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گی های یک مقاله راهبردی علمی ویژ

از  یکی  حداقل  علمی  راهبردی  مقاله  راهبرد،  و  مجلس  فصلنامه  تحریریه  هیئت  منظر  از 

ویژگی های ذیل را دارد:

۱. حاوی یافته های جدید علمی حاصل از طرح های پژوهشی، رساله های تحقیقاتی و سایر 

کاربردی، توسعه ای، تحلیلی، انتقادی، نقد  تولیدات پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادی، 

کشور با دو  کتاب، همراه با ارائه نظریه یا روش جدید در راستای حل مسائل  و بررسی علمی 

ویژگی اصالت و ابداع.

۲. دربردارنده تحلیل علمی از موضوع مورد تحقیق و ارائه راهکارهایی برای فائق آمدن بر 

کاهش آسیب ها و تهدیدهای ناشی از معضالت جامعه. مشکالت و 

3. دارای توصیه سیاستی روشن و دقیق درباره خألها، ابهامات و تعارضات در حوزه های 

برای  آینده نگاری  و همچنین  آن  فراروی  کالن  کشور و چالش های  سیاستگذاری عمومی 

تصمیم سازان ذی ربط.

متعدد  وجوه  بودن  مرتبط  به  عنایت  با  بین رشته ای  عمدتًا  محتوای  و  مضامین  دارای   .۴

. کشور مسائل و مشکالت با عرصه های مختلف داخلی و بین المللی حیات سیاسی 
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ینه های مختلف  یابی ترجیحات افراد در خصوص گز ز ار
سیاستگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی

سیدمحمدحسین فاطمی،* محسن مهرآرا** و علی طیب نیا***

یافت:  1399/10/15نوع مقاله: علمی  یخ در یخ پذیرش:  1400/08/11تار شماره صفحه:  31-5تار

در این مقاله تالش شــده اســت تا ترجیحات افراد در خصوص سیاســتگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی 

گرفته و به این وســیله تأثیرات اجرای هر یک از سیاســت های مورد نظر )با تمرکز بر سیاســت  مورد ارزیابی قرار 

فــروش ســربازی( تا حدودی تبیین شــود. از آنجا که یکــی از دغدغه هایی که همواره در خصوص فروش ســربازی 

مطرح می شود، ایجاد نارضایتی در افراد کم درآمد است؛ تحلیل انتخاب  افراد در گروه های مختلف درآمدی و با 

دیدگاه های متفاوت موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل داده است. در این راستا ترجیحات افراد در خصوص 

فــروش ســربازی در دو حالــت )فــروش معمول و فروش به نحوی که بــه افزایش قابل توجه حقوق ســربازان منجر 

شــود( مورد ارزیابی قرار گرفته اســت )اجرای طرح پرسشــنامه نشــان داد حدود نیمی از پاســخ دهندگان فروش 

به نحوی که به افزایش قابل توجه حقوق سربازان منجر شود را نسبت به ادامه وضعیت فعلی و فروش به شیوه 

کی از آن  معمول ترجیح داده اند(. نتایج مدل الجیت چندجمله ای که بر پایه 440 پرسشــنامه برآورد شــده حا

است که اوًال درآمد افراد، تأثیر سیستماتیکی روی ترجیح آنها در زمینه سیاست فروش سربازی نمی گذارد؛ ثانیًا 

ســن، رابطــه مســتقیمی با ترجیحــات افراد در زمینه ســربازی دارد. به ایــن ترتیب که افزایش ســن رابطه مثبتی 

بــا احتمــال ترجیــح دادن ادامه وضعیت کنونی و رابطه منفی با احتمال ترجیح دادن سیاســت فروش ســربازی 

دارد؛ ثالثًا حساســیت بیشــتر نســبت به تبعیض و نابرابری، تأثیر منفی بر احتمال انتخاب گزینه های مربوط به 

که افرادی که در حال  فروش سربازی دارد. در نهایت خروجی مدل این نتیجه قابل پیش بینی را تأیید می کند 

گزینه فروش سربازی دارند. گذراندن سربازی هستند یا سربازی را پشت سر گذاشته اند تمایل کمتری به 

کلیدواژه ها: خدمت وظیفه عمومی؛ سربازی؛ ترجیحات؛ الجیت چندجمله ای
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مقدمه
خدمت وظیفه عمومی بخش مهمی از زندگی جوانان ذکور در بســیاری از کشورهاســت که تأثیرات 
قابل توجه اقتصادی و اجتماعی بر آن مترتب است. همان طور که فیز و سیدوز1 )2020( می گویند در 
ســال های اخیر نشــانه هایی از اقبال مجدد به موضوع سربازی در میان برخی کشورها مشاهده 
 سربازی را احیا کردند و در فرانسه نیز 

ً
می شود. برای مثال لیتوانی و اوکراین در سال 2015 مجددا

امانوئل مکرون )رئیس جمهور فعلی( احیای فرم جدیدی از ســربازی اجباری را به عنوان یکی از 
گنر3 )2009( عنوان می کنند   وعده های انتخاباتی خود مطرح کرد.2 از ســوی دیگر  کلر، پوتوارا و وا
بــه دلیــل ماهیت خدمت وظیفه عمومی که بخش زیادی از جامعه )تمام اتباع ذکور یک کشــور 
که توانایی انجام خدمت دارند( را برای مدت طوالنی درگیر خود می کند )حدود یک سال و نیم تا 
دو سال، کمی بیشتر یا کمتر(، این پدیده حتمًا دارای تأثیرات اقتصادی قابل توجه بر رفتار افراد 

خواهد بود. به همین دلیل این موضوع مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. 
پایه گــذاری خدمت وظیفه عمومی در ایران بــه دوره پهلوی اول باز می گردد به طوری که 
اولین بار قانون خدمت وظیفه اجباری در ســال 1304 به تصویب مجلس شــورای ملی رسید. 
پــس از انقــالب اســالمی، قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی در ســال 1363 به تصویــب مجلس 
شــورای اســالمی رسید و در ســال 1390 نیز برخی از مواد آن اصالح شد. زمانیان )1395( بیان 
می کند اهداف دوره وظیفه عمومی را بر اساس قانون می توان در دو مورد خالصه کرد: 1. تأمین 
نیروهای الزم به منظور تأمین امنیت کشور و 2. ارائه آموزش های نظامی به آحاد جامعه. این 
به آن معناست که قانونگذار در پی آن بوده که عالوه بر ارائه حداقلی از آموزش های نظامی به 
( جامعه برای مقابله با تهدیدات احتمالی، تأمین امنیت کشور و حفاظت از  تمام اقشار )ذکور
مرزها را با هزینه کمتر و به وســیله ســربازگیری اجباری اجرا کند. به عبارت دیگر  یکی از اهداف 

کاالی عمومی امنیت با هزینه پایین تأمین شود. که  قانونگذار این بوده 

1. Fize and Sidois
2. »وضع مجدد خدمت اجباری قطعًا ضروری است، نه فقط به  منظور آموزش شهروندان برای برخورد با تهدیدها، 

بلکه برای تقویت اتحاد ملی« )امانوئل مکرون، 2017(.
3. Keller, Poutvaara and Wagener



گزینه های مختلف سیاستگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی ــــــــــــــــــــــــــــــــ  7 ارزیابی ترجیحات افراد در خصوص 

در دهه های اخیر مباحث اجتماعی پیرامون سربازی در ایران همواره مورد توجه بوده 
کار و  اســت. از یک ســو جوانان گاهی ســربازی را به عنوان مانعی در برابر ورود ســریع به بازار 
ازدواج می داننــد و از ســوی دیگــر نیــاز بــه نیرو در تعداد بــاال و قیمت پایین بــرای حفاظت از 
مرزهــا و مقابله با تهدیدات، از جمله اســتدالل هایی اســت کــه در حمایت از وضعیت کنونی 
مطرح می شــود. در این میان تنها اتفاقی که در دهه های اخیر در این باره روی داده اســت، 
فراهم شدن امکان به اصطالح عامیانه »خرید سربازی« یا شکل جدیدتر آن »جریمه غیبت 
مشموالن« بوده است. اولین بار در دهه 70، امکان خرید سربازی برای مشموالن )برخورداری 
از معافیــت در قبــال پرداخــت پــول( در مقطعــی سه ســاله فراهم شــد. پــس از آن در دهه 90 
نیــز مجــدداً ایــن امکان به وجود آمد با ایــن تفاوت که در مرحله جدید، تنها مشــمولینی که 
هشــت ســال یا بیشــتر غیبــت داشــتند، در ازای پرداخت »جریمــه غیبــت« از انجام خدمت 
وظیفه معاف شدند. این مرحله از خرید سربازی نیز برای چند سال محدود ادامه پیدا کرد 
و سپس پرونده آن بسته شد. این در حالی است که در هر دو دوره فروش سربازی، مباحث 
اجتماعی قابل توجهی پیرامون این نحوه سیاستگذاری از لحاظ ایجاد تبعیض مطرح شد. 
عمده این مباحث حول دو موضوع مشخص قرار داشت؛ بحث اول؛ ایجاد احساس تبعیض 
و شکاف طبقاتی در افراد بود؛ زیرا ممکن است افرادی وجود داشته باشند که به رغم تمایل 
برای خرید سربازی، از تمکن مالی کافی برای این کار برخوردار نباشند. مبحث دوم، خدمت 
وظیفــه عمومــی را یک تعهد ملی دانســته و طراحی چنین سیاســت هایی را موجب تضعیف 
ایــن تعهــد و کاهــش حــس وطن پرســتی در میان افــراد قلمداد می کنــد.1 البتــه در مقابل نیز 

1. اشاره  به چند نمونه از طرح دو دیدگاه مذکور در رسانه ها مفید خواهد بود؛ به عنوان مثال خبری با عنوان »تب خرید 
کنش ها به فروش سربازی در الیحه 95؛ از درآمدزایی تا شکاف طبقاتی« در پایگاه باشگاه خبرنگاران جوان  سربازی و وا
در چهارم بهمن ماه 1394 منتشر شد که در برخی از فرازهای مطلب آمده است: کامران صداقت، جامعه شناس، معتقد 
است »تشدید شکاف طبقاتی،کاهش شور میهن پرستی و قانون گریزی از پیامدهای مخرب و منفی طرح مذکور است«. 
که از تمکن مالی الزم برای خرید  صادق بهار لو جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی: »از سوی دیگر تکلیف افرادی 
که توان  خدمت سربازی برخوردار نیستند چه می شود، در چنین شرایطی نارضایتی و سرخوردگی عمیقی در جوانانی 
مالی مطلوبی ندارند ایجاد خواهد شد و می طلبد روند فروش خدمت سربازی به طور کلی متوقف شود«. رضا محبی، 
کافی نیز برای  از تمکن مالی  کرج نیز می گوید: »در حال حاضر با وجود داشتن 10 سال غیبت،  کنان شهر  از سا یکی 
که از بنیه مالی مطلوبی برخوردارند به راحتی با پرداخت  خرید و پرداخت جریمه برخوردار نیستم؛ بسیاری از افرادی 
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اســتدالل هایی در حمایت از طرح فروش ســربازی مطرح شده است، به عنوان مثال فروش 
سربازی می تواند موجب ارتقای وضعیت کیفی دوره سربازی برای سربازان شود. 

گزینه های مختلف سیاستگذاری در زمینه خدمت وظیفه عمومی )به  در این پژوهش 
گی های افــراد انتخاب کننده )بــه ویژه درآمد  خصــوص سیاســت فروش ســربازی( از منظر ویژ
و دیــدگاه افــراد در خصــوص برابــری و تبعیــض( ارزیابــی خواهــد شــد و بــه این وســیله تالش 
می شــود تــا تأثیــرات اجتماعی اجــرای هر یک از سیاســت های مــورد نظر تا حــدودی تبیین 

شود. به عبارت دیگر در این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤاالت ذیل هستیم: 
گی های عمومی افراد )مانند ســن، تأهل، ســطح تحصیالت و...(  چه رابطه ای میان ویژ

با ترجیحات آنها در خصوص سیاست بهینه سربازی وجود دارد؟ 
آیا درآمد افراد تأثیری بر ترجیحات آنها در خصوص سیاست بهینه سربازی دارد؟ 

ترجیحات افراد در طبقات درآمدی متفاوت، نسبت به سیاست فروش سربازی چگونه است؟
آیا افرادی که به برابری و تبعیض اهمیت بیشــتری می دهند، سیاســت فروش ســربازی 

را قابل پذیرش می دانند؟
این مقاله در چهار قســمت تنظیم شــده است. ابتدا به مرور مبانی نظری می پردازیم و 

سپس به روش شناسی و بیان نتایج مدل و در نهایت به نتیجه گیری پرداخته ایم.

۱. مبانی نظری
مطالعــه پدیــده خدمــت وظیفه عمومــی توســط اقتصاددانان اولین بــار در آمریکا آغاز شــد. 

جریمه های میلیونی معاف می شوند و از نظر بنده این تبعیض است؛ زیرا در این شرایط پول و قدرت مالی افراد است 
که توان خرید ندارد محکوم به رفتن خواهد بود«. که تعیین کننده می شود و هر کس 

کشور نیز  کل  بررسی دیدگاه های نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خالل بررسی الیحه بودجه سال 1394 
دربر دارنده دیدگاه های مشابهی است که به دو نمونه اشاره می کنیم. مهرداد بائوج الهوتی: »اینکه گفته می شود بخش 
که غیبت سربازی دارند از قشر محروم هستند پس افراد محروم نمی توانند پنجاه میلیون پرداخت  کسانی  عظیمی از 
که مجلس باز می کند پولدارها دیگر  که خدمت سربازی را خواهند خرید. بابی  کنند بنابراین باز این پولدارها هستند 
به دنبال خدمت سربازی نخواهند رفت و این اجحاف و بی عدالتی است«. حمید رسایی: »این موضوع تبعیض است. 
پول  پرداخت  با  می توانند  هستند  سرباز  که  کسانی  و  است  عدالت  برخالف  کنیم  تصویب  می خواهیم  که  موضوعی 

معافیت بگیرند« )باشگاه خبرنگاران جوان، 20 اسفند 1393(.
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همان گونــه کــه وارنر و اش1 )2001( می گویند خدمت وظیفــه عمومی از زمان آغاز جنگ جهانی 
اول، یک جزء جدایی ناپذیر در زندگی تمام جوانان ذکور در آمریکا بود ولی تا قبل از دهه 1960 
بحــث خاصــی پیرامون آن شــکل نگرفته و بــه تبــع آن اقتصاددانان هم توجهی بــه این پدیده 
نکــرده بودنــد. امــا آنچه که باعث توجه به این پدیده و شــکل گیری گفتمــان عمومی درباره آن 
شــد، تشــدید جنگ ویتنام بود. فیشــر2 )1969( می گوید حجم بسیار زیاد سربازگیری در جریان 
جنگ ویتنام موجب شــد تا توجه قوه مجریه، کنگره و رســانه های جمعی به این پدیده جلب 
و زمزمه هــای مخالفــت بــا این پدیــده در میان جوانان پدیدار شــود. وارنــر و اش )2001( عنوان 
می کننــد کــه طی پنج ســال پس از این زمــان، اقتصاددانــان مطالعات زیــادی را در خصوص 
پدیــده ســربازی انجــام داده و امکان پذیــری گزینه هــای بدیــل بــه خصوص اجرای سیســتم 

کرده اند. سربازی اختیاری را بررسی 
بــر ایــن اســاس مطالعــه و مقایســه دو گزینــه بدیــل، یعنــی ســربازی اجباری و ســربازی 
داوطلبانــه بیــش از ســایر زمینه هــا مــورد توجــه اقتصاددانــان بوده اســت. آن طور کــه باور و 
همــکاران3 )2012( عنــوان می کننــد تعــداد قابــل توجهــی از مطالعــات اقتصــادی بــه ســبب 
کارایی های ساختاری و هزینه های بالقوه بلندمدتی که در سیستم سربازی اجباری وجود  نا
دارد، ســربازی اختیــاری را گزینــه بهتری می دانند اما دلیل رواج ســربازی اجباری به رغم این 
مسائل، هزینه کمتر آن نسبت به سربازی اختیاری است. آنها معتقدند به همین دلیل است 
که بخش بزرگی از آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا همچنان اشکال مختلفی از سربازی اجباری 
را اجــرا می کننــد و کشــورهایی کــه ســربازی داوطلبانــه را برگزیدنــد مانند کشــورهای آمریکای 

شمالی و اروپای غربی، بیشتر یک استثنا به حساب می آیند.
به طور کلــی خدمــت وظیفه عمومی را می توان نوعی مالیات تلقی کرد که به جای کاال بر 
افراد )معموًال اتباع ذکور کشورها( وضع می شود. همین موضوع اثرگذاری توان مالیات ستانی 
دولت هــا بــر نوع سیاســتگذاری در حــوزه خدمت وظیفه عمومی را نشــان می دهــد. به بیان 

1. Warner and Asch
2. Fisher
3. Bauer et al.
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دقیق تــر در کشــورهایی که توان مالیات ســتانی دولت ضعیف اســت، گزینه ســربازی اجباری 
مرجح خواهد بود زیرا جمع آوری مالیات بیشتر به منظور تأمین هزینه های سیستم اختیاری 
ممکن نیســت. از ســوی دیگر این نوع مالیات، یعنی خدمت وظیفه عمومی، متضمن نوعی 
گنــر1 )2007( به آن  انتقــال بین نســلی اســت کــه در برخی مطالعــات مانند مطالعه پوتــوارا و وا
گنــر عنــوان می کننــد کــه در زمــان وضع سیســتم ســربازی  پرداختــه شــده اســت. پوتــوارا و وا
اجباری، یک گروه متضرر و یک گروه منتفع خواهند شد؛ گروهی که متضرر می شوند عبارتند 
از جوانان مشمول و تمامی نسل های آینده که باید به خدمت بروند )متضرر شدن از جهت 
اجبــار بــه پرداخــت مالیــات به شــکل کار اجبــاری( و گروهــی که منتفــع می شــوند عبارتند از 
نسل هایی که سن آنها باالتر از سن مشمولیت است زیرا آنها کاالی امنیت را بدون پرداخت 
مالیات دریافت خواهند کرد. از ســوی دیگر حذف ســربازی اجباری نیز حداقل یک نســل را 
متضرر خواهد کرد؛ این همان نســلی اســت که خدمت وظیفه را انجام داده و به عبارت دیگر 
مالیات پرداخت کرده است. از آنجا که تعداد افراد منتفع از وضع سربازی اجباری و نیز ادامه 
آن )که همان نســل های باالتر از ســنین مشــمولیت هستند( همیشه بیشــتر از افرادی است 
که از وضع سربازی اجباری و ادامه آن متضرر می شوند )همان نسل های در سنین سربازی و 
پایین تر از آن(، وضع سربازی اجباری و ادامه آن همیشه با حمایت های اجتماعی و سیاسی 
همــراه اســت. بنابراین توجــه به این انتقــاالت بین نســلی می تواند تا حدی دلیــل ماندگاری 
کارایی های آن را توضیــح دهد. پوتوارا و  و جذابیــت سیاســی ســربازی اجباری به رغم تمــام نا
کارا بودن سربازی اجباری اجماع وجود داشته  گر بر سر نا گنر همچنین اشاره می کنند که ا وا
باشــد، باز هم مخالفت های جدی با حذف آن خواهد شــد. این مخالفت ها از آن جهت بروز 
می کنــد کــه افراد با ســن باالتر که ســربازی خــود را گذرانده اند، بــا حذف ســربازی اجباری بار 
دوبرابــری مالیات را متحمل خواهند شــد زیرا آنها یک بار بــا انجام خدمت وظیفه در دوران 
جوانــی خــود، مالیــات پرداخــت کرده انــد و حال بــا حذف ســربازی اجباری و ســپردن تأمین 
امنیــت بــه مالیات پولی، در دوران میان ســالی باز هم باید مالیــات پرداخت کنند. به همین 

