

باشد و هرچه این شمکه اطلاعیاتی، اجرا رساندن اهداف در کل کشور می
دهنید و ته باشد، افراد زمان بیشتری را از دست میکارآمدی کمتری داش
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با توجه به اینکه در دنیای تجارت روز به روز شیاهد اتفاقیات و نیوآوری 
هایی هتتیم، از دست رفتن زمان تنها به ضیرر خواهید شید. در نتیجیه 

های شود کیه ف یدان شیمکه اطلاعیاتی کارآمید، از شیاخصمشاهده می
ومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد رسان اجرای خط و مشی عمآسیب

 باشد. م اومتی می
تواند یک سازمان را به چشیم انیدازها و یکی از مهمترین عواملی که می

ها به افراد واگذاری متئولیتشایتته سالاری و اهداف خود نزدیک کند، 
باشد. چرا که آنها با توجه به دانش خود، سازمان را خمره و متخصص می

کنند. علاوه بر این، تجربیه و مهیارت افیراد، اهداف نزدیک میبتیار به 
 ها دارد، چرا که عدم دانش وای در اجرای برنامهکنندهبتیار ن ش تعیین

مهارت در امور، باعث هدر رفتن منابع خواهد شد و جمران ایین آسییب، 
باشید. بنیابراین مشیاهده ها میمتاوی با محدودتر ساختن سایر برنامیه

های محولیه بیا عدم تطمیق متئولیتنمود شایتته سالاری و که شود می
اجرای خط و مشی عمیومی  اخلاقی هایتخصص و دانش افراد از آسیب

باشد. همچنین تخصیص و بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد م اومتی می
باشد. چرا که افیراد ها بتیار کارآمد میدانش برای بهتر اجرا شدن برنامه

به دلیل ذهن باز و خلاقی که دارند، کمک بتیار مهمیی بیر  با دانش بالا
کنند. در نتیجه مطابق بودن متئولیت مجریان بازدهی بیشتر سازمان می

با تخصص و دانش آنها، بتیار  به سود فعالان و مدیران کشور در عرصه 
 باشد. تجارت و بازرگانی می

 شناسییسیبهای نیکویی برازش میدل آنتایج مربوه به بررسی شاخص
های عمومی بازرگانی کشور بیا رویکیرد اقتصیاد مشیاجرای خط اخلاقی

برای مدل ایین تح ییق برابیر   GOFم اومتی نشان داد که دهد که   
می باشد لذا مدل سیاختاری پیژوهش حاضیر از بیرازش متوسیط  29/3

این نتیجه با نتیایج برخوردار است و درنتیجه این فرضیه تأیید می شود. 
در تمییین و (. 21 -18پژوهش خا در ایین زمینیه همتیو اسیت )برخی 

های کتب و کار کالا و خدمات، محیطتوان گفت که توجیه این یافته می
ن ش موثر و تاثیر گذاری در نظیام اقتصیادی کشیور دارد. بنیابراین هیر 

، و بی توجهی از اخلیاق کتیب و کیار  مشکل و یا اختلال در این محیط
عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد م اومتی  روند اجرای خط مشی

کند. از جمله مشکلاتی که ایین محییط بیا آن ممکین را دچار آسیب می
پر هزینیه بیودن، پیچییدگی و رانت، است روبرو باشد ،غیر شفاف بودن، 

در روند اداری و قانونی کتب مجوزهیا و  عدم امنیتمملو از نارضایتی و 
باشد. ابهیام ت برای فعالان اقتصادی و تجاری میتولید کالا و ارائه خدما

ها موجب کاهش فعالیت محیط کتب و کار کالا و خدمات در این بخش
های اقتصیاد خواهد شد که یک مشکل جدی در متیر تح یق سیاسیت

غییر شیفاف مولفه های اخلاقی چون: آید. بنابراین م اومتی به شمار می
نا اطمینانی در محیط کتب و کیار پر هزینه بودن، رانت و رشوه، بودن، 

کالا و خدمات به ضرر طر  اجرای خط و مشی عمومی بازرگانی کشور با 
 باشد.رویکرد اقتصاد م اومتی می

 با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود :
تیوان شیفافیت اولین گام پیشگیری و ممیارزه بیا فتیاد اقتصیادی را می

شود، فر  بر اینکه قدرت منجر به فتاد می اقتصادی نام برد، چرا که با

هیای م امیات هیا و کیم کاریشفافیت باعث تتهیل نظارت بیر فعالیت
هیا های غیر شیفاف و میمهم امکیان کجرویشود. در محیطعمومی می
شیود یابد و در نهایت انجام رفتارهای فتاد آلود تتیهیل میافزایش می