1. Poutvaara and Wagener
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دلیل طبیعی اســت انتظار داشــته باشــیم که افراد میان ســال هزینه های پویایی که سربازی 
اجباری به نسل های آتی تحمیل می کند را نادیده گرفته و از تداوم سیستم سربازی اجباری 

کنند. حمایت 
گنــر پــس از بیان اســتدالل خــود در خصــوص راحت نبودن حذف ســربازی  پوتــوارا و وا
اجباری، پیشــنهادی هم مطرح می کنند. آنها بیان می کنند که شــاید بتوان سربازی اجباری 
را بــا نــوع خاصــی از مالیــات جایگزیــن کــرد. آنها نام ایــن نوع مالیــات را »مالیات مشــروط به 
ســن« یا »مالیات وابســته به ســن« می گذارند؛ به این دلیل که فقط از افرادی که در ســنین 
جوانی )ســربازی( قرار دارند اخذ می شــود. آنان چنین اســتدالل می کنند که این نوع مالیات 
در حالت وجود نرخ بهره مثبت، مطلوبیت نسل مشمول پرداخت مالیات را کاهش می دهد 
)زیــرا در حالــت اخــذ مالیات معمول، مالیات از تمام آحاد جامعه اخذ می شــود( اما گریزی از 
 ، ایــن کاهــش مطلوبیت نیســت زیرا انتقال از سیســتم ســربازی اجباری به هر سیســتم دیگر
گر هیچ نســلی بار این ضــرر را به  مســتلزم تحمیــل ضــرر بــه حداقل یک نســل خواهد بــود و ا

دوش نکشد این سیستم قابل حذف نخواهد بود.
نــوع دیگــری از پرداختن به پدیده خدمت وظیفه عمومــی در ادبیات اقتصادی، توجه 
به هزینه های پویای سربازی است. تمرکز بر هزینه های پویای خدمت وظیفه اجباری اولین 
گنــر )2004(1 مطــرح شــد. ایــده رویکــرد این اســت کــه خدمت  بــار در مطالعــه الو، پوتــوارا و وا
وظیفه اجباری، از طریق ایجاد انحراف در تخصیص زمان در طول چرخه زندگی و همچنین 
به ســبب متمرکز کردن هزینه  تأمین مالی ارائه خدمات عمومی در ســال های ابتدایی زندگی 
کارایی  سربازان، نوعی بار اضافی بین دوره ای بر اقتصاد تحمیل می کند. به عبارت دقیق تر نا
خدمت وظیفه اجباری در این رویکرد، از زمان قرار گرفتن خدمت ســربازی در چرخه زندگی 
، پوتوارا  )مراحل ابتدایی زندگی اقتصادی افراد( ناشی می شود. در راستای همین رویکرد کلر
گنر )2009( نیز نشــان دادند که ســربازی اجباری، ســطح و رشــد تولید ناخالص داخلی را  و وا
حداقــل در میان کشــورهای ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی به طــور معناداری کاهش 

1. Lau, Poutvaara and Wagener 
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می دهــد. به عبارت دیگــر کاهش های تحمیل شــده به درآمد طول عمر افراد در ســطح ُخرد، 
کاهش  قابل توجه درآمد و رشد را در سطح کالن نتیجه می دهد.

حمایت از سیستم سربازی اجباری نیز در میان مطالعات اقتصادی دارای سابقه بوده 
اســت. مطابق آنچه وارنر و اش )2001( عنوان می کنند، اولین زمزمه های حمایت از سیســتم 
اجبــاری پــس از مباحــث جــدی دهــه 1960 در مخالفت بــا آن به ســال 1970 بازمی گــردد. در 
سال 1970، وزیر جنگ آمریکا یعنی استنلی روزر1 تعدادی از مشکالت بالقوه سیستم سربازی 
داوطلبانــه را مطــرح کــرد و پــس از آن برخــی دیگــر از نویســندگان موارد عنوان شــده توســط 
روزر را برجســته کردند. یکی از نکات مهم بیان شــده توســط روزر و حامیان بعدی او مســئله 
گر تحت سیستم  کاهش کیفیت نیروها تحت سیستم داوطلبانه بود. آنها استدالل می کنند ا
کــه دارای کمتریــن هزینــه فرصــت )افــراد دارای  داوطلبانــه، افــرادی جــذب سیســتم شــوند 
گر این هزینه فرصت منعکس کننده  بدترین فرصت های شــغلی بالقوه غیرنظامی( باشــند و ا
میــزان توانایــی افــراد باشــد کــه این طور هــم خواهد بــود، آنــگاه نیروهای جذب شــده تحت 
 ایــن سیســتم لزومــًا دارای توانایــی کمتری نســبت بــه نیروهای جذب شــده تحت سیســتم 

اجباری )با اندازه مشابه( خواهند بود. 
یکــی از مهمتریــن مطالعــات در ایــن زمینه توســط لی و مکنــزی2 )1992( انجام شــده 
اســت. لــی و مکنزی با توجه بــه اتفاق نظــر اقتصاددانان در خصوص کاراتر بودن سیســتم 
داوطلبانــه نســبت به سیســتم اجبــاری، بیان می کنند که اســتدالل های مطرح شــده یک 
نکتــه مهــم را نادیــده گرفتــه و آن تأثیــر نســبت تعداد ســربازان بــه جمعیت واجد شــرایط و 
همچنین زیان از دســت رفته ناشــی از اخذ مالیات بر بیشــتر یا کمتر بودن هزینه سیســتم 
اجباری نسبت به سیستم داوطلبانه است. توضیح اینکه مطابق استدالل لی و مکنزی، با 
افزایش تعداد سربازان مورد نیاز نسبت به کل جمعیت واجد شرایط، به تدریج تمایز قائل 
شــدن میان افراد با هزینه فرصت باال و هزینه فرصت پایین، مزیت خود را از دســت خواهد 
داد و در نقطــه حــدی کامــًا از بیــن خواهــد رفت. از ســوی دیگر هرچه زیان از دســت رفته 

1. Stanley Resor
2. Lee and McKenzie
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جمع آوری مالیات نقدی بزرگ تر باشد، عدم مزیت سیستم اجباری )به دلیل اخذ مالیات 
ضمنی و صفر بودن زیان از دســت رفته مالیات نقدی( نســبت به سیستم داوطلبانه کمتر 

خواهد شد. 
از دیگــر اســتدالل ها در همیــن زمینــه جــذب شــوک مخــارج توســط خدمــت وظیفــه 
عمومی اســت که در برخی مطالعات مانند مطالعه ســی1 )2008( به آن پرداخته شــده است. 
ســی عنــوان می کند کــه خدمت وظیفه اجبــاری را می توان به عنوان یکــی از ابزارهای جذب 
شــوک های مالی )فنر مالی(2 دانســت؛ به طوری که در مواقع وارد شدن یک شوک غیرمعمول 
و بزرگ مخارج، ســربازی می تواند شــوک وارده را )از طریق تأمین نیروی کار ارزان برای دولت 

کند.  و کاهش اختالل ناشی از تأمین مالی مخارج( جذب 
امــا بایــد گفت یک ُبعد بســیار مهم در زمینه سیاســتگذاری این حــوزه، موضوع عدالت 
است که بخشی از هدف این پژوهش را نیز تشکیل می دهد. اساسًا با توجه به ابعاد اجتماعی 
خدمــت وظیفه عمومــی باید راهکارهایی که بــه افزایش کارایی اقتصــادی می انجامند نیز از 

گیرند.  منظر عدالت مورد بررسی قرار 
وارنــر و اش )2001( بیــان می کننــد کــه مالیــات ضمنــی کــه تحــت سیســتم اجبــاری از 
ســربازان دریافــت می شــود دارای ماهیت کاهنده3 اســت بــه ویژه هنگامی کــه افراد دارای 
ضعیف تریــن موقعیت هــا بــه ســربازی اعــزام شــوند.4 ایــن شــرایط درســت مانند سیســتم 
کــه براســاس آن فــرد دارای ضعیف تریــن  مســتقر در جنــگ جهانــی اول در آمریکاســت 
وضعیــت بــه لحاظ هزینه فرصت، اولیــن نفری بود که به خدمت فراخوانده می شــد.5 آنها 
گاهی نسبت به کاهنده بودن این مالیات در سطح جامعه، دلیل تغییر  می گویند همین آ
کمیت به سمت محدود کردن معافیت ها و محدود کردن امکان تعویق خدمت  مسیر حا

1. Siu
2. Fiscal Shock-absorber
3. Regressive Tax
کمترین هزینه فرصت را دارند )افراد دارای بدترین فرصت های شغلی بالقوه غیرنظامی(  که  که افرادی  4. به این معنا 

به خدمت اعزام شوند.
5. "Least Value Drafted First" System
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توســط افــراد و نیــز حرکــت به ســمت ســربازگیری تصادفی )که در آن شــانس هر فــرد برای 
انتخاب شــدن مســاوی باشد( بوده اســت. آنها تذکر می دهند که سربازگیری تصادفی هم 
رافع تمام مشــکالت سیســتم اجباری نیســت زیرا باز هم در این شــرایط خانواده هایی که 
فرزنــد دختــر دارنــد یا فرزند ندارنــد اصًا این مالیــات را پرداخت نمی کننــد. به عبارت دیگر 
گرچــه ســربازگیری تصادفــی )تخصیــص بــار مالیاتــی به شــکل تصادفی( تا حــدی از عمق   ا
مشــکل می کاهد و نســبت به ســایر حاالت عادالنه تر اســت، اما باز هم از دید جامعه یک 

راهکار عادالنه تلقی نمی شود.
گر افراد طرفدار  ، در این باره می گوید: »ا مایکل سندل )1396( فیلسوف سیاسی معاصر
اختیارگرایی  باشــند، پاســخ آنها آشکار است. ســربازگیری اجباری ناعادالنه است چون روشی 
، هــر حقوق و  تحمیلــی و نوعــی بردگی اســت؛ بــرای جذب ســرباز با کیفیت و تعــداد مورد نیاز
کنید و اجازه بدهید خود مردم درباره پذیرش این شــغل  مزایایی که مورد نیاز اســت تعیین 
تصمیم بگیرند. هیچ کس مجبور نیســت برخالف اراده  خود در ارتش خدمت کند و کســانی 
کــه بــه خدمت تمایــل دارند می تواننــد تصمیم بگیرند که بــا توجه به همــه جوانب، خدمت 
. اما دســت کم دو اعتــراض را می توان  در ارتــش را بــه ســایر شــغل ها ترجیــح می دهند یا خیــر
بــه ایــن اســتدالل وارد دانســت. اعتــراض نخســت این اســت که برای کســانی کــه گزینه های 
محــدودی دارنــد، بــازار آزاد به هیچ وجــه آزاد نیســت. ]...[ ممکن اســت برخی افــرادی که به 
ارتش می پیوندند، به اندازه کســانی که به ارتش ملحق نمی شــوند از خدمت متنفر باشــند. 
گر فقر و محرومیت گســترده باشــد، تصمیم به پیوســتن به ارتش ممکن اســت نمایانگر این  ا
باشــد کــه فرد مــورد نظر چاره دیگری ندارد. دومین اعتراض این اســت کــه خدمت در ارتش 
شــبیه به ســایر شــغل ها نیســت، بلکــه تعهدی همگانــی یا مدنی اســت. بر  این اســاس همه 

کنند«. شهروندان وظیفه دارند به کشور خود خدمت 
ذکر این نکته ضروری اســت که در این پژوهش قصد نداریم از زاویه فلســفی و بنیادین 
به موضوع عدالت در سیاســتگذاری این حوزه ورود کنیم چرا که این مســئله نیاز به بررســی 
گانه ای خواهد داشــت؛ بلکه این پژوهش ترجیحات افراد در این حوزه را مورد  عمیق و جدا

که در ادامه تبیین خواهد شد. بررسی قرار می دهد 



گزینه های مختلف سیاستگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱5 ارزیابی ترجیحات افراد در خصوص 

۲. روش تحقیق
گر برای یک کاال بازار وجود داشته باشد، ارزشگذاری از طریق ترجیحات آشکار شده  به طور کلی ا
، ترجیحات اظهار شــده جایگزین ترجیحات  امکان پذیــر خواهــد بــود و در صورت فقدان بــازار
آشــکار شــده خواهــد شــد. طبیعی اســت که در خصــوص بررســی پیامدهای یک سیاســت نیز 
همیــن دو رویکــرد وجــود دارد. در حالــت اســتفاده از ترجیحــات اظهار شــده از افراد خواســته 

کنند. که برای آنها تصویر می شود، ترجیحات خود را بیان  می شود مشروط به شرایطی 
در ایــن پژوهــش از مدل های انتخاب گسســته1 و به طور مشــخص از مــدل الجیت چندجمله ای2 
استفاده خواهد شد. ویژگی های کلی این مدل ها را می توان از طریق روش مطلوبیت تصادفی3 به خوبی 
تبیین کرد. در این روش فرض بر این است که یک متغیر غیرقابل مشاهده4 وجود دارد که همان مطلوبیت 
فرد ناشــی از انتخاب یکی از گزینه های ممکن اســت. این مطلوبیت غیرقابل مشــاهده می تواند تابعی از 
ویژگی های فرد یا ویژگی های گزینه ها )به عنوان متغیر توضیحی( باشد که هر یک از آنها نوع متفاوتی از 
گر مطلوبیت تصادفی تابعی از ویژگی های افراد باشد،  مدل های انتخاب گسسته را به دست خواهد داد. ا
مــدل الجیــت چندجملــه ای کاربردی خواهد بود.5 بر این اســاس در ایــن مدل ها، متغیرهای توضیحی 
گانه برآورد  تابعی از ویژگی های افراد6 هستند و پارامترهای مدل برای هر گزینه قابل انتخاب به صورت جدا

می شوند. در این حالت داریم )مطلوبیت فرد uij از انتخاب گزینه j بوده که متغیر پنهان است(:
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در اینجا نیاز به دو فرض در خصوص جمالت اخالل داریم:

فرض اول: اســتقالل انتخــاب افراد7 )به این معنا که انتخــاب هر فرد تحت تأثیر انتخاب 

گرفت(. سایر افراد قرار نخواهد 

1. Discrete Choice Experiment
2. Multinomial Logit
3. Additive- Random Utility Model
4. Latent

5. گفتنی است در این حالت، تابع پروبیت نیز قابل کاربرد است اما به دلیل بروز پیچیدگی های شدید محاسباتی که در بسیاری موارد 
تخمین را غیرممکن می کند، از تابع الجیت با لحاظ یک فرض  محدود کننده )فرض استقالل گزینه های نامرتبط( استفاده می شود. 
6. Case- Specific or Alternative Invariant
7. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 . 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑗𝑗&𝑘𝑘 = 1. … . 𝑚𝑚 
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فرض دوم: استقالل گزینه های نامرتبط1 است.2 مجموع این دو فرض با پیروی جمالت 

کرد  اخالل از توزیع  و توزیع مقدار حدی3 قابل دســتیابی اســت. مک فادن4 )1973( اثبات 
، احتمال زیر از الگوی الجیت پیروی می کند: که با فرض تبعیت یک متغیر از توزیع مذکور

𝐹𝐹(𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = exp(− 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖)) ⇒ 𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑗𝑗) = 𝑒𝑒𝑋𝑋𝑖𝑖
′𝛽𝛽𝑗𝑗

∑ 𝑒𝑒𝑋𝑋𝑖𝑖
′𝛽𝛽𝑘𝑘𝑀𝑀

𝑘𝑘=1
   ;    𝑗𝑗. 𝑘𝑘 = 1; … ; 𝑀𝑀 

با به دست آوردن احتماالت، تشکیل تابع درستنمایی ممکن خواهد بود. گفتنی است  
که قاعده نرمال سازی5 به صورت β1=0 در استخراج تابع درستنمایی لحاظ شده است:6
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در ایــن مــدل ضرایــب مســتقیمًا قابلیــت تفســیر ندارند و بایــد از اثرات نهایی و نســبت 
Odd Ratio بــرای تحلیــل نتایج اســتفاده کــرد. در این مدل یک طبقه به عنــوان طبقه پایه 

)طبقه ای که قاعده نرمال سازی برای ضرایب آن اعمال می شود( در نظر گرفته شده و تفاوت 
ک عمل خواهد بود؛ اثرات نهایی نیز از همین منطق پیروی  ضرایب طبقات از طبقه پایه مال
می کنند. به عبارت دیگر اثرات نهایی در هر طبقه، تفاوت ضریب طبقه مورد نظر از متوســط 
ضرایب ســایر طبقات اســت. خروجی این مدل برای تحقیق حاضر تحلیل احتمال انتخاب 

1. Independence of Irrelevant Alternatives (IIA(
که در  گزینه های مختلف نیز از یکدیگر مستقل هستند؛ به این معنا  که عالوه بر استقالل انتخاب افراد،  2. به این معناست 
 مقایسه میان دو گزینه سایر گزینه های قابل انتخاب نامربوط هستند. مثال معروف مورد استفاده کامرون و تریوندی )2009(،
 مثال انتخاب میان سه گزینه خودرو، اتوبوس قرمز و اتوبوس آبی برای حمل و نقل است. فرض استقالل گزینه های نامرتبط 
گزینه اتوبوس آبی بی تأثیر است. این در  ، وجود  که هنگام مقایسه احتمال انتخاب میان خودرو و اتوبوس قرمز می گوید 
گزینه اتوبوس آبی، انتخاب مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو  که انتظار داریم به طور طبیعی اضافه شدن  حالی است 
در برخی موارد نادرستی این فرض مشهود است. آزمون هاسمن و مک فادن )1973( برای بررسی این فرض قابل استفاده 
گزینه های نامرتبط بود، باید از تعمیم های قابل استفاده در  کی از رد شدن فرض استقالل  گر آزمون فوق حا است. حال ا
مدل های فوق برای حل این مشکل بهره برد )زیرا استفاده از مدل ایدئال، یعنی پروبیت چندجمله ای امکان پذیر نیست(. 
3. Extreme Value Distribution: F(t(=exp(-exp(-t(( 
4. McFadden
5. Normalization Rule

گرفت. گزینه j توسط فرد i مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر خواهد  Yij  .6در صورت انتخاب 



ـ  ۱7 گزینه های مختلف سیاستگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی ــــــــــــــــــــــــــــ ارزیابی ترجیحات افراد در خصوص 

گی های افراد است. به عنوان مثال تأثیر افزایش سطح  گزینه های سیاستی بدیل با تغییر ویژ
گزینه های سیاستی بدیل قابل برآورد و تفسیر است. تحصیالت، درآمد و... روی انتخاب 

ح پرسشنامه ۱-۲. طر
گزینه های مختلف سیاستگذاری در زمینه خدمت وظیفه عمومی، از منظر  در این پژوهش 
گی هــای افــراد انتخاب کننده )به ویژه درآمــد و دیدگاه افراد در خصوص برابری و تبعیض(  ویژ
ارزیابــی خواهــد شــد. ازایــن رو اولیــن گام طراحی گزینه هــای سیاســتگذاری بدیل بــرای قرار 

دادن در معرض انتخاب افراد است.
گــر گزینه های قابل طراحی برای سیاســتگذاری در حوزه خدمت وظیفــه عمومی را بتوان در  ا
قالب یک طیف در نظر گرفت، دو انتهای این طیف عبارتند از سربازی اجباری و سربازی داوطلبانه 
)حرفــه ای(؛ امــا ســربازی داوطلبانــه به دو دلیــل در میان گزینه های مورد بررســی ایــن پژوهش قرار 
نگرفتــه اســت. دلیــل اول مربوط بــه امکان پذیری این گزینه اســت. در بخش قبل بــه نقش قدرت 
گنر )2007(  مالیات ستانی دولت ها در انتخاب گزینه سیاستگذاری در این حوزه اشاره شد. پوتوارا و وا
عنوان می کنند که روش تأمین نیروی کار مورد نیاز برای تولید کاالها )کاالی عمومی امنیت در این 
زمینه( به قدرت مالیات ستانی دولت بستگی خواهد داشت؛ حال چه این مالیات به شکل مالیات 
گرچه این مدعا قابلیت بررسی  پولی باشد و چه به شکل مالیات کاالیی به شکل کار اجباری باشد. ا
گانه دارد؛ اما وضعیت کسری بودجه دولت طی سال های اخیر و انتشار قابل توجه اوراق بدهی  جدا
در نتیجه آن، امکان مالیات ستانی بیشتر از آحاد جامعه در ابعاد قابل توجه برای تأمین مالی مخارج 
دفاعی کشــور )ســربازی داوطلبانه( را در آینده نزدیک مبهم می کند. بر این اســاس به نظر می رســد 
امکان پذیر نبودن پیاده ســازی کامل سیســتم ســربازی حرفه ای، تا حدی به عنوان پیش فرض در 
ذهن بســیاری از سیاســتگذاران نقش بسته است؛1 بنابراین به  منظور کاربردی شدن بیشتر نتایج 
تحقیق، این گزینه در نظر گرفته نشده است. دلیل دوم مربوط به مباحث فنی برآورد الگو است. قرار 
دادن گزینه ســربازی داوطلبانه در میان گزینه ها، این مخاطره را به همراه خواهد داشــت که بخش 

1. البته دالیل این موضوع طبعًا تا حدی ابعاد نظامی و تا حدی اقتصادی داشته که ابعاد اقتصادی آن مورد توجه این 
تحقیق بوده است.
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قابل توجهی از پاســخ ها به ســمت این گزینه هدایت شــده که در این صورت الگو نمی تواند تحلیل 
جامعی از احتماالت گزینه های بدیل ارائه کند. از آنجا که یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر بررسی 
پدیده فروش ســربازی از منظر ترجیحات افراد اســت، این سیاســت به عنوان یکی از سیاست های 
قابل طراحی در دو حالت مختلف در گزینه ها قرار گرفته است. حالت اول فروش به شیوه مرسوم و 
حالت دوم، فروش به نحوی است که وجوه حاصل از فروش سربازی، َصرف افزایش حقوق سربازان 
شــود. حالت دوم به این دلیل در میان گزینه ها قرار داده شــده که نتایج اقتصادی - اجتماعی آن 
به میزان قابل توجهی متفاوت از حالت فروش به شیوه معمول است زیرا از یک سو حداقل، تمام 
یا بخشــی از هزینه فرصت اقتصادی افرادی که به هر دلیلی به ســربازی می روند جبران خواهد شد 
و از ســوی دیگــر افــرادی که تمایل به خرید ســربازی دارند باید هزینه قابــل توجهی پرداخت کنند. 
ممکن است تحت این حالت، برخی افرادی که به هر دلیلی فاقد شغل هستند، به دلیل انگیزه های 
اقتصادی متقاضی اعزام به خدمت وظیفه عمومی شوند. نکته دیگر اینکه در طراحی گزینه ها تالش 
شده است که مبالغ، در ارتباط با حداقل دستمزد سالیانه1 انتخاب شود تا هزینه فرصت استاندارد 
ک قرار گیرد. در تحقیق حاضر از افراد خواسته شده است که از میان سه گزینه زیر،  )اقتصادی( مال

گزینه ای که بیشتر از بقیه ترجیح می دهند را انتخاب کنند:
گزینه اول: سربازی اجباری باشد و امکان خرید آن برای هیچ کس وجود نداشته باشد؛

گزینه دوم: سربازی اجباری باشد، اما امکان خرید با مبلغ متعارف )مثًا پرداخت ماهیانه سه 

میلیون تومان در دو سال( فراهم شود. حقوق سربازان هم نسبت به وضع فعلی تغییر نکند؛
گزینه سوم: سربازی اجباری باشد، اما امکان خرید سربازی با مبلغ باال )مثًا پرداخت ماهیانه 

6 میلیون تومان در دو ســال( فراهم شــود و با این منابع، حقوق ســربازان کامًا افزایش یابد 
.) کار )پرداخت حداقل دستمزد وزارت 

گی هــا و دیــدگاه افــراد اســت. مطابــق آنچــه عنــوان شــد یکی از  گام بعــدی اســتخراج ویژ
دغدغه هایــی کــه همــواره در خصــوص فــروش ســربازی مطــرح می شــود، ایجــاد نارضایتی در 
افــراد کم درآمد اســت. بر این اســاس تحلیل انتخــاب  افراد در گروه های مختلــف درآمدی و با 

 . 1. حدود 2.5 میلیون تومان برای سال 1399 با اندکی تعدیل با توجه به تورم نیمه نخست سال مذکور



گزینه های مختلف سیاستگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱9 ارزیابی ترجیحات افراد در خصوص 

دیدگاه های متفاوت می تواند اهمیت این مســئله را روشــن کند. به عبارت دیگر با اســتفاده از 
مدل الجیت چند جمله ای به دنبال این مسئله هستیم که افرادی که درآمد کمتری دارند یا 
گزینه ها را بیشتر انتخاب می کنند.  اهمیت بیشتری به برابری و عدم تبعیض می دهند، کدام 
متعاقبًا این نکته تا حدی روشن خواهد شد که حرکت به سمت فراهم شدن امکان پرداخت 
پول در ازای برخورداری از معافیت، تا چه حد از منظر افراد، قابل پذیرش خواهد بود. در این 
تحقیق متغیرهای مســتقل اصلی عبارتند از درآمد و دیدگاه افراد نســبت به برابری و تبعیض. 
متغیر درآمد که به ســادگی با پرســش مستقیم قبل استخراج است )تنها نکته قابل ذکر اینکه 
ک قــرار گرفته اســت( اما دیــدگاه افراد نســبت بــه برابری و  در ایــن تحقیــق درآمــد خانــوار مــال
تبعیــض با پرســش ســؤاالت مســتقیم قابل اســتخراج نخواهد بــود. به این منظــور و با پیروی 
که به دو پرسش  ذیل پاسخ دهند:  از مطالعه شیجئوکا و یامادا1 )2019( از افراد خواسته شد 

گزاره که فاصله درآمد فقرا و ثروتمندان باید کاهش  پرسش اول: »نظر شــما در خصوص این 

یابــد، چیســت«. گزینه هــا به صورت طیفــی از »کامًا موافقم« تــا »کامًا مخالفــم )زیرا تفاوت 
کار و تالش در افراد را افزایش می دهد(« در پنج سطح طراحی شده است.  درآمدها انگیزه 

پرسش دوم: »نظر شما در خصوص این گزاره  که افراد فقط به قیمت فقیرتر شدن دیگران ثروتمند 

می شوند، چیست؟« گزینه ها به صورت طیفی از »کامًا موافقم« تا »کامًا مخالفم« در پنج سطح 
است. پرسش اول به سنجش اهمیت برابری از منظر افراد و پرسش دوم به ارزیابی دیدگاه افراد در 
خصوص انباشت ثروت می پردازد. بدیهی است افرادی که در پاسخ پرسش اول، گزینه کامًا موافقم 
را انتخاب می کنند اهمیت بیشــتری به برابری و افرادی که گزینه کامًا مخالفم را انتخاب می کنند 
اهمیت کمی به برابری می دهند. در خصوص پرسش دوم، انتخاب گزینه کامًا موافقم به معنای 
دیدگاه منفی نسبت به انباشت ثروت و انتخاب گزینه کامًا مخالفم به معنی دیدگاه مثبت نسبت به 
انباشت ثروت است. انتظار می رود افرادی که دارای دیدگاه منفی نسبت به انباشت ثروت هستند، 
حساسیت بیشتری نسبت به تبعیض و نابرابری داشته باشند. همچنین لحاظ کردن متغیر درآمد 

نیز می تواند به صورت مستقیم، تحلیل انتخاب افراد کم درآمد را امکان پذیر کند.

1. Shigeoka and Yamada
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3. نتایج
جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق شــامل شــهروندان ذکــور بین هجــده تا پنجــاه ســال بــود. از آنجا که در 
مطالعات انتخاب گسسته، روال مشخصی برای تعیین حجم نمونه وجود ندارد )سبحانیان، مهرآرا 
و عبادی، 1395(، حجم نمونه در این تحقیق عمدتًا با توجه به سایر مطالعات مشابه )باالی 400 
پرسشــنامه( تعییــن شــد. حجــم نمونه آمــاری این تحقیق 449 نفر با میانگین ســنی 28/7 ســال 
بوده که با کنار گذاشتن پاسخ های غیرقابل استفاده، مدل با استفاده از داده های 440 پرسشنامه 
گی های عمومی پاسخ دهندگان در جدول 1 ارائه شده است. گفتنی است 22 درصد  برآورد شد. ویژ

کرده اند. گزینه سوم را انتخاب  گزینه دو و 47 درصد  گزینه یک، 31 درصد  پاسخ دهندگان 

گی های عمومی پاسخ دهندگان جدول 1. ویژ

گی گیدرصدسطوحویژ درصدسطوحویژ

تأهل
(Maritalstat(

56مجرد

وضعیت شغلی
(Jobsit(

45شاغل تمام وقت

28شاغل نیمه وقت44متأهل

تحصیالت
(Education(

27غیرشاغل0.7زیردیپلم

7دیپلم

وضعیت سربازی
(Militarysit(

42مشمول

19معاف29لیسانس

9سرباز43فوق لیسانس

30گذرانده19دکتری

استان محل سکونت
(Province(

60تهران

درآمد ماهیانه خانوار
(Income(

14کمتر از 2/5 میلیون تومان

29بین 2/5 تا 5 میلیون تومان40سایر استان ها

وضعیت تحصیلی
(Studentsit(

25بین 5 تا 7 میلیون تومان55دانشجو

32بیش از 7 میلیون تومان45غیردانشجو

مأخذ: یافته های تحقیق.



گزینه های مختلف سیاستگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی ــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۱ ارزیابی ترجیحات افراد در خصوص 

نتیجه تخمین مدل الجیت چند جمله ای تحت تصریح های مختلف در جدول 2 ارائه شده 
است. همان طور که از نتایج قابل مشاهده است، ضرایب معنادار تصریح اصلی )تصریح ششم(، 
در تصریحات دیگر نیز معنادار بوده و به بیان دقیق تر، روباست1 هستند. گفتنی است طبقه پایه 
در تمام تصریحات، طبقه اول )متناظر با گزینه اول( در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای 
مربوط به پاسخ افراد به دو سؤال مربوط به سنجش دیدگاه افراد با Attitute 1 و Attitute 2 نمایش 

داده شده است. ضرایب ارائه شده در اصل تفاوت ضریب طبقه مربوطه از طبقه پایه است.

جدول 2. نتایج مدل الجیت شرطی
1 2 3 4 5 6

گزینه دوم Age **-0.064 **-0.074 ***-0.085 ***-0.079 ***-0.083 ***-0.085
)0.032( )0.031( )0.029( )0.028( )0.027( )0.027(

Militarysit **-0.346 ***-0.382 ***-0.384 ***-0.34 ***-0.340 ***-0.345
)0.137( )0.132( )0.131( )0.126( )0.125( )0.125(

Income -0.053 -0.047 -0.019 0.001 0.006 0.026
)0.145( )0.145( )0.143( )0.142( )0.141( )0.138(

Attitute1 0.061 0.058 0.067 0.061 0.059 0.053
)0.136( )0.136( )0.136( )0.135( )0.135( )0.134(

Attitute2 0.173 0.172 0.162 0.172 0.172 *0.180
)0.109( )0.109( )0.109( )0.108( )0.107( )0.106(

Province -0.117 -0.135 -0.131 -0.170 -0.177
)0.299( )0.298( )0.298( )0.295( )0.294(

Education -0.019 0.018 -0.008 -0.005
)0.176( )0.172( )0.169( )0.168(

Jobsit -0.295 -0.254 -0.206
)0.202( )0.196( )0.189(

Maritalstat -0.357 -0.350
)0.347( )0.347(

Studentsit -0.324
)0.362(

Constant ***3.446 ***3.443 ***3.551 ***2.847 ***2.934 ***2.857
)1.146( )1.145( )1.142( )0.915( )0.856( )0.839(

1. Robust
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1 2 3 4 5 6
گزینه سوم Age **-0.062 **-0.061 **-0.063 **-0.058 **-0.050 **-0.053

)0.028( )0.027( )0.025( )0.025( )0.023( )0.023(
Militarysit -0.056 -0.050 -0.050 -0.012 -0.027 -0.046

)0.121( )0.116( )0.116( )0.111( )0.110( )0.109(
Income -0.178 -0.178 -0.173 -0.150 -0.136 -0.086

)0.133( )0.133( )0.131( )0.129( )0.129( )0.125(
Attitute1 0.188 0.188 0.190 0.184 0.179 0.177

)0.123( )0.123( )0.123( )0.122( )0.121( )0.121(
Attitute2 **0.254 **0.254 **0.251 ***0.260 ***0.276 ***0.298

)0.099( )0.099( )0.099( )0.099( )0.098( )0.097(
Province -0.446 -0.445 -0.449 *.-486 *-0.507

)0.273( )0.273( )0.274( )0.272( )0.270(
Education 0.175 0.168 0.162 0.163

)0.163( )0.159( )0.156( )0.156(
Jobsit -0.217 -0.219 -0.204

)0.185( )0.180( )0.173(
Maritalstat -0.089 -0.091

)0.312( )0.312(
Studentsit 0.030

)0.322(
Constant *2.028 *2.027 **2.039 1.356 **1.703 *1.417

)1.046( )1.044( )1.039( )0.852( )0.770( )0.751(
Log Likelihood -429.32 -430.06 -430.66 -431.45 -432.36 -434.39

Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
عالمت * و ** و *** به ترتیب نشانگر معنادار بودن در سطح 10 و 5 و 1 درصد است.

مأخذ: همان.

امــا پیــش از هرگونه تفســیر مــدل باید برقرار بــودن فرض اســتقالل گزینه هــای نامرتبط 
مــورد آزمــون قرار گیرد. نتایج جدول 3 نشــان می دهــد فرض صفر مبنی بر برقراری اســتقالل 

کردن نیست.1 گزینه های نامرتبط قابل رد 

گزینه دوم و سوم به دلیل برقرار نبودن فروض آزمون هاسمن )عدم تقارن ماتریس واریانس(  1. در حالت های حذف 
کردن فرض مذکور از روش )Suest (Seemingly Unrelated Estimation استفاده شده است. برای آزمون 



گزینه های مختلف سیاستگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی ــــــــــــــــــــــــــــ ۲3 ارزیابی ترجیحات افراد در خصوص 

گزینه های نامرتبط جدول 3. نتایج آزمون فرض استقالل 

Prob > chi2آماره chi2گزینه حذف شده

10.410.9952

24.840.5647

32.470.8721

مأخذ: همان.