ظام اقتصادی، وجود شیفافیت بنابراین شره لازم برای سالم بودن یک ن
باشد چرا که عدم شفافیت موجب صورت گرفتن زد و در ابعاد مختلف می

بندها و معاملات غیرقانونی خواهد شد و بروز هرگونه فتاد در هیر نهیاد 
شود. در تولیدی به عنوان یک مخل در نظام اقتصادی کشور شناخته می

وان ییک شیاخص های اقتصیادی بیه عنینتیجه عدم شفافیت در روییه
رسان در اجرای خط مشی عمومی و بازرگیانی کشیور بیا رویکیرد آسیب

 شود.اقتصاد م اومتی محتوب می

ای در رونق تجارت و بخش خصوصی کشور به جهت اینکه جایگاه ویژه
گتترش صادرات و روابط بین الملل دارد، باید در تصویب قوانین حیوزه 

داشت. هنگامی که ن یش برخیی  ای به آنتجارت و بازرگانی نگاه ویژه
های تولیدی خصوصی در قانون مشخص شیده باشید، ها و بخشتشکل

یابد و مهم تیرین اثیر میزان اثر بخشی آنان در تح ق اهداف کاهش می
تواند داشته باشد، عدم کمیک بیه توسیعه تجیارت خیارجی منفی که می

وصیی و باشد بنابراین عدم هماهنگی بین قوانین دولتی با بخش خصمی
یا به عمارتی تصویب لایحه قانون تجارت بدون توجه به نیازهای جامعیه 
مخاطب، موجب عدم پیشرفت در اجرای خط و مشی عمیومی بازرگیانی 

 کشور با رویکرد اقتصاد م اومتی خواهد شد. 

همچنین برای ت ویت شمکه بازرگانی کشیور، لیازم اسیت کیه اعتمیار و 
ای خصوصی به جهت تیأمین منیابع هسرمایه کافی تأمین شود. دربخش

هیا و نهادهیای های مختلفی که بخشی مربیوه بیه سیازمانمالی از راه
باشیید، تصییمیمات دولییت در تنظیییم بودجییه بییرای تکمیییل دولتییی می
های بازرگانی کشیور بتییار مهیم خواهید بیود، همچنیین در زیرساخت

رف دولیت های دولتی نیز به دلیل اینکه منابع مالی، متت یماً از طبخش
شود، میزان بودجه تخصیصی جهیت ت وییت شیمکه بازرگیانی تأمین می

کنید کشور ن ش مهمیی در تح یق اهیداف در حیوزه بازرگیانی ایفیا می
بنابراین با کاهش سهم بودجه ای سالانه حوزه تجیارت و بازرگیانی ایین 
شمکه متحمل آسیب در اجرای خط و مشی عمومی بازرگیانی کشیور بیا 

 شود.م اومتی میرویکرد اقتصاد 
 

 گیرینتیجه
خط مشی گذاری فرایندی است که چندین مرحله دارد بیه ایین صیورت 
که عوامل بی شماری وجود دارند که در راستای انجام و اجیرای فراینید 
خط مشی گذاری ن ش ایفا می کنند. یکی از این حوزه ها اخلاق تجارت 

عمیومی  هایمشییاجیرای خط اخلیاقی شناسییآسیباست و بی شک 
از اهمیت زیادی برخوردار است. بر اساس نتایج پیژوهش بازرگانی کشور 

بی توجهی بیه اخلیاق اجرای ناقص، غیرعلمی و  حاضر مشخص شد که
ممارزه بیا فتیاد و شفاف بودن، کتب و کار ) همچون شایتته سالاری ، 

همچنیان خیط های بتیار، سمب شده است که با وجود تلاش، رانت و..(
بازرگانی بر اساس رویکرد اقتصاد م اومتی در اجیرا موف ییت مشی های 

 . چشمگیری به دست نیاورده باشند
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 های اخلاقیملاحظه
موضوعات اخلاقی همچون؛ سرقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتشار چندگانه 

 .اندقرارگرفته موردتوجهو ... در پژوهش حاضر 
 

 هنام واژه
 Policy .1 خط مشی

 Politic science .2 علم سیاست
 Public policy .3 خط مشی عمومی

 Racism .4 تمعیض نژادی

 Environmental pollution .5 آلودگی محیط زیتت
6. Legislative commercial policy 

 خط مشی بازرگانی قانون گذار

 Ethics .7 اخلاق
 Ethical issues .8 متائل اخلاقی
 Business ethics .9 اخلاق تجاری

 Economical activities .10 فعالیتهای اقتصادی
 Ethical principles .11 اصول اخلاقی

 Ethical pathology .12 آسیب شناسی اخلاقی
 Social responsibility .13 متولیت پذیری اجتماعی

 Business agencies .14 بنگاه های اقتصادی
 Moral commitment .15 التزام اخلاقی
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