اولین نتیجه ای که از برآورد مدل قابل استنباط خواهد بود، معنادار نبودن ضریب درآمد 
)در تمــام تصریحــات و تمام طبقات( اســت. به این معنا که درآمد افراد، تأثیر سیســتماتیکی 
روی ترجیــح آنها در زمینه سیاســت فروش ســربازی نمی گذارد. این فرضیــه که افراد با درآمد 
پایین، سیاســت عدم فروش ســربازی را ترجیح می دهند یا این فرضیه که افراد با درآمدهای 
باال لزومًا سیاست فروش سربازی را ترجیح می دهند، قابل تأیید نیست. در این باره چندین 
توضیــح محتمــل را می تــوان ارائه کــرد. یک توضیح احتمالــی می تواند این باشــد که برخی از 
گی های شــخصی )خصوصًا درآمد( و براســاس  غ از ویژ افــراد در نمونــه، ترجیحات خــود را فار
بــاور و نــگاه اجتماعی خــود بیان کرده اند. به عنوان مثال ممکن اســت برخی از افرادی که از 
درآمــد باالیــی برخوردار بوده اند، به این دلیل که سیاســت فروش ســربازی را به لحاظ باورها 
و آموزه هــای خــود مخرب می دانســته اند )به این معنا که چنین سیاســتی را موجب تضعیف 
عدالــت، تعهد و انســجام اجتماعــی می دانند( ادامه وضعیت موجود را انتخاب کرده  باشــند 
یــا برعکــس. توضیح دیگر اینکه افــراد برای چنین انتخابی، ارزش فعلــی درآمدهای آتی )و نه 
لزومــًا درآمــد فعلی( و همچنیــن ارزش دارایی های خود )و البته خانــواده( را در تصمیم گیری 
دخالت می د هند؛ در واقع به جای درآمد، انتظار می رود دارایی های قابل نقد و چشــم انداز 
درآمدهای آتی فرد تعیین کننده ترجیحات وی در خصوص سیاســت فروش ســربازی باشــد 
گــر قــرار اســت رابطه ای میان شــرایط اقتصادی فرد و ترجیحات وی وجود داشــته باشــد(.  )ا
بنابرایــن ممکــن اســت درآمد جــاری خانوار نماینــده خوبی از ثــروت قابل نقد و چشــم انداز 

درآمدهای آتی فرد نباشد. 
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توضیــح ســومی کــه می تواند بــرای عدم تأثیرگــذاری درآمد بــر ترجیحات افراد ارائه شــود، 
افزایش حقوق سربازان در گزینه سوم است، به این معنا که ممکن است بخشی از افراد دارای 
درآمــد پاییــن )خصوصًا افرادی که شــغل نیز ندارند(، با انگیزه دریافت حقوق مناســب، فروش 
به نحوی که منجر به افزایش حقوق سربازان شود را به ادامه وضعیت فعلی ترجیح داده باشند.     
، معنا دار بودن ضریب ســن در تمام طبقــات و تمام تصریحات  نتیجــه قابــل توجه دیگــر
است. برای بررسی دقیق تر مدل را با حذف سایر متغیرها برآورد کرده و احتماالت برآورد شده 
از مدل را در مقابل متغیر ســن ترســیم می کنیم. نمودار 1، احتمال انتخاب طبقات مختلف را 
بــه ازای مقادیر مختلف ســن نمایش می دهد. افزایش ســن رابطه مثبتی بــا احتمال انتخاب 
گزینه اول و رابطه منفی با احتمال انتخاب گزینه دوم دارد؛ همچنین با افزایش سن، احتمال 
انتخاب گزینه سوم ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. در همین راستا باید توجه داشت که 
گزینه اول تنها پس از عبور سن از حدود 40 سال به باالی 40 درصد می رسد،  احتمال ترجیح 
این در حالی اســت که در بیشــتر ســنین، احتمال انتخاب گزینه ســوم باالی 40 درصد است و 

گزینه اول طرفداران بیشتری دارد.   گزینه سوم به طور کلی نسبت به  که  نشان از آن دارد 
گنر )2007( مفید است. همان طور که در بخش  در این باره اشاره به مطالعه پوتوارا و وا
 ، کی از آن اســت که افراد دارای ســنین  باالتر مبانی نظری گفته شــد، نتایج مطالعه مذکور حا
از تداوم سیستم سربازی اجباری حمایت می کنند؛ اما به رغم شباهت نسبی نتیجه مطالعه 
مذکــور و نتیجــه بــه دســت آمده در ایــن تحقیق، یــک تفاوت مهــم در علت بروز ایــن نتیجه 
گنر )2007(، منشــأ مخالفت اقشــاری که ســربازی را پشــت  وجــود دارد. در مطالعــه پوتوارا و وا
ســر گذاشــته اند )ســن  باالتری دارند( با حذف ســربازی اجباری، تحمل بار مالیاتی مضاعف 
بــود. بــه این معنا کــه در صورت حذف ســربازی اجباری و تأمین مخارج سیســتم داوطلبانه 
از طریــق مالیات، اقشــار مذکور مجبور بــه پرداخت مالیات مضاعف خواهند شــد )یک بار با 
انجام خدمت به شــکل مالیات غیرپولی و یک بار با پرداخت مالیات پولی برای تأمین مالی 
گزینه اول و رابطه منفی آن با  سیســتم داوطلبانه(. اما رابطه مثبت ســن با احتمال انتخاب 
احتمال انتخاب گزینه دوم، نمی تواند ناشــی از چنین پدیده ای باشــد زیرا گزینه هایی که در 
مقابل تداوم سیســتم فعلی قرار داده شــده، سیاست فروش ســربازی بوده است که مستلزم 
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اخذ مالیات بیشــتر نیســت. بنابراین نمی توان با انگیزه های پولی چنین نتیجه ای را توجیه 
کــرد و بایــد از انگیزه های غیرپولی اســتفاده کــرد به عنوان یک احتمال، ایــن نتیجه می تواند 
ناشی از قوی تر بودن دیدگاه هایی مانند آنچه پیشتر عنوان شد )مبنی بر تعهد ملی دانستن 
سربازی( در میان افراد با سن های باالتر باشد. در واقع به  نظر می رسد گروه های سنی باال، با 
احتمال بیشــتری سیاســت های محافظه کارانه و ادامه رویه های ســنتی و تاریخی را به صالح 
می دانند. اما نتیجه ای که با قطعیت از مدل قابل استنباط است اینکه افراد دارای سن های 
، با احتمال باالتری نســبت به تغییر رادیکالی سیاســت فعلی ســربازی به سمت فروش،  باالتر
کنــش منفــی نشــان خواهنــد داد. البته فــروش هنگامی که بــه افزایش قابــل توجه حقوق  وا

کنش منفی کمتری به دنبال خواهد داشت.  سربازان منجر شود، وا

گزینه ها به ازای مقادیر مختلف سن نمودار 1. احتمال انتخاب 

مأخذ: یافته های تحقیق.

موضوع دیگری که باید بررسی شود، تأثیر دیدگاه افراد در خصوص برابری و تبعیض در 
انتخاب های آنان اســت. از دو پرسشــی که برای این منظور پیش بینی شــده بود، پاسخ های 
پرسش اول تأثیر معناداری بر انتخاب افراد ندارد، اما تأثیر پاسخ های پرسش دوم در مدل، 
 Odd(  تأیید می شــود. برای تســهیل در تفســیر مــدل، ضرایب تصریــح اصلی در قالــب ارقام
eβj( Ratio) در جــدول 4 ارائــه شــده اســت. همان طور که قبًا گفته شــد که پاســخ پرســش 
دوم بــه صــورت طیفــی از »کامــًا موافقــم« )متناظر بــا عدد 1( تــا »کامًا مخالفــم« )متناظر با 
عدد 5( بوده اســت. بزرگتر از یک بودن ضریب مربوط به پاســخ پرســش دوم در نتایج مدل 
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نشــان می دهــد افــرادی کــه حساســیت بیشــتری نســبت بــه تبعیــض و نابرابری داشــته اند، 
گزینه های دوم و سوم دارند، به صورتی که به ازای یک پله کاهش  تمایل کمتری به انتخاب 
حساســیت، احتمــال انتخــاب گزینه دوم نســبت بــه احتمال گزینــه اول 1/2 برابــر و احتمال 
گزینه اول 1/35 برابر می شــود که به معنای  گزینه ســوم نســبت به احتمال انتخاب  انتخاب 

گزینه دوم برای این دسته از افراد نیز هست. گزینه سوم نسبت به  جذاب تر بودن 
تأثیرگذاری حساســیت نســبت بــه نابرابری و تبعیض بر ترجیحات افــراد در مورد اجرای 
کی از این نتیجه مهم اســت که اجرای چنین اقداماتی موجب  سیاســت فروش ســربازی، حا
کنش هــای منفــی اجتماعی در میان بخشــی از جامعه خواهد شــد. به عبارت دیگر موجب  وا
ایجاد احساس تبعیض و بی عدالتی در میان بخشی از جامعه خواهد شد. بر این اساس در 
صورت تصمیم به پیاده ســازی سیاســت فروش ســربازی، تمهید اقدامــات تکمیلی به منظور 
یکســان تر کردن زمین بازی برای تمام افراد )تا حد امکان(، از جمله پیش نیازهای مهم این 
اقدام خواهد بود. به عنوان مثال یکی از موارد قابل ذکر برای اقدامات تکمیلی، فراهم شدن 
امــکان تأمیــن مالی ارزان قیمت برای افرادی اســت کــه از موقعیت مالی مناســب برای خرید 
سربازی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر افرادی که توان مالی برای این امر ندارند، اما ارزش 
فعلــی درآمدهــای آتــی خود را برای ایــن کار کافی می دانند، بتوانند از تســهیالت ارزان قیمت 

برای این منظور بهره مند شوند. 

Odd Ratio جدول 4. ضرایب تصریح اصلی برحسب

Odd Ratioمتغیرها

0.92***Ageگزینه دوم

0.71***Militarysit

1.03Income

1.05Attitute1

1.20*Attitute2

17.40***Constant
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Odd Ratioمتغیرها

0.95**Ageگزینه سوم

0.96Militarysit

0.92Income

1.19Attitute1

1.35***Attitute2

4.12*Constant

عالمت * و ** و *** به ترتیب نشانگر معنادار بودن در سطح 10 و 5 و 1 درصد است.
مأخذ: همان.

آخرین متغیری که بر انتخاب افراد تأثیر معناداری داشته، وضعیت سربازی است. سطوح 
مختلف این متغیر عبارتند از »هنوز به سربازی نرفته ام« )متناظر با عدد 1(، »از سربازی معاف 
شــدم« )متناظر با عدد 2(، »در حال گذراندن ســربازی هستم« )متناظر با عدد 3( و »سربازی 
را پشــت ســر گذاشــته ام« )متناظر با عدد 4( اســت. ضریب مربوط به این متغیر در طبقه دوم 
، احتمال  معنادار و کمتر از یک است؛ به این معنا که به ازای هر یک پله افزایش در این متغیر
انتخــاب گزینه دوم نســبت به احتمال انتخــاب گزینه اول 0/7 برابر می شــود. این نتیجه قابل 
پیش بینی تأیید می کند افرادی که در حال گذراندن ســربازی هســتند یا ســربازی را پشــت ســر 

گزینه فروش سربازی خواهند داشت و برعکس. گذاشته اند تمایل کمتری به 
بــر ایــن اســاس، نتایج مدل تأییــد می کند که حتی در صــورت فقــدان انگیزه های مالی 
)مشــابه آنچه در مورد تأثیرگذاری ســن بر ترجیحات افراد بیان شــد(، باز هم تمایل به تداوم 
سیستم فعلی در میان افرادی که به نوعی خدمت وظیفه عمومی را انجام داده اند، پررنگ تر 
از سایرین است. چنین ترجیحی می تواند ناشی از چند احتمال باشد؛ اولین احتمال اینکه 
گاهی به  گاهی از مزایای خدمت وظیفه عمومی بــرای فرد و جامعه )آ ایــن بخــش از افراد بــا آ
دلیــل تجربــه کردن ســربازی(، از تداوم سیســتم فعلی حمایت می کننــد و احتمال دوم اینکه 
در غیــاب انگیزه هــای مالــی، بــه هم خــوردن قواعــد زمین بــازی به نحوی که منافــع احتمالی 
آن به طــور کامــل متوجــه نســل های آتی باشــد، بــرای این گــروه از افــراد آزاردهنده اســت. در 
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گنر )2007( مفید خواهد بود  خصوص احتمال دوم، اشاره به یکی از نتایج مطالعه پوتوارا و وا
، مســتلزم تحمیل ضرر به  و آن اینکه انتقال از سیســتم ســربازی اجباری به هر سیســتم دیگر
حداقل یک نســل خواهد بود و در صورتی که هیچ نســلی حاضر به پذیرش این هزینه نباشد، 

تغییر این سیستم امکان پذیر نخواهد بود. 

۴. جمع بندی و نتیجه گیری 
در مقالــه حاضــر تالش شــد تــا گزینه هــای مختلــف سیاســتگذاری در زمینه خدمــت وظیفه 
گی های افراد انتخاب کننده )به ویژه درآمد و  عمومی، با تمرکز بر فروش سربازی، از منظر ویژ
دیــدگاه افــراد در خصوص برابری و تبعیض( ارزیابی شــود تا به این وســیله تأثیرات اجتماعی 
اجــرای هــر یک از سیاســت های مورد نظر تا حدودی تبیین شــود. در تحلیل سیاســت های 
بدیــل ســربازی داوطلبانــه )حرفه ای( به دلیــل مبهم بودن امــکان  پیاده ســازی کامل آن در 
شــرایط کنونی کشــور )ناشــی از پتانســیل محدود مالیات ســتانی دولت( و نیز اثرات احتمالی 
بــر افزایــش مشــکل شناســایی در مدل، در میان گزینه هــا قرار نگرفت و از ســوی دیگر فروش 
ســربازی در دو حالــت )فــروش معمــول و فروشــی که بــه افزایش قابــل توجه حقوق ســربازان 
منجــر شــود( مورد توجــه قرار گرفــت. نتایج اجرای طرح پرسشــنامه نشــان داد حدود نیمی 
از پاســخ دهندگان، فروشــی که به افزایش قابل توجه حقوق ســربازان منجر شود را نسبت به 
که  ادامه وضعیت فعلی و فروش به شــیوه معمول ترجیح می دهند. اما یکی از دغدغه هایی 
همواره درباره فروش سربازی مطرح می شود، ایجاد نارضایتی در قشر کم درآمد است. بر این 
اساس تحلیل انتخاب  افراد در گروه های مختلف درآمدی و با دیدگاه های متفاوت از اهداف 
اصلی این تحقیق بوده است. ازاین رو با استفاده از مدل الجیت چند جمله ای به دنبال این 
مسئله بودیم که افرادی که درآمد کمتری دارند یا اهمیت بیشتری به برابری و عدم تبعیض 
می دهنــد، کــدام گزینه هــا را بیشــتر انتخــاب می کنند. نتایج مــدل الجیــت چند جمله ای که 
کی از آن بود که الف( درآمد افراد تأثیر سیستماتیکی  بر مبنای 440 پرسشنامه برآورد شد، حا
روی ترجیــح آنهــا در زمینــه انتخــاب سیاســت فــروش ســربازی نمی گــذارد. ب( ســن رابطــه 
مســتقیمی بــا ترجیحــات افــراد در زمینــه ســربازی دارد. بــه  این  معنا کــه افزایش ســن رابطه 
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مثبتــی با احتمــال ترجیح دادن ادامه وضعیت کنونی و رابطه منفی با احتمال ترجیح دادن 
سیاســت فروش ســربازی دارد. ج( حساسیت بیشتر نسبت به تبعیض و نابرابری دارای تأثیر 
گزینه های مربوط به فروش سربازی بوده  است؛ د( برای افرادی  منفی روی احتمال انتخاب 
که حساسیت پایین تری در این زمینه از خود نشان دادند، فروشی که به افزایش قابل توجه 
حقوق سربازان منجر شود جذاب تر از فروش به شیوه معمول بود و در نهایت خروجی مدل 
این نتیجه را تأیید می کند که افرادی که در حال گذراندن سربازی هستند یا سربازی را پشت 

گزینه فروش سربازی خواهند داشت.  سر گذاشته اند تمایل کمتری به 
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بعــد از فروپاشــی نظام اتحادیه جماهیر شــوروی ســابق، حوضــه ُکر - ارس با خأل مدیریــت یکپارچه منابع آب 

مواجه شد. نظام متمرکز مدیریت آب در سه کشور جدید التأسیس جنوب قفقاز شامل: جمهوری آذربایجان، 

ارمنســتان و گرجســتان فروپاشــید، ترکیــه پــروژه عظیــم»داپ« را روی ارس بــه اجرا گذاشــته و ایــران نیز برای 

جبران کسری سهمیه 50 درصدی خود از ارس ، ضمن احداث سدهای مشترک با جمهوری آذربایجان، پروژه 

انتقال آب ارس را برای تأمین همزمان آب شرب تبریز و نجات دریاچه ارومیه به اجرا گذاشته است. 

کان اســتمرار یافته و به  گرچه رژیم آبی دوجانبه بجا مانده از دوران شــوروی ســابق کما در این میان، ا

توافقنامه های دوجانبه جدید میان کشــورهای ســاحلی گســترش یافته اســت، اما ازآنجا که ماهیت رودخانه 

ُکر نظام رودخانه واحدی را تشکیل می دهد و از  ارس از »مرزی« به »فرامرزی« تغییر یافته است و در پیوند با 

سوی دیگر تعداد اعضای کشورهای ساحلی از سه به پنج افزایش یافته است؛ بنابراین به نظر نمی رسد رژیم 

ُکر - ارس باشد. کنونی و آتی در حوضه  حقوقی دو جانبه بتواند پاسخگوی نیازها و چالش های 

مقالــه حاضــر بــا بررســی و تحلیل چالش های ناشــی از فقــدان مدیریت یکپارچــه منابــع آب و رژیم آبی 

ُکــر - ارس به  منطقــه ای در دوره پساشــوروی، بــه ایــن نتیجــه می رســد که الحاق کشــورهای ســاحلی حوضه 

کنوانســیون 1997 ســازمان ملل و ایجاد رژیم آبی جدید بر اساس قواعد 2004 برلین در سطح حوضه می تواند 

کند.  کند و آینده همکاری ها را در این حوضه آبی مشترک تضمین  به رفع خأل ها کمک 

ُکر – ارس؛ مدیریت یکپارچه منابع آب؛ رژیم آبی؛ قفقاز جنوبی؛ رودخانه های مرزی و فرامرزی کلید واژه ها: حوضه 
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مقدمه 
ُکــر - ارس، حوضــه آبــی بین المللــی بــا مســاحتی بالغ  بــر حــدود 190 هــزار و 110 کیلومتر مربع 
اســت کــه 65 درصد آن در کشــورهای واقع در جنوب قفقاز شــامل  آذربایجــان 31/5 درصد، 
گرجســتان18/2 درصــد، ارمنســتان15/7 و بقیه بیــن ایران 19/5 درصــد و ترکیه15/1 درصد 

.(Campana et al, 2012: 22-24( قرار دارد
ُکر و ارس با اندکی تفاوت از مناطق کوهســتانی شــمال شــرقی ترکیه سرچشمه می گیرند 
گانه شــمالی و جنوبی در نزدیکی شــهر صابرآباد جمهوری  و پس از طی کردن دو مســیر جدا
آذربایجان به هم وصل شــده و بعد از طی یک مســیر 230 کیلومتری به دریای خزر می ریزد. 
ُکر و ارس به ترتیب 66 و 34 درصد به جریان آب حوضه کمک می کنند. این دو رود 10 درصد 

.(UNDP-GEF, 2007: 9( آب ورودی به دریای خزر را تشکیل می دهند
پــس از فروپاشــی شــوروی و بــا اســتقالل جمهوری هــای منطقــه قفقــاز جنوبــی شــامل 
ُکــر - ارس به عنــوان یک حوضــه آبریز اصلی  جمهــوری آذربایجــان، گرجســتان و ارمنســتان، 
و بین المللــی در ایــن منطقــه مطــرح شــد. با این حــال هیــچ توافق جامعــی در زمینــه تعیین 
ســهمیه کشــورها از آب های مشــترک، نظارت بر کیفیت این منابع آبی و جلوگیری از آلودگی  
بیــن کشــورهای منطقــه انجام نشــده و مشــکل اصلی در زمینــه آب در قفقــاز جنوبی همین 
فقــدان مدیریــت مشــترک اســت )کالنتــری و حکمــت آراء، 1399: 2870(. در نبــود نهادهــای 
همکاری و تشــریک مســاعی، طرح های مختلف توسعه اقتصادی در کشورهای ساحلی این 
حوضــه آبریــز بــه صــورت مجــزا، طراحــی و اجرا شــده و به رونــد رو بــه تزاید تصــرف منابع آبی 
انجامیــده اســت )محمدعلی پور و طالبیان، 1397: 236- 231(. نبــود توافقنامه چند جانبه 
میان دولت های ســاحلی درباره مدیریت رودخانه فرامرزی کشورهای پایین دست را در برابر 
آلودگی آب، ســیالب، فرســایش رودخانه و سایر مشــکالت مربوط به حوضه آسیب پذیر کرده 

 .(Huseynova, 2015: 12-41( است
از ســوی دیگــر بــا مرزبندی های جدید در دوره پسا شــوروی تعداد کشــورهای ســاحلی 
ُکر - ارس از ســه کشــور )شــوروی ســابق، ایــران و ترکیه( به پنج کشــور )ایــران، ترکیه،  حوضــه 
جمهوری آذربایجان، ارمنســتان و گرجســتان( افزایش یافته و ارس با ُکر درهم تنیده شــده و 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  35 ُکر - ارس   لزوم رژیم سازی براساس مدیریت یکپارچه منابع آب؛ مطالعه موردی: حوضه 

کنون نظام رودخانه ای واحدی را تشــکیل می دهد. ماده )2( بخش اول کنوانسیون 1997،  ا
»آبراهــه«1 را بــه صورت یک سیســتم متشــکل از آب های ســطحی و زیرزمینــی تعریف می کند 
کــه بــه موجب ارتباط فیزیکی خود یک واحد را تشــکیل داده و به یک نقطه مشــترک منتهی 

می شود )شولی، وطن فدا و آوریده، 1394: 133(. 
شــاید بتــوان گفت مهمترین تحــول در دوره پسا شــوروی، تغییر ماهیــت رودخانه ارس 
از »مــرزی«2 بــه »فرامرزی«3 اســت. آبراه هــای مجاور جزء منافع مشــترک طرفین به حســاب 
می آیــد و نشــان دهنده تقســیم یــک منبــع طبیعی بین کشــورهای کنــاره آن اســت. در مورد 
آبراه هــای متوالــی چنیــن به نظر می رســد که اصل اســتفاده منصفانه، همان حد وســط بین 
کمیت نامحدود کشــور باالدســت بر آب های خود و حقوق کشــور پایین دست بر دریافت  حا
، 1373 و 1374: 79(. اما تعیین حدوسط به  که به طور طبیعی جریان دارد )ممتاز همه آبی 
کرات مســتمر بین دولت های ســاحلی بر اساس  این ســادگی انجام نمی شــود و مســتلزم مذا

معیارهای تعیین شده در اصول و قوانین بین المللی است.  
حال ســؤال این اســت که چگونه می توان خأل های مدیریت یکپارچه منابع آب و رژیم 
حقوقــی را در دوره پسا شــوروی در حوضــه ُکــر - ارس پــر کــرد ؟ فرضیه مقاله این اســت که با 
ُکر - ارس به کنوانســیون سال 1997 ســازمان ملل درباره  الحاق کشــورهای ســاحلی حوضه 
اســتفاده غیر کشــتیرانی از آبراه هــای بین المللــی4 و ایجــاد رژیــم آبــی جدید بر اســاس قواعد 
2004 برلیــن5 در خصــوص مدیریــت یکپارچــه حوضه هــای آبــی بین المللــی می تــوان هــم بر 
چالش هــای ناشــی از فقــدان مدیریــت یکپارچــه منابع آب و رژیــم آبی منطقــه ای فائق آمد 
و هــم بــه تضمین هــای بیشــتر از توافق هــای دو جانبه موجود بــرای اســتمرار همکاری ها در 

ُکر - ارس دست یافت.  حوضه 

1. Watercourse
2. Border
3. Transboundary
4. The1997  United Nations Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International 
Watercourses.
5. The Berlin Rules on Water Resources
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۱. تعریف مفاهیم
مدیریت یکپارچه منابع آب: طبق برنامه مشــارکت جهانی آب ملل متحد، مدیریت یکپارچه 

ک و منابع وابسته  منابع آب فرایندی است که حفاظت، توسعه و مدیریت هماهنگ آب، خا
کثر رساندن رفاه اقتصادی و اجتماعی به شیوه ای عادالنه و بدون لطمه  را به  منظور به حدا

کوسیستم های حیاتی ترویج می کند.1 دیدن پایداری ا
مدیریت یکپارچه حوضه: انتقــال از مرزهــای رســمی بــه مرزهــای هیدروگرافیــک2در مدیریت 

منابــع را گوینــد )OECD, 2014: 3). در رهیافــت حوضــه،3 رودخانــه یک پیکــره واحد تلقی 
کنــون نــه تنهــا آب هــای ســطحی بلکــه  گفتمــان ا می شــود )Tkhilava, 2015: 10). ایــن 

.(UN-Water, 2012: 3( آبخوان های مرزی4 را نیز شامل می شود
رژیم: بــه لحــاظ لغــوی »رژیــم«5 از ریشــه التیــن »Reg« یا »Rec« به معنای راســت و درســت 

اخذ شــده اســت و در کلماتی مانند »Regulate« به معنای تنظیم کردن و درســت کردن نیز 
به چشــم می خورد )عســگر خانی، 1381: 180(. از لحاظ مفهومی رژیــم مجموعه ای از اصول، 
هنجارهــا، قواعــد صریح یا تلویحی و رویه های تصمیم گیری اســت که به واســطه آنها توقعات 
بازیگــران پیرامــون موضوعــات خــاص بــا هــم تالقــی کــرده و خواســته های بازیگــران بــر آورده 

.(Krasner, 1981: 1( می شوند

ُکر – ارس و کشورهای ساحلی آن  ۲. بررسی وضعیت مدیریت یکپارچه منابع آب درحوضه 
ُکــر - ارس مســائل و چالش هایی را در ســطح  نبــود مدیریــت یکپارچــه منابــع آب در حوضــه 
حوضه پدید آورده اســت که شــامل تخریب کیفیت آب، نوســان و کاهش جریان آب، تخریب 
کوسیستم و افزایش سیل و فرسایش کرانه است و نگرانی عمده کشورهای حوضه را تشکیل  ا
می دهد )UNDP/GEF, 2007: IV). این مســائل و چالش ها از رویکردهایی ناشــی می شود 

1. Global Water Partnership (GWP(
2. Hydrographic
3. Basin Approach
4. Transboundary Aquifers
5. Regime
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ُکــر - ارس به طور مســتقل و بدون توجــه به اصول  کــه هــر یک از کشــورهای ســاحلی حوضه 
گرفته اند. مدیریت یکپارچه حوضه در پیش 

۱-۲. ترکیه 
سد ســازی های ترکیــه بزرگتریــن چالــش و تهدیــد در مســیر مدیریــت یکپارچــه منابــع آب در 
ُکــر - ارس و به خصوص ارس محســوب می شــود. تا پیش از این ترکیــه تنها از طریق  حوضــه 
کنون اجرای پروژه عظیم  ســد آرپاچای از رود ارس اســتفاده می کرد )خالقی نژاد، 1398(؛ اما ا
»داپ« را بــر روی ارس در دســتور کار قــرار دارد کــه احــداث چهــارده ســد و نیــروگاه آبی برای 
کو، ســراپ، ســنا و  آن پیش بینــی شــده اســت. برخــی از ایــن ســد ها شــامل نارین قلعــه، صفا
قارص قلعــه در حــال بهره بــرداری اســت و ســالیانه از آنها 244 مــگاوات برق تولیــد می کند. 9 
که این  سد و نیروگاه برق آبی دیگر در دست ساخت و یا برنامه ریزی است. مهمترین سدی 
گرگ ســیاه( نــام دارد که قادر به ذخیره ســازی  کورت1) کشــور بــر روی ارس ســاخته اســت کارا
یک میلیارد و ششــصد میلیون متر مکعب آب اســت. این ســد در محدوده شهرستان ساری 
که آب شرب، کشت و صنعت  کامیش2 استان قارص قرار دارد. ارتفاع این سد 124 متر است 
و آبیاری دشــت ایغدیر و اســتان قارص ترکیه را تأمین خواهد کرد. طول بدنه ســد 142 متر و 
طول تاج ســد 497 متر در نظر گرفته شــده اســت )قمرنیا، 1399(. ترکیه مشــابه این طرح را 
بــا عنــوان »گاپ«3 بــر روی رودخانه هــای دجله و فرات اجــرا کرد که در مــواردی آثار و تبعات 
ویرانگر در کشــورهای پایین دســت این رودخانه ها به همراه داشــته اســت. این پروژه شامل 
احــداث 22 ســد و مخــزن )چهــارده ســد روی فــرات و هشــت ســد روی دجلــه( و نــوزده مرکز 
، قاضی  برق آبی اســت که در 9 اســتان جنوب شــرق ترکیه شــامل آدی یامان، باتمان، دیار بکر
ک به مساحت 75 هزار و 358 کیلومتر  آنتپ، کیلیس، ماردین، ســیرت، شــانلی اورفا و شیرنا

مربع در حال اجرا و بهره برداری است )ستاری، 1396: 2-3(. 

1. Karakurt
2. Sarıkamış 
3. The Southeastern Anatolia Project (Turkish: Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP((
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با اینکه ترکیه تنها 54 هزار و 145 کیلومتر مربع )24/5 درصد( از سطح حوضه رودخانه 
دجله و 400 کیلومتر )22 درصد( از طول آن را در اختیار دارد و 25 میلیارد و 240 میلیون متر 
مکعب )52 درصد( از جریان سالیانه آب دجله را تأمین می کند؛ اما ظرفیت ذخیره سازی ها و 
سدهای ترکیه روی دجله 17/6 میلیارد متر مکعب است، حال آنکه متوسط جریان سالیانه 

رودخانه دجله در نزدیکی مرز ترکیه و عراق حدود 16/8 میلیارد متر مکعب است. 
این امر نشان می دهد که ترکیه قادر است همه آورد حاصل از رودخانه دجله را در کشور 
ذخیره کند. با وجود اینکه ترکیه 125 هزار کیلومتر مربع )28/2 درصد( از حوضه آبریز فرات و 
1230 کیلومتر )41 درصد( از طول آن را در اختیار دارد و 31 میلیارد و 580 میلیون متر مکعب 
)89 درصــد( از جریــان ســالیانه را تأمیــن می کنــد؛ امــا ظرفیت ذخیره ســدهای ترکیــه بر روی 
فرات حدود 95 تا 100 میلیارد متر مکعب اعالم شده است که مجموع ظرفیت دو سد کبان و 
آتاتورک به 79/6 میلیارد متر مکعب می رسد حال آنکه آورد متوسط سالیانه رودخانه فرات 
در کل حوضه حدود 30 میلیارد متر مکعب اســت و در مجموع ظرفیت ســدها و ســازه های 
احداث شده ترکیه بر روی رودخانه های دجله و فرات بیش از 1/5 برابر کل آورد این حوضه 
اســت )میان آبــادی و امینــی، 1398: 54- 77؛ ESCWA and BGR, 2013). تــا مدت هــا 
کنون به نظر می رســد با نزدیک شــدن به مراحل  توجــه ترکیــه به پــروژه گاپ متمرکز بــوده و ا
ُکر - ارس  پایانــی، ترکیــه فراغت بیشــتری بــرای مهار ســایر آب های فرامــرزی جاری از جملــه 

 پیدا می کند. 
ترکیه به میزانی که برای مهار آب های جاری، بدون توجه به مخاطرات برون مرزی آنها، 
تالش می کند توجه جدی به الزامات مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه ندارد. منابع آب ضمن 
اینکه به صورت دولتی اداره و مدیریت می شود، اما بین ارگان های ذی مدخل نیز هماهنگی 
وجود ندارد )Bayram, Erkus and Ozturk, 2014: 72). مسئولیت های مدیریت یکپارچه 
منابــع آب میــان تعــدادی از آژانس هــای دولتی ماننــد وزارت محیط زیســت و جنگل داری،1 
.(Yilmaz and Koc, 2015: 162( سازمان دولتی آب و تشکیالت محلی تقسیم شده است 

1. Moef
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 کیفیــت آب در ایــن کشــور بــه صــورت کارآمــد کنتــرل نمی شــود و بانــک اطالعاتی مــورد نیاز 
 وجــود نــدارد. برخــی نواقــص اساســی در زمینــه حفــظ ذخایــر آب از آلودگــی در ترکیــه وجود 
دارد )Bayram, Erkus and Ozturk, 2014: 70). توزیع آب میان بخش های مصرف نیز متوازن 
نیســت. به عنوان مثال در ســال 2013، 29 میلیارد و 600 میلیون متر مکعب معادل 74 درصد از 
کل آب مصرفی به بخش کشاورزی، 6 میلیارد و200 میلیون متر مکعب معادل 15 درصد از کل آب 
مصرفــی بــه امور خانگــی و 4 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب معــادل 11 درصد از کل آب مصرفی 
.(Koc, 2015: 159 and Yilmaz( بــه حــوزه صنعــت، امــور محیــط زیســت و... اختصــاص یافــت 

 عالوه بــر ایــن ترکیــه اهداف امنیتی را نیــز از ابر پروژه های آبــی خود دنبال می کنــد که در مدار 
توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه منابع آبی و حوضه های مشترک فرامرزی نمی گنجد. 

۲-۲. ارمنستان 
ارمنستان در سال های بعد از استقالل، برخی اقدامات در زمینه اصالح و بهبود مدیریت آب 
انجام داده است. از جمله این موارد می توان به قانون به روز رسانی آب در سال 1،2002 قانون 
انجمن هــا و اتحادیه مصرف کنندگان آب در ســال 2،2002 قانون تمهیدات زیربنایی سیاســت 
4 اشاره کرد. این قوانین گسترده و 

3و قانون برنامه ملی آب در سال 2006 
ملی آب در سال 2005 

جامع است و مبنای محکم برای برنامه ریزی و مدیریت بخش آب را فراهم می کند؛ با این حال 
»قابلیــت دسترســی بــه داده ها« به طــور وســیع در دولت اعمال نمی شــود و هر بخشــی خود 
کند یا خیر )UN-Water, 2012: 21). در بخش نهادی،  که داده ها را مبادله  تصمیم می گیرد 
بررســی و اجرای توصیه های مربوط به ایجاد هم پوشــانی بین نقش ها و مســئولیت ها، تنظیم 
و بهبود ســازوکارهای همکاری و هماهنگی بین ســازمانی به وســیله شــورای ملی آب و تدوین 

 .(Yu, Rita and Lee, 2015: 19( برنامه ای برای مدیریت منافع الزم و ضروری است

1. The Adoption of the Updated Water Code in 2002.
2. The Law on Water User Associations and Federations of Water User Associations in 2002.
3. Law on the Fundamental Provisions of the National Water Policy in 2005.
4. The Law on the National Water Program in 2006.
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طرح هــای مدیریــت حوضه رودخانه ای فقط برای چهــار حوضه از بین چهارده حوضه 
،2 آرپا و وروتان3  رودخانه ای توســعه  یافته و در چهار حوضه رودخانه ای آخوریان،1 متســامور
در حال اجراست )OECD, 2014: 4). بهبود مدیریت حوضه رودخانه مستلزم داشتن دید 
اســتراتژیک بــرای مدیریــت یکپارچــه منابع آب اســت و بخش آب ارمنســتان به رغــم دریافت 
کافی و ابزارهای تحلیلی با چالش های زیادی مواجه  کمک های اهدایی به دلیل اطالعات نا
اســت. هنــوز اطالعات مورد نیاز در ســازمان های مدیریت برون مرزی حوضه قابل دســترس 
 بر دســتور العمل چارچــوب آب اتحادیه 

ً
نیســت. مدل طراحی فعلی حوضه رودخانه شــدیدا

کولوژی رودخانه مبتنی اســت. طراحی بین بخشــی  اروپا اســتوار اســت که بر حفظ ســاخت ا
 کــه آب، کشــاورزی، انــرژی، و محیــط زیســت را پیونــد می دهــد، به طــور کافی توســعه نیافته 

.(Yu, Rita and Lee, 2015: 8-13( است
ارمنســتان نقش اساســی در آلودگــی منابع آب ارس دارد که در تضــاد با اصول مدیریت 
یکپارچه حوضه اســت. قرار گرفتن معادن مس، مولیبدن و طال در حریم رودخانه ارس یکی 
از پتانســیل های بســیار بــاالی الودگــی آب در منطقــه به شــمار مــی رود. یکی از ایــن معادن ، 
ک است که در فاصله کمتر از پنج کیلومتری نوار مرزی )رودخانه  گارا معدن مس و مولیبدن آ
گرفتــه اســت )فتحــی، 1395: 16(. فاضالب هــای صنعتــی و خانگــی از هــرازدان،4  ارس( قــرار 
چارن ســاوان،5 آبویان6 و ایروان7 به رودخانه هرازدان به عنوان یکی از شــاخه های رودخانه 
گاجــاران9 و  ارس تخلیــه می شــود. عالوه بــر ایــن، فاضالب هــای صنعتــی از معــادن جفــان،8 

1. Akhurian
2. Metsamor
3. Akhuryan, Metsamor, Arpa and Vorotan
4. Hrazdan
5. Charensavan
6. Abovyan
7. Yerevan
8. Gafan
9. Gajaran
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کیــرت1 بــه رودخانــه ارس نیــز ریختــه می شــود )Huseynova, 2015: 32). از همــه  ســاس تا
نگران کننده تر آلودگی ها و خطرهای ناشــی از نیروگاه اتمی متســامور است. این نیروگاه در 30 
کیلومتــری ایــروان و 16 کیلومتــری مــرز ترکیه قرار دارد. بــا اینکه یکی از پنج نیروگاه نســل اول 
دنیاست، اما باز هم بخشی از برق مصرفی ارمنستان را تأمین می کند و فاضالب های صنعتی 

آن به ارس ریخته می شود )دهشیری و حکمت آراء، 1397: 611(.

گرجستان  .۲-3
با وجود وفور منابع آبی، مدیریت منابع آب در هر دو ســطح داخلی و ســطح حوضه، فاصله 
زیــادی بــا معیارهــا و اســتانداردهای مدیریت یکپارچــه دارد. در داخل اغلــب پروژه های آبی 
تک منظــوره اســت و بیشــتر در تولیــد بــرق بــه مصــرف می رســد. از این گذشــته نیمــی از آب 
فاضالب بدون تصفیه رها می شود )UNDP/GEF, 2013: 52-54). گرجستان دارای صنایع 
ک، ماشــین آالت و... اســت که هر یک فاضالب های ســمی خاصی  ، آمونیا بزرگی مانند منگنز

ُکر می ریزند )فتحی، 1395: 16(. تولید و سپس آنها را به 
کشــور بســیار متمرکــز  ایــن  گرجســتان، سیســتم مدیریــت آب در   بــا وجــود اســتقالل 
اســت )OECD, 2014: 8). راهکارهــا و شــیوه های مدیریــت منابع آب بــه رویکردهای اداری 
وابسته است. این امر از انعطاف و پویایی ساختار مدیریت منابع آب می کاهد و مانع از این 
.(Tkhilava, 2015: 8( می شــود که به موقع و بجا بتوان از شــیوه های کارآمدتر استفاده کرد 
مدیریــت منابــع آب در عیــن تمرکــز شــدید، پاره پــاره اســت و ســازوکاری برای مدیریــت آن در 
ســطح محلی وجود ندارد. در گرجســتان 33 نهاد در فرایند مدیریت آب دخیل هســتند که 
موجــب تداخــل در وظایف و مســئولیت ها می شــود و فرایند مدیریت منابــع آب را پیچیده تر 
می کنــد. آنچــه بر ایــن پیچیدگی می افزایــد تغییر مکرر ســاختارهای نهادی اســت. در همان 
 حــال مبادلــه اطالعــات و هماهنگــی میــان نهادهــا ضعیــف اســت و نیــاز بــه تقویــت ویــژه 

.(UNDP/GEF, 2013: 73( دارد

1. Sastakert
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دولت گرجســتان در حال حاضر به ســمت هماهنگ ســازی نهادی و قانونی با اتحادیه 
اروپــا گام بر مــی دارد، امــا بــرای منطبــق شــدن بــا قوانیــن و اســتانداردهای ایــن اتحادیــه بــا 
چالش های ســاختاری زیســت محیطی از قبیل بهبود قوانین زیست محیطی، افزایش دانش 
گاهی مصرف کنندگان، بهبود و تقویت نظارت، سیستم های بازرسی و اجرایی و دستیابی  و آ
بــه دانــش کافــی بــرای سیاســتگذاری مواجه اســت. همچنین گرجســتان بــا توجه بــه بافت 
کوهســتانی و ســیل خیز بودن نیــاز به مدیریت یکپارچه ســیل در کنار مدیریــت یکپارچه آب 
کارکردها  دارد. الزمه اجرای مؤثر هر دو آن، محیط زیست قانونگذاری و سیاستگذاری شده، 
و نقش های نهادینه شــده مشــخص و ابرازهای مدیریتی برای تنظیــم، نظارت و اجرای مؤثر 

 .(Tkhilava, 2015: 10-13( است

آذربایجان  .۲-۴
ُکر - ارس بســیار بیشــتر از ارمنستان  برای آذربایجان مصرف آب از منابع ســطحی در حوضه 
کتورهــای اصلــی تعیین کننــده در این باره جمعیــت زیاد، آب و  و گرجســتان اهمیــت دارد. فا
هــوای خشــک و تر و وابســتگی بیشــتر به منابــع رودخانه به عنــوان منبع اصلــی مصرف آب 

  .(UNDP/GEF, 2013: 52( است

ظرفیــت منابــع آب رودخانــه ای بیــن 28/1 تا 30/3 میلیارد متر مکعب اســت کــه 19 تا 21 
میلیارد متر مکعب از رودخانه های مرزی و فرامرزی و 8 تا 11 میلیارد متر مکعب از رودخانه های 
محلی تأمین می شود. البته در دوره های خشکسالی کل منابع آب تجدید پذیر 20 تا 21 میلیارد 

 .(Huseynova, 2015: 15( متر مکعب کاهش می یابد
بیشتر نواحی جمهوری آذربایجان در کمربند خشک قرار گرفته که این امر سبب کاهش 
ذخایر آبی شــده اســت. حدود 65 درصد قلمرو آذربایجان در اقلیم جنب مداری و تنها 35 
درصد آن در منطقه معتدل قرار دارد )امیراحمدیان، 1381: 90(. داده های موجود از افزایش 
تدریجــی دمــا در آذربایجــان و به تبع آن کاهش بارش در این کشــور حکایــت دارد. به عنوان 
مثال بین ســال های 1960 تا 2000 میالدی به طور میانگین دمای ســالیانه 0/52 ســانتی گراد 
افزایــش یافــت کــه کاهش بارش به میزان 9/8 درصد و در مواردی حتی تا 17 درصد را در پی 
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داشته است. سناریوهای موجود از ادامه و حتی تشدید این روند در سال های آتی حکایت 
.(UNDP/GEF, 2013: 85( دارد

در آذربایجان حدود دو ســوم از آب اســتحصالی به بخش کشــاورزی اختصاص می یابد 
حــال آنکه براســاس آمار ســال 2013 ســهم کشــاورزی در تولید ناخالص داخلــی 5/5 درصد، 

 .(Ibid.: 52( سهم صنعت 62/2 درصد و سهم خدمات 32/3 درصد بود
آذربایجــان یــک دســتورالعمل با عنــوان »کدآب«1 تدوین کرده اســت کــه در آن اصول و 
کرده و در مواردی با اســتناد به مصوبه هیئت وزیران به  مبانی مدیریت منابع آب را تشــریح 
تفســیر و تکمیــل آن اقدام کرده اســت؛ اما هنــوز ارتباط و هماهنگی بین وزارتخانه ها و ســایر 
سازمان های درگیر مدیریت منابع آب ضعیف است. در مواردی اطالعات مبادله می شود، اما 
کار به صورت موقت و عمومًا به واسطه تماس های فردی انجام می شود. تماس ها بین  این 
کولــوژی و مقررات های مربوطه  مقامــات دخیــل در مدیریت آب و مقامات مرتبط به زمین، ا
محدود اســت. شــکاف و ناهمپوشــانی در مســئولیت  و وظایف مقامات دســت اندرکار وجود 
دارد. در بخــش نظــارت و مدیریــت اطالعات تا حدی نظارت منابع آب در هر دو بخش کّمی 
که از رصد و نظارت جمع آوری می شــود به اتخاذ  و کیفی در حال انجام اســت، اما اطالعاتی 
اقداماتــی برای بهبود مدیریت منابع آب منتهی نمی شــود. اطالعــات درباره منابع زیرزمینی 
قدیمی اســت و نیاز به بازنگری دارد )Ibid.: 67). ضعف قانونگذاری، نبود مفهوم حفظ آب 
و اصول اجرای آن، فقدان ساختار سازمانی کافی و پیچیده بودن عملکرد نهادهای مسئول 
و فقــدان پایه های اقتصادی روشــن برای تعیین هزینه هــای متغیر جهت اهداف مصرف آب 
از دیگــر چالش هــای مدیریت بحران آب اســت )Huseynova, 2015: 30) و با توجه به تعدد 
نهادهــای دخیــل در فراینــد مدیریــت آب، ایجاد وحدت ســاختاری در نهادهــای دخیل در 

 .(OECD, 2014: 4( فرایند مدیریت آب از اهمیت فوری برخوردار است

1. Water Code



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         / سال ۲9، شماره ۱۱۰  ۴۴Ý£#{Õ       S        
KA

ùê#"F
     B&     #

5-۲. ایران
حوضه آبریز ارس با مســاحتی حدود 3/95 میلیون هکتار در تقســیم بندی کلی هیدرولوژی 
ایران بخشــی از حوضه آبریز دریای خزر اســت و تقریبًا 2/4 درصد از مساحت کشور را شامل 
می شــود. ایــن حوضه از ناحیه شــمال با ارمنســتان و آذربایجان، از غرب بــا ترکیه و از جنوب 
 و شــرق با حوضه های ارومیه و تالش - انزلی هم مرز اســت ) مولوی و همکاران، 1395: 219(.
 ،  فصل مشــترک حوضه آبریز ارس با رودخانه ارس )مرز ارمنســتان و آذربایجان( 430 کیلومتر
، با حوضه ســفید رود 75 کیلومتر  ، با حوضه دریاچه ارومیه 410 کیلومتر با ترکیه 240 کیلومتر
و بــا حوضــه تالــش 76 کیلومتــر اســت )حیــدری، 1391: 48(. آن قســمت از حوضــه ارس کــه 
کشــور و در ســمت راســت رودخانــه و در  گرفتــه در منتهی الیــه شــمال غربــی  در ایــران قــرار 
اســتان های آذربایجــان غربــی، آذربایجــان شــرقی، اردبیــل و بخــش کوچکی از اســتان گیالن 
واقع اســت که حدود 41 درصد از مســاحت کل حوضه ارس را تشــکیل می دهد )اسفندیاری 
درآبــاد و همــکاران، 1392: 46؛ اردبیلی اصل و آقایی، 1386(. با اینکه میزان وابســتگی ایران 
بــه آب هــای فرامــرزی حــدود 7 درصد اســت، اما ایــن وابســتگی در مواردی همچون دشــت 
کم جمعیت در حاشــیه  مغــان بــه 80 درصــد می رســد )آزاد بخــت و نــوروزی، 1387: 149(. ترا
رودخانــه مــرزی ارس و بالهــارود و زمین های حاصلخیز در این منطقه، وابســتگی مردم را به 
ارس، بیشــتر کرده به نحوی که هویت قومی و فرهنگی این منطقه و ژئوپلتیک اســتان اردبیل 

ک نژاد متکی و فرجی راد، 1389: 88-94(.  وابسته به ارس است )پا
در بیــن پنــج کشــور ســاحلی ُکــر - ارس، ایــران بیشــترین ضرر آبــی را از ناحیه فروپاشــی 
شوروی سابق متحمل شده است. در همه قرار دادهای بین ایران و روسیه و شوروی سابق 
کید شده است؛ اما  بر استفاده مساوی از آب رودخانه های مرزی به صورت پنجاه - پنجاه تأ
پس از فروپاشی شوروی، ارمنستان و آذربایجان دو سهم از آب مرزی ارس برداشت می کنند 
و در عمــل ســهم ایــران از 50 درصــد ســابق بــه یک ســوم کاهــش یافتــه اســت ) همــان: 92(. 
بنابرایــن ایــران در ســال های اخیــر بهره برداری های خــود را از آب ارس افزایش داده و ضمن 
احداث سدهای مشترک خداآفرین و قیزقلعه سی با جمهوری آذربایجان اجرای پروژه عظیم 
کار قرار داده  انتقال آب ارس برای تأمین آب شرب تبریز و نجات دریاچه ارومیه را در دستور 
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است. طرح انتقال آب ارس شامل آبگیری در حاشیه رودخانه ارس در شهر جلفا با ظرفیت 
300 میلیــون متــر  مکعب در ســال، خط انتقال فوالدی به قطــر 2000 میلی متر و به طول 134 
کیلومتــر بــا ظرفیت انتقال 7 متر  مکعب در ثانیه و یک رشــته تونل انتقال 5/5 کیلومتری به 
قطر 3/2 متر و هشــت باب ایســتگاه پمپاژ است. سیستم تأمین برق 100 مگاواتی، 13 مخزن 
ذخیــره بــه حجم کل 390 هزار متر مکعــب، تصفیه خانه مقدماتی به ظرفیت 9/1 متر مکعب 
در ثانیه در محل برداشت و تصفیه خانه اصلی به ظرفیت 6/6 متر مکعب در ثانیه در شمال 

غرب صوفیان از دیگر مشخصات فنی این طرح بزرگ است )ایرنا، 1399(.
به رغــم تالش هــای گســترده برای مهــار آب های ســطحی، مدیریت منابع آبــی در ایران 
گــر تاالب ها،  فاصلــه زیــادی بــا اصــول و معیارهــای شــناخته شــده مدیریــت یکپارچــه دارد. ا
رودخانه ها و حتی دریاچه ها یکی پس از دیگری در ایران خشک می شود، خود مبنی بر نبود 
مدیریــت یکپارچــه منابع آبی و نادیده گرفتن اصول و معیارهای توســعه پایدار اســت. از بین 
کید زیادی بر ساخت و ســازها شــده اســت که عمدتًا ناشــی  ابزارهای مدیریتی مدیران آب، تأ
کمیت تفکر سازه ای بر مدیریت منابع آب است. در خصوص مدیریت یکپارچه حوضه  از حا
نیــز اصلی تریــن مســئله ای که دربــاره برنامه های راهبردی، سیاســت های ملــی و برنامه های 
مدیریــت یکپارچــه منابــع آب در حوضه های آبریز وجود دارد، این اســت کــه این راهبردها یا 
کافی و گسســته هســتند. داشــتن یک سیســتم نهادی کارآمد، یکپارچه و  وجود ندارند و یا نا
مشــارکت کننده از الزامات مدیریت یکپارچه منابع آب در ســطح حوضه آبریز اســت که از دو 

طریق می توان به آن دست یافت:
1. بازنگــری در سیســتم نهــادی کنونــی بــه منظــور ایجــاد یــک تشــکیالت ملــی بــرای مدیریت 
، 2. استقرار مکانیسم های همکاری و هماهنگی بین بخشی و فرابخشی. فرابخشی بر منابع آب کشور
گزینــه دوم را می تــوان  گزینــه اول بــه عنــوان یــک هــدف بلندمــدت عنــوان می شــود و 
در کوتاه مــدت بــه منظــور تســهیل همکاری هــای بین بخشــی و فرابخشــی بــه کار گرفــت. به 
، نشســت بیــن وزارتخانه ها پیشــنهاد می شــود تا  منظــور بررســی برنامــه جامــع حوضــه آبریــز
 بتــوان مواضــع مشــترک وزارتخانه هــای مختلــف را تشــخیص داد و بهتریــن تصمیــم را اتخاذ 

کریمی، 1396: 49- 45(. کرد )کالنتری، مکنون و 
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ُکر - ارس در دوره پسا شوروی    3. بررسی رژیم بهره برداری از حوضه 
کان بــر توافق های  ُکــر - ارس کمــا نبــود توافقنامــه جامــع منطقــه ای، رژیــم حقوقــی حوضــه 

کرد:  که می توان به موارد ذیل اشاره  دو جانبه استوار است 

آذربایجان ۱-3. ایران - 
برخی از این توافقنامه ها به دوران شــوروی ســابق برمی گردد که به جانشــینان آن در حوضه ارس یعنی 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان منتقل شده است. این قرار دادها که همچنان معتبرند به شرح زیر است: 
- عهدنامــه مودت ایران و شــوروی ســابق مــورخ 26 فوریه 1921 برابر با 7 اســفند 1299 
دربــاره اتــرک و ســایر رودخانه های مرزی با مضمون حقوق مســاوی از رودخانه اترک و ســایر 
رودخانه های سرحدی؛ تعیین کمیسیون برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آب های مرزی؛   
- قــرارداد اســتفاده از رودخانه های ســرحدی واقــع در امتداد مــرز از رودخانه هریرود تا 
دریای خزر درباره اترک و سایر رودخانه های مرزی مورخ 20 فوریه 1926 برابر با 1 اسفند 1304 

؛ میان ایران و شوروی سابق با مضمون تقسیم آب رودخانه های مرزی بین دو کشور
- موافقت نامــه حــل مســائل مرزی و مالــی مورخ 2 دســامبر 1954 برابر بــا 11 آذر 1333 

میان ایران و شوروی درباره تعیین و تثبیت مرز رودخانه ای در ارس؛ 
- قرارداد انتظامات مرزی و ترتیب تسویه اختالفات و حوادث در مرز مورخ 14 می 1957 
برابر با 24 اردیبهشــت 1336 میان ایران و شــوروی ســابق درباره اترک و ارس ) رودخانه های 
( با مضمون ســامان دهی، الیروبی، هشــدار سیل، کشف اجساد، آبشخور  تشــکیل دهنده مرز

و تعلیف احشام، آلودگی، قایقرانی و ایجاد تأسیسات؛  
- پروتکل شــرایط، مقررات و نحوه اداره و بهره برداری از تأسیســات آب و برق و استفاده 
از منابــع آب و انــرژی تأسیســات مشــترک مــورخ 2 دســامبر 1973 برابــر بــا 11 آذر 1352 میان 
ایران و شوروی با مضمون بهره برداری از سد، تشکیل کمیسیون مشترک دائمی بهره برداری 

از تأسیسات آب و انرژی رودخانه ارس )عطاری و آوریده ، 1397: 221- 219(.
امــا برخــی دیگــر از توافق هــا در دوره بعــد از فروپاشــی شــوروی و بین ایــران و جمهوری 

آذربایجان انجام شده که شامل موارد زیر است:



ـ  ۴7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُکر - ارس   لزوم رژیم سازی براساس مدیریت یکپارچه منابع آب؛ مطالعه موردی: حوضه 

- موافقت نامه همکاری در زمینه ســاخت و بهره بــرداری از نیروگاه های برقابی مارازاد و 
اردوباد مورخ 9 آوریل 2014 برابر با 20 فروردین 1393 میان ایران و آذربایجان؛

- موافقت نامه همکاری در زمینه ساخت ، بهره برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها 
و نیروگاه هــای خداآفریــن و قیزقلعه ســی بر رودخانــه ارس مورخ 23 فوریه 2016 برابر با 4 اســفند 
1394 بــا مضمــون احــداث و بهره برداری از ســد، حقوق مســاوی و ایجاد ســامانه پایش حوادث 
غیرمترقبــه. با این حال هنوز بهره برداری از آســتاراچای و بالهارود میــان ایران و آذربایجان بدون 

قرار داد انجام می شود و به توافقنامه های جدید نیاز است )امین زاده، 1397: 223- 219(. 

۲-3. ایران - ارمنستان
کمیســیون های دوطرفه بین ایران و ارمنســتان در زمینه مسائل آبی و بر اساس توافق 1957 
شکل گرفته که بر اساس آن آب رودخانه ارس به طور مساوی بین دو کشور تقسیم شده است. 
در سال 2013 نیز کمیته مشترک ایران و ارمنستان جهت تدوین برنامه پایش رودخانه ارس 
تشکیل شد. بر اساس تصمیمات این کمیته، دستگاه های سنجش فلزات سنگین و سموم و 
سامانه پایش آنالین آلودگی ارس در منطقه نصب شد. صنایع ارمنستان نیز به سامانه های 
پایش آنالین میزان آالیندگی مجهز شدند )کالنتری و حکمت آرا، 1399: 2876- 2875(. در 
بخش ســوم بیانیه چهاردهمین اجالس کمیســیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و 
ارمنستان؛ کمیته مشترک برای پایش، کاهش و رفع آلودگی رودخانه ارس پیش بینی و تعبیه 

شده است )امین زاده، 1397: 227(. 

3-3. ایران - ترکیه
ایــران و ترکیــه در تاریــخ 18 نوامبــر 1955 برابر با 26 آبــان1334 پروتکلی را درباره تقســیم آب 
رودخانه هــای قره ســو و ساری ســو امضا کردند . براســاس ایــن پروتکل که در حال اجراســت، 
بهره بــرداری در قره ســو بــه صورت مســاوی و در ساری ســو بــر تأمین جریان حداقــل 1/8 متر 
مکعب بر ثانیه به سوی ایران تصریح شده است. با این حال بهر ه برداری ایران و ترکیه درباره 

ارس بدون قرار داد است )عطاری و آوریده ، 1397: 223(.
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۴-3. ترکیه - ارمنستان
پس از اســتقالل ارمنســتان، کمیسیونی بین ترکیه و ارمنســتان براساس توافقنامه سال 1927 
میان اتحاد جماهیر شوروی و ترکیه ایجاد شد که شامل مسائل مربوط به منابع آب مشترک نیز 
می شود )کالنتری و حکمت آراء، 1399: 2874(. طبق ماده )1( پروتکل ضمیمه کنوانسیون اتحاد 
جماهیر شوروی سابق و ترکیه مورخ 8 ژانویه 1927، رود ارس که بیش از صد کیلومتر مرز ترکیه و 
، 1373 و 1374 : 51(.  ارمنستان را تشکیل می دهد به صورت مساوی تقسیم شده است ) ممتاز
 همچنین این دو کشــور در ســال 2004 کمیســیونی درباره نحوه اســتفاده مشــترک از آب ســد 
کنون براســاس توافق های انجام شــده، هر یک از دو کشــور  مخزنی آخوریان تشــکیل دادند. ا
به طــور مســاوی 790 میلیــون متــر مکعــب از رودخانــه ارس و یــک میلیــارد و 300 میلیون متر 

مکعب از آب آخوریان در سال برداشت می کنند )کالنتری و حکمت آراء، 1399: 2874(.

گرجستان 5-3. ترکیه - 
پس از استقالل گرجستان، کمیسیون های دو طرفه بین ترکیه و گرجستان بر اساس توافقنامه 
ســال 1925 میان ترکیه و شــوروی سابق تشکیل شــد. طبق این توافقنامه، نیمی از میانگین 
جریــان ســالیانه رودخانه چوروخی به گرجســتان اختصــاص می یابد. البتــه در این توافق به 
نحوه تقســیم جریان ســالیانه پنج میلیون متر مکعب رســوب که در تشــکیل سواحل شنی و 
کســب درآمد برای گرجســتان از اهمیت باالیی برخوردار است، اشاره نشده است. با توجه به 
اینکه ترکیه قصد دارد یازده سد روی رودخانه چوروخی بسازد، گرجستان خواستار بازنگری 
در توافق 1925 اســت؛ به گونه ای که عالوه بر تســهیم آب به تسهیم رسوبات بین دو کشور نیز 

پرداخته شود )همان(.

گرجستان آذربایجان -   .3-6
در فاصلــه ســال های 1998-1997 گرجســتان و جمهــوری آذربایجان توافقنامــه ای در زمینه 
»حفاظــت محیــط زیســت و همــکاری دو دولــت در ایجــاد مناطــق حفاظــت شــده ویــژه در 
کشــور در ســال 2004 دربــاره  کردنــد. همچنیــن دو  کوسیســتم فرامــرزی« تصویــب  داخــل ا
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وضعیت محیط زیســتی رودخانه ُکر به توافق ضمنی دســت یافتند. در این زمینه کمیسیون 
بین دولتــی همــکاری اقتصــادی جمهــوری آذربایجــان و گرجســتان فعالیــت خــود را آغاز کرد 
و عالوه بــر وظایــف اصلــی اش در حــوزه اقتصاد، بر وضعیت محیط زیســتی آب هــای فرامرزی 

شامل ارزیابی آلودگی و الیروبی مشترک این رودخانه نیز نظارت می کند )همان: 2875(. 

گرجستان- ارمنستان  .3-7
در ســال 1999 گرجســتان و ارمنســتان توافقنامه ای در زمینه حفاظت محیط زیست و همکاری دو 
کوسیســتم فرامــرزی تصویب کردند. بین دو  دولــت در ایجاد مناطق حفاظت شــده ویژه در داخل ا
کشــور درباره رودخانه  دبت نیز توافق حاصل شــد. براساس این توافق، در حوضه ُکر سالیانه حدود 
850 میلیون متر مکعب آب از طریق رودخانه دبت از ارمنستان به گرجستان وارد می شود )همان(.

آذربایجان  8-3. ارمنستان - 
ارمنســتان بــه دلیــل برخــی اختالف هایی کــه با گرجســتان دارد و چــون رابطه اش بــه کلی با 
جمهــوری آذربایجان قطع اســت، کمتر در توافق های همــکاری در زمینه منابع آب و محیط 
زیســت قفقــاز جنوبی حضور داشــته اســت. با این حال  به رغم ادامه مناقشــه قره بــاغ، احکام 
مربــوط بــه اســتفاده از آب رودخانه هــای وروتــان، آرپــا، تــاووش و آغســتافا بیــن جمهــوری 

آذربایجان و ارمنستان به تصویب رسیده است )همان: 2877- 2872(. 

ُکر - ارس  ۴. راهکارهای تکمیلی برای تقویت رژیم حقوقی در حوضه 
با اینکه توافقنامه های دو جانبه آبی چه قبل و چه بعد از فروپاشــی شــوروی مهمترین رژیم آبی 
ُکــر - ارس تشــکیل داده و در اغلــب کنوانســیون بین المللــی نیز بر اعتبــار و اهمیت  را در حوضــه 
کید و تصریح شــده اســت امــا با توجه به تغییــر ماهیت رودخانه  توافقنامه هــای دو جانبــه آبی تأ
ُکر در دوره پسا شوروی و محدود بودن  ارس از »مرزی« به »فرامرزی« و پیوستگی آن با رودخانه 
توافقنامه های بجا مانده از دوران شوروی سابق به رودخانه ارس اتخاذ راهکارهای تکمیلی برای 
استمرار همکاری ها و جلوگیری از تنش های احتمالی در آینده الزم و ضروری به نظر می رسد. در 
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این زمینه دســت کم دو راهکار می تواند مفید واقع شــود: اول پیوســتن همه کشــورهای ساحلی 
ُکــر - ارس به کنوانســیون 1997 ســازمان ملل درباره اســتفاده غیر کشــتیرانی از آبراه های  حوضــه 

بین المللی و دوم ایجاد رژیم آبی در سطح حوضه بر اساس قواعد 2004 برلین. 

کنوانسیون سال ۱997 سازمان ملل ُکر - ارس به  کشورهای ساحلی حوضه  ۱-۴. لزوم پیوستن 
- ارس برای اســتفاده های غیرکشــتیرانی،  در نبــود توافق هــای خاص میان کشــورهای حوضه ُکر
باید به مهمترین کنوانسیون های بین المللی رجوع کرد )محمد علی پور و طالبیان، 1397: 240(. 
نتیجه بررسی ها نشان می دهد که در فرایند تقسیم منابع آب فرامرزی، قوانین و مقرراتی در 
ســطح بیــن المللی وجود دارد که معتبرترین آنها کنوانســیون 1997 اســت ) شــولی، وطن فدا 
کنــون هیچ یــک از همســایگان ایران به جز دولت عــراق به عضویت  و  آوریــده، 1394: 121(. تا
معاهده 1997 در نیامده اند )امین زاده ، 1397: 210(. کنوانسیون 1997 سازمان ملل  به دلیل 
گیر بودن آن نســبت به کنوانســیون آب اروپا 1992 و  رفع نقایص قواعد هلســینکی 1966، فرا
ســادگی اجرا و عدم پیچیدگی نســبت به قواعد 2004 برلین ، نســبت به ســایر اســناد حقوقی 
گزینه بهتر و منصفانه تری برای اجرا در مناطق خشــک و نیمه خشــک است ) آوریده، عطاری 
و عبداللهــی ، 1395: 95- 94(. همان گونــه کــه در بند »1« از ماده )3( کنوانســیون 1997 ملل 
متحد نیز درج شــده اســت؛ به نظر می رســد پیوســتن به این کنوانســیون نه تنها منافاتی با 
موافقت نامه هــای دو یــا چند جانبه میان دولت ها در مورد نحــوه بهره برداری ندارد، بلکه به 
تقویــت بیشــتر مدیریت مشــارکتی منابــع آبی مزبور در کنــار تالش های فعلی برای دســتیابی 
به رویه های برد - برد میان کشــورهای همســایه در سایه راهکارهایی چون تبادل اطالعات، 

کیفیت آب می انجامد )امین زاده، 1397: 211(.  پایش منابع و مدیریت کمیت و 
کنوانسیون 1997 سازمان ملل چهار دسته از قوانین را در برمی گیرد:

- قواعد عمومی قابل استفاده برای همه آبراه های بین المللی )مواد 5 تا 10(،
- آیین دادرسی1 برای اجرای قواعد ) مواد 11تا 19 و 29 تا 32(،

1. Procedural
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- قوانین ماهوی1 در ارتباط با حفظ، نگهداری و مدیریت آب های شیرین )مواد 20 تا 28(،
- بندهایی درباره موافقت نامه های بین دولت های ساحلی )مواد 3و4( )پورهاشمی و 

همکاران، 1392: 93(.
گرفته است: کنوانسیون مصوب 1997 نیویورک بر مبنای سه محور قرار 

الف( استفاده معقول و منصفانه،
ب( جلوگیری از اضرار شدید، 

ج( همکاری بین المللی )امین زاده، 1397: 349(.
براساس ماده )6( کنوانسیون سال 1997 عوامل زیر باید در استفاده منصفانه و معقول 

لحاظ شود:
الــف( عوامــل جغرافیایی، هیدروگرافــی، هیدرولوژیکــی، آب و هوایی، زیســت محیطی و 

دیگر عوامل از یک نهاد طبیعی،
ب( نیازمندی های اجتماعی و اقتصادی دولت های آبراه مربوطه،

ج( جمعیت وابسته به آبراه در هر دولت،
د( تأثیر و آثار استفاده  از آبراه های واقع در یک دولت در دیگر دولت های ساحلی، 

هـ( استفاده های بالفعل و بالقوه از آبراه،
و( نگهداری، حفاظت، توســعه و اقتصاد اســتفاده از منابع آب آبراه و هزینه های مترتب 

 ، بر اقدامات مزبور
( در دســترس بودن گزینه های دیگر جهت ارزیابی مشــابه برای اســتفاده برنامه ریزی  ز

شده خاص و یا موجود )همان: 205-206(.
همه این عوامل باید به عنوان یک کل در نظر گرفته شود و هیچ یک از این شاخص ها دارای 
اولویت نســبت به دیگری نیســت. همچنین هیچ اســتفاده ای از اولویت ذاتی نسبت به دیگر 
 مصارف برخوردار نیست مگر نیازهای حیاتی انسانی ) شولی، وطن فدا و  آوریده، 1394: 148(.

کمیت نامحدود کشــور   اصل اســتفاده منصفانه و معقول در واقع حد وســطی اســت بین حا

1. Substantive
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باالدست بر آب های خود و حق کشور پایین دست بر دریافت همه آبی که به طور طبیعی جریان 
دارد )امین زاده ، 1397: 206(. کنوانســیون 1997 ســازمان ملل، اصل بهره برداری منصفانه را 
به قاعده الضرر برتری داده است )همان: 31(. استفاده از یک آبراه تا زمانی که موجب زیان به 
، 1373 و 1374: 78-79(.  دیگر کشورهای هم کرانه با آن نشود، معقول و منصفانه است ) ممتاز
 مصادیــق اعمالــی را که ممکن اســت به زیان شــدید یا قابل مالحظه طــرف مقابل بینجامد، 
می توان در چند مورد غیر احصایی جمع بندی کرد: تغییر مســیر آبراه، اســتفاده بیش از حد 
کشــور باالدســت از آب مشــترک، آلوده ســازی آبراه و رهاســازی ســیالب های مخرب فصلی به 
ســوی ســرزمین مجــاور )امیــن زاده ، 1397: 206(. بــه دنبــال تالش های ســازمان ملل متحد 
قواعدی شــکل گرفته اســت که در صورت نبود توافق میان کشــورها، می تواند تضمین کننده 

منافع کشورهای ذی نفع و تأمین کننده صلح و امنیت بین الملل باشد )همان: 342(.

ُکر - ارس  ۲-۴. لزوم رژیم سازی بر اساس قواعد ۲۰۰۴ برلین در حوضه 
از دیگــر راهکارهایــی کــه می تواند هــم در تکمیل رژیم حقوقی دو جانبــه در حوضه ُکر - ارس 
مورد استفاده قرار گیرد و هم به رفع خأل های ناشی از مدیریت یکپارچه منابع آب کمک کند، 
تشکیل رژیم حقوقی بر اساس قواعد 2004 برلین است. قواعد برلین بسیار جامع و با جزئیات 
بوده و مسائل مختلف منابع آب را چه در حوضه های بین المللی و چه در حوضه های داخلی 
کنوانسیون آب سازمان ملل پوشش می دهد. قواعد برلین  )ملی( فراتر از قواعد هلسینکی و 
طوری تدوین شده است که قابل استفاده برای کلیه آب ها اعم از مرزی و غیرمرزی ، سطحی 
و زیرزمینــی باشــد ) آوریــده، عطــاری و عبداللهــی، 1395: 89(. افزون بــر اینهــا قواعــد برلیــن 
حقوق بشردوســتانه آب را در خالل مخاصمات مســلحانه، حل اختالفات و دیگر موضوعات 
 مغفول در کنوانسیون 1997 سازمان ملل را مدنظر قرار داده است )امین زاده ، 1397: 248(.

 در قواعــد برلیــن تالش شــده بیــن دو قاعده بهره برداری منصفانه که بیشــتر منافع باالســت 
کــه منافــع پایین دســت را تأمیــن می کنــد، تعــادل برقــرار   را تأمیــن می کنــد و قاعــده الضــرر 
کید  »التــزام بــه آســیب نرســاندن« تأ شــود )همــان: 29- 28(. با این حــال در قواعــد برلیــن بر
بیشــتری شده است. ماده )12( قواعد برلین با عنوان »بهره برداری منصفانه« اظهار می دارد 
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کشــورهای حوضــه بایــد در قلمــرو خــود، آب هــای حوضــه بین المللــی را بــه شــیوه منصفانــه 
و معقــول بــا در نظــر داشــتن توجــه الزم و التــزام بــه عــدم آسیب رســانی قابــل توجه به ســایر 
 کشورهای  حوضه مدیریت کند. این ماده در واقع همان ماده )4( قواعد هلسینکی و ماده )5(
 کنوانســیون 1997 اســت؛ بــا این تفاوت که در این مــاده عبارت التزام به عدم آسیب رســانی 
اضافــه شــده اســت. همچنیــن هــر کشــور ملــزم بــه مدیریــت آب هــای  حوضــه بین المللی به 
شــیوه منصفانــه و معقول شــده اســت. براســاس تعریف ارائه شــده در مــاده )3( قواعد برلین 
»مدیریت« عبارت است از توسعه، استفاده، حفاظت، تخصیص، تنظیم و کنترل آب که باید 
کید می کند  کشــورهای حوضه در  منصفانه و معقول باشــد. همچنین ماده )16( این قواعد تأ
مدیریــت آب هــای بین المللــی قلمرو خود، بایــد از انجام یا ترک انجام کاری که باعث آســیب 
قابل توجه به کشور دیگر حوضه می شود خودداری و جلوگیری کنند. محدود کردن هر یک 
از این اصول به دیگری، بیانگر برابری این دو اصل در قواعد برلین است و این یک انحراف و 
تغییر بزرگ در قواعد هلسینکی است که استفاده معقول و منصفانه را به عنوان قاعده اصلی 
می دانــد. همچنین نســبت به کنوانســیون ســازمان ملل نیز کــه تعهد به عدم آسیب رســانی 
قابل توجه را تحت انقیاد اصل استفاده منصفانه و معقول می داند، دگرگونی زیادی دارد. در 
کنون به عنوان اصل اساســی در بهره بــرداری از آبراه های بین المللی پذیرفته  مجمــوع آنچه ا
شــده، اصل»مدیریت مشــترک« اســت که پایه و شــالوده شــکل گیری و اجرای اصل استفاده 
منصفانــه و معقــول بوده و ارتباط تنگاتنگی با قاعده عدم خســارت قابل مالحظه و نیز اصل 

همکاری متقابل دارد )شیرازیان و خطیبی، 1394: 83(.

5. جمع بندی و نتیجه گیری
ُکــر - ارس فاصله  پروژه هــای آبــی چــه در داخــل و چــه در میان کشــورهای ســاحلی حوضــه 
زیادی با اصول و مبانی مدیریت یکپارچه منابع آب دارد و نشانه های آن به اشکال مختلف 
مانند شکاف و تنوع ساختاری بین بخش های تولید وعرضه آب، نبود توازن بین بخش های 
مصــرف، ورود فاضــالب و پســاب های شــهری، صنعتــی و معدنــی بــه آب هــای مشــترک قابل 

مشاهده است.
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ُکر - ارس به توافقنامه های دوجانبه بجا مانده  در این میان رژیم آبی در سطح حوضه 
از دوران شــورای ســابق و یــا توافقنامــه دو جانبــه جدیــد میــان کشــورهای ســاحلی محدود 
شــده اســت و هیچ توافقنامه جامعی میان هر پنج کشــور منعقد نشــده است. با اینکه اعتبار 
توافقنامه هــای دوجانبــه در اغلب  قواعد و کنوانســیون های آبی به رســمیت شــناخته شــده 
و حتــی بــر ایــن کنوانســیون ها ترجیح داده شــده اســت؛ اما به نظــر می رســد توافقنامه های 
دوجانبه برای اســتمرار و قوام بخشــیدن به همکاری در حوضه ُکر - ارس کافی نیســت و نیاز 

به تکمیل دارد. 
گانه و یا همزمان دو راهکار می تواند به خأل های مدیریت یکپارچه منابع  اســتفاده جدا

آب و رژیم حقوقی در دوره پسا شوروی سابق جوابگو باشد: 
راهکار اول اینکه هر پنج کشــور ســاحلی حوضه ُکر - ارس به عضویت کنوانسیون 1997 
ســازمان ملــل دربــاره اســتفاده غیر کشــتیرانی از آبراه هــای بین المللی در آیند که بر ســه اصل 
اســتفاده منصفانه و معقول از آب های مشــترک، پرهیز از وارد کردن خســارت شدید به دیگر 

کشورها و همکاری کشورهای ساحلی تنظیم شده است. 
کنوانســیون 1997 ســازمان ملــل  ُکــر - ارس در  کشــورهای ســاحلی حوضــه  عضویــت 

دست کم از سه جهت می تواند مفید واقع شود: 
گفتمانی مشترک بین کشورهای ساحلی ایجاد می کند؛ اول اینکه فضای 

کمیت   دوم اینکه ترکیه را به عنوان کشور فرادست حوضه وادار می کند که از دکترین حا
کمیت محدود سرزمینی2 روی آورد که اساس  مطلق سرزمینی1 فاصله بگیرد و به دکترین حا
و پایه کنوانسیون 1997 سازمان ملل و دیگر کنوانسیون ها و قواعد بین المللی به شمارمی رود 

و در رویه های قضایی بین المللی نیز تأیید شده است؛
سوم اینکه باب دیپلماسی را میان کشورهای ساحلی باز می کند؛ زیرا معیارهایی که در 
کنوانسیون 1997 سازمان ملل برای استفاده منصفانه و معقول و عدم التزام به آسیب رسانی 
به ســایر کشــورهای ســاحلی تعیین شــده بســیار کلی اســت و تعمیم آن به حوضه های آبی 

1. Absolute Territorial Sovereignty 
2. Limited Territorial Sovereignty
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مســتلزم گفتگوهای مســتمر میان کشــورهای ســاحلی برای تعیین مصادیق و اولویت بندی 
این معیارهاست. 

راهکار دوم نیز ایجاد رژیم آبی جدید براساس قواعد 2004 برلین درباره تقویت مدیریت 
یکپارچه درحوضه های بین المللی اســت. اجرای این راهکار اوًال دریچه گفتگوهای جمعی را 
میان کشــورهای ســاحلی حوضه ُکر - ارس باز می کند و دیپلماسی آبی را در ابعاد منطقه ای 
تقویت می کند؛ ثانیًا از آنجا که قواعد برلین هفت ســال بعد از کنوانســیون 1997 ســازمان ملل 
تنظیــم شــده، بنابرایــن جامع تر اســت و تالش شــده کاســتی های کنوانســیون 1997 برطرف 
شــود؛ ثالثًا کفه ترازو در قواعد برلین به ســمت التزام به عدم آسیب رسانی است و به کار بردن 
این راهکار می تواند نگرانی کشــورهای ســاحلی را درباره عضویت کنوانســیون 1997 ســازمان 

کفه ترازو به سمت استفاده منصفانه و معقول است.  که در آن  کند  ملل بر طرف 
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اســتقرار نظــام مالیات )یکپارچه( بر مجموع درآمد از مهمترین اقداماتی اســت کــه می تواند نقش محوری در 

تحــول مالیاتــی کشــور ایفــا کند. این نظــام مالیاتی بــا اینکه در برخی قوانیــن پیش از انقالب اســالمی و قانون 

مالیات هــای مســتقیم مصــوب 1366 وجــود داشــته ولی هیچ گاه در ایران اجرا نشــده اســت. مســئله تحقیق 

حاضــر این اســت که در فرایند اســتقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خصوصیــات بازیگران، الگوی تعامالت  

کم بــر تصمیم گیری در این باره چیســت؟  آنهــا، میــزان اطالعــات و دسترســی و عوامل نهــادی و بــرون زای حا

ازایــن رو چارچــوب توســعه و تحلیــل نهــادی و نظریــه انتخاب عمومــی در پژوهش حاضــر مورد اســتفاده قرار 

گرفــت. همچنیــن مصاحبــه نیمه ســاختار یافته با جمعــی از صاحب نظران حــوزه مالیات ســتانی انجام و برای 

کی از آن اســت کــه بازیگران  تحلیــل نتایــج آن از روش تحلیــل مضمون اســتفاده شــد. یافته های پژوهش حا

کــز تصمیم گیری شــرایط برابری  ، میــزان دسترســی به مرا کم درآمــد و پردرآمــد از حیــث تقــارن اطالعــات، تکثر

ندارنــد. همچنیــن بازیگــران پردرآمــد کــه از وضــع مالیــات بــر مجموع درآمــد متضرر می شــوند بــه روش های 

مختلــف در الیــه سیاســتی کنش دارنــد ولی بازیگــران کم درآمد در الیه سیاســتی حضوری ندارنــد. پیش بینی 

مقاله این است که در شرایط عادی نظام مالیاتی تصویب و اجرا نمی شود؛ مگر اینکه عوامل برون زا همچون 

فشــار تحریم ها، مطالبه فعاالن اجتماعی و روحیه تحول گرایی در مجلس و دولت شــرایط اســتقرار این نظام 

کند.  مالیاتی را فراهم 
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مقدمه
از جمله مهمترین انواع مالیات ها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است. مالیات بر درآمد 
گانه  گانه1 یــا یکپارچه2 اخذ کــرد. در شــیوه جدا اشــخاص حقیقــی را می تــوان بــه شــیوه  جدا
هــر منبــع درآمــدی تحــت نــرخ و ضوابــط خــاص خــود مشــمول مالیــات می شــود )همچون 
ســاختار مالیاتی کنونی ایران(. اما در شــیوه یکپارچه همه منابع درآمدی به صورت یکپارچه 
شناسایی و تحت قواعد واحد و مشابه مشمول مالیات می شوند، به این شیوه نظام مالیات 
بر مجموع درآمد گفته می شود )Thuronyi, 1998). بنابراین تعریف پیش فرض این پژوهش 
از مالیــات بــر مجموع درآمد عبارت اســت از »رویکردی در مالیات ســتانی از درآمد اشــخاص 
حقیقی که همه منابع درآمدی فرد تحت ضوابط یکســان تجمیع شــود و در پایان ســال پس 
از کســر معافیت پایه، اعتبار و هزینه قابل قبول مشــمول مالیات شود. در مالیات بر مجموع 
درآمــد بســیاری از معافیت هــای فعلــی حذف یا محدود می شــوند. در عوض اعتبــار یا هزینه 
 قابل قبول به گونه ای اســت که نیازهای دهک های پایین تأمین شــود و فشاری متوجه آنها 

نباشد«.
ســابقه اجــرای مالیــات بر مجموع درآمد در برخی کشــورهای اروپایــی همچون آلمان و 
اتریــش بــه اواخر قــرن 19 میــالدی بر می گــردد )Seligman, 1911). در قوانین فعلــی مالیاتی 
ایــران، مالیات بر مجموع درآمد تعریف نشــده اســت. البته مالیات بــر مجموع درآمد پیش از 
انقالب اســالمی در قانون مالیاتی 1322 که توســط میلســپو پیشنهاد شده بود وجود داشت 
کــه بــه دلیل بحران های سیاســی و اقتصــادی آن دوره و مهیا نبودن زیرســاخت های نهادی 
اجــرا نشــد و در قوانین بعدی حذف شــد )ســلیمانی و عزیزخواه، 1392(. نظــام مالیات های 
گانه مالیات از پایه های مختلف درآمدی طراحی  مستقیم در ایران از ابتدا با رویکرد اخذ جدا
و اجرا شده است. گفتنی است آنچه در ماده )15( قانون مالیات بر درآمد 1335، ماده )131( 
قانون مالیات های مســتقیم 1345 و ماده )129( قانون مالیات های مســتقیم مصوب 1366 
به عنوان مالیات بر جمع درآمد افراد پر درآمد و ســایر مؤدیان خاص آمده بود نوعی مالیات 

1. Schedular
2. Global
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مــازاد1 بــود کــه بــا رویکــرد یکپارچه یا نظــام مالیات بــر مجموع درآمــد متفاوت اســت. همین 
مالیات مازاد نیز در ایران اجرا نشد و در نهایت در سال 1380 از قانون مالیات های مستقیم 
حذف شد. جدول زیر گویای تفاوت ترکیب مالیاتی در ایران و کشورهای توسعه یافته است؛ 
عامــل ایــن تفاوت، عدم وجود مالیــات بر مجموع درآمد در ایران و بــاال بودن نرخ مالیات بر 

سود شرکت ها در ایران است.

جدول 1. مقایسه ترکیب مالیاتی ایران و کشورهای منتخب توسعه یافته

ژاپن ترکیه آلمان فرانسه دانمارک سوئد انگلستان آمریکا ایران سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی

21/5 22/0 43/4 31/5 54/5 41/3 33/6 54/3 18 32/2 سهم مالیات اشخاص حقیقی

13/5 12/4 9/0 6/9 6/5 9/6 12/0 5/7 28 12/6 سهم مالیات عملکرد شرکت ها

مأخذ: سرمست و اسکندری، 1399.

علــل عــدم کامیابــی مالیــات بــر مجمــوع درآمــد در ایــران به رغم طــرح مکــرر آن از دید 
پژوهشــگران مغفــول مانده اســت. می توان در ســطح فناورانــه یعنی نظام جامــع اطالعاتی و 
توان فنی مســئله را تحلیل کرد. اما این پاســخ ســاده چندان راهگشا نیست؛ زیرا این مالیات 
ســابقه طوالنی در برخی کشــورها داشته اســت و توان فنی امروز ایران در حوزه های مختلف 
از دو قرن قبل کشــورهای دیگر کمتر نیســت. به نظر می رســد موانع انجام این نظام مالیاتی 
را باید در ســطحی عمیق تر یعنی تحلیل نهادها، شــبکه ذی نفعان و الزامات نهادی جستجو 
کــرد؛ چــرا که ایجــاد نظام جامع اطالعاتــی نیز معلول همیــن ترتیبات نهــادی )تغییر قوانین، 
هماهنگی دســتگاه های اجرایی، تعارض منافع و...( است. دلیل اصلی اتخاذ رویکرد نهادی 
در ایــن پژوهــش عالوه بــر اهمیــت نهادهــا بر نظــام اقتصــادی، ظرافت هــای تحلیــل نهادی 
نســبت بــه ســایر رویکردهای اقتصادی اســت. براســاس تعریفی کــه ویلیامســون )2000( ارائه 
داده ســطوح چهارگانــه ای بــرای تحلیل می توان در نظر گرفت که تحلیــل نهادی دربردارنده 
: نظریه اجتماعی )ارزش ها، هنجارها،  همه ســطوح تحلیل اســت. این چهار سطح عبارتند از
Surtax .1ســنت ها و...(، حقــوق مالکیت )قوانین اساســی، قوانین رســمی و مقــررات(، هزینه مبادالتی 
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)شــیوه تنظیــم قراردادهــا و نظــم جوامــع( و اقتصــاد نئوکالســیک )تحلیــل کارایــی و بهینگی 
 .(Williamson, 2000: 599-606( )قیمت و مقدار محصوالت

بنابرایــن ضــروری اســت کــه تحلیــل نهــادی دربــاره فراینــد تصویــب و اجــرای مالیات بر 
مجمــوع درآمــد، بازیگران، ذی نفعــان، عوامل تأثیرگذار برون زا و علل تکرار و اجرا نشــدن این 
نظام در ایران انجام شــود. مســئله تحقیق حاضر این اســت که در فرایند اســتقرار مالیات بر 
مجموع درآمد خصوصیات بازیگران، الگوی تعامالت  آنها، میزان تقارن اطالعات و دسترسی 
کم بر تصمیم گیری در این باره چیســت؟ این  هر کدام و مجموعه عوامل نهادی و برون زا حا
مسئله با رویکرد نهادی در قالب چارچوب توسعه و تحلیل نهادی،1بر مبنای نظریه انتخاب 

عمومی و با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل مضمون پاسخ داده می شود.

۱. پیشنیه تحقیق
کنــون پژوهش های  در خصــوص مالیــات بر مجمــوع درآمد و تحلیل نهــادی نظام مالیاتی تا

که در ادامه به طور مختصر به آنها اشاره می شود: اندکی در داخل کشور انجام شده است 
توضیح دهندگــی  در  نهــادی  تحلیــل  اهمیــت  مقالــه ای  در  امیــری )1388(  و  نــادران 
چالش های مالیات ستانی را یادآور شدند. تمرکز آنها بر مسئله اقدام جمعی مؤدیان مالیاتی 
بــوده اســت و ایــن فرضیــه را مطــرح کردند که در شــرایطی کــه نهادها کنش جمعــی مؤدیان 
مالیاتــی را تســهیل نکنند، توانایــی دولت برای وصول مالیات های مســتقیم محدود خواهد 
بــود. بــر همیــن اســاس به رغــم تغییــر مکــرر قوانیــن و مدیریت ها، دولت هــا در وصــول کامل 

مالیات های مستقیم ناتوان بوده اند.
نصیــری اقــدم و رزمی )1394( در پژوهشــی برای ارزیابی اثر وضع مالیات بــر مجموع درآمد را بر 
»توزیــع درآمــد« و »درآمدهای مالیاتی دولت« محاســبه و تغییرات آن را در چهار ســناریوی مختلف 
وضع مالیات بر درآمد مقایسه کردند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد در حالتی که همه درآمدهای 
فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع و بر اســاس نرخ های ماده )131( ق.م.م مشــمول مالیات  شود، 

1. Institutional Analysis and Development Framework (IAD( 
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کثر خود می رسد و توزیع درآمد نیز بهترین وضعیت خود را داراست. درآمد مالیاتی دولت به حدا
درویشــی و محمدیان )1396( در تحقیقی به بررســی مقایسه ای نظام مالیات بر مجموع 
درآمد و نسخه های تعدیل شده آن با نظام مالیاتی ایران پرداختند. نتایج این تحقیق نشان 
می دهــد کــه نظــام مالیاتــی ایــران بســیار پیچیــده بــوده و در موارد متعــددی اصــول و اهداف 
اصالحــات مالیاتــی را نقــض می کنــد. بر اســاس نتایج حاصــل از تحقیق آنــان بهتریــن راه برای 
اصالح نظام مالیاتی کشور انجام رفرم اساسی با محوریت نظام مالیات بر مجموع درآمد است.
ســلیمانی و سرمســت شوشــتری )1398( از منظر اقتصاد اســالمی به بررســی مالیات بر 
مجموع درآمد پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که تشابه زیادی میان خمس و مالیات 
بر مجموع درآمد وجود دارد. همچنین آنها در این پژوهش ســازوکاری تلفیقی جهت اجرای 

کرده اند. همزمان خمس و مالیات بر مجموع درآمد در ایران ارائه 
حســینی نوریــان و همــکاران )1398( بــا اســتناد بــه تعــداد زیــادی از پژوهش ها ســطح 
فرهنــگ مالیاتــی ایرانیــان را پایین برآورد کرده اند؛ بــه گونه ای که افراد بــا روش های مختلف 
از پرداخت مالیات فرار می کنند و فرهنگ خوداظهاری نیز ضعیف اســت؛ تا حدی که برخی 

کرده اند. تحقیقات از آن به »پدیده پس افتادگی در فرهنگ مالیاتی« یاد 
پژوهش های فوق در عین اهمیت شان، هیچ کدام به تحلیل نهادی مالیات  بر مجموع 
درآمد در ایران نپرداخته است. همچنین پژوهش های اندکی در خصوص مالیات بر مجموع 
درآمد، ابعاد مختلف و تحلیل بازیگران و کنش ها و عوامل برون زای آنها انجام شده است. در 
پژوهش های خارجی برخی تحقیقات در خصوص تحلیل نهادی مالیات ستانی انجام شده 

که مورد اشاره قرار می گیرند:  است 
هارودنیــک1 )2018( بــه تحلیل نهــادی اخالق مالیاتی و تمکیــن مالیاتی پرداخت. او به 
این نتیجه رســید که تمام عواملی که برای اخالق مالیاتی برشــمرده شــده در قالب نهادهای 
رســمی و غیررســمی قابل دســته بندی اســت. همچنین دولت ها باید از ایجاد شــکاف میان 

کنند تا تمکین مالیاتی افزایش یابد. نهادهای رسمی و غیررسمی جلوگیری 

1. Horodnic
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ریســموانتی1 )2019( به بررســی ظرفیت نهادی در طی تحول مالیاتی در اندونزی پرداخت. وی 
بر ســاختار ســنتی و پدرســاالرانه بوروکراســی کشــور پیش از اصالحات و بعد از اصالحات متمرکز شد. 
اصالحــات مالیاتــی ظرفیت هــای دولتــی را در افزایــش درآمــد و فراهم کــردن خدمــات عمومی بهبود 
بخشیده و موجب منطقی شدن دیوان ساالری و گذار از نظام سنتی حتی در سایر ارگان ها شده است.
-رودریگیــز و همــکاران2 )2020( بــا روش داده هــای پنلی به تأثیــر عوامل نهادی  فرناندز
 ) همچون )کیفیت قوانین، درجه آزادی اقتصاد، سطح توسعه یافتگی و کیفیت نهادی کشور
بــر نــرخ مؤثــر مالیاتی در کشــورهای نوظهور پرداختــه و به تأثیر مثبت عوامــل نهادی بر نرخ 

مؤثر مالیاتی دست یافته است.
همچنیــن برخــی از پژوهش هــای اقتصــاد سیاســی حــوزه مالیاتــی در بحث هایشــان بــه 
عوامل نهادی اشاره می کنند. تحقیقات دی جان3 )2006(، برد4 )2008( و اسوانک5 )2016( بر 
تفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه مالیات ستانی متمرکز است. آنان به 
عوامل نهادی همچون ظرفیت دولت، کیفیت حکمرانی، نظام اجرایی - اداری و چالش های 
سیاســی کشــورهای در حــال توســعه اشــاره می کننــد و تأثیــر این عوامل بــر نظام مالیاتــی را با 
روش هــای مختلــف اثبات می کنند. ایلزتزکی6 )2018( نیز با مدل ســازی تمامــی گروه ها یا افراد 

ذی نفع و البی ها در نظام مالیاتی، چگونگی اصالح نظام مالیاتی را تبیین می کند.
با وجود اهمیت و دســتاوردهای ارزشــمند پژوهش های خارجی فوق در زمینه تحلیل 
کنــون پژوهشــی در خصــوص تحلیــل نهــادی مالیــات  بــر درآمد با  نهــادی مالیات ســتانی، تا
اســتفاده از چارچــوب توســعه و تحلیــل نهــادی انجام نشــده اســت. پژوهش دربــاره تحلیل 
نهــادی اســتقرار مالیات بر مجموع درآمــد در این چارچوب می تواند ابعاد تازه ای از وضعیت 

کند. مالیات ستانی در ایران را روشن 

1. Rismawanti
2. Fernández-Rodríguez, García-Fernández and Martínez-Arias
3. Di John
4. Bird
5. Swank
6. Ilzetzki
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۲. مبانی نظری
۱-۲. چارچوب توسعه و تحلیل نهادی 

در پژوهش هایــی کــه بــا رویکــرد نهادی انجام می شــوند، پیــش  از تعییــن روش تحقیق، ضروری اســت 
چارچوب تحلیلی پژوهش و نظریه  مبنایی پژوهش مشخص شود. پاسخ به مسائل مربوط به تحول یا 
اصالحات مدنظر نیازمند یک چارچوب مشترک و معین و یک نظریه مبنایی است )استروم، 1394: 71(. 
چارچوب تحلیل و توسعه نهادی یک مدل مفهومی چند الیه است که توسط استروم طراحی 
 .(Ostrom,    2008:    828(   شده است و هرکس برای تجزیه و تحلیل نهادی می تواند از آن استفاده کند 
ایــن چارچــوب کاربــرد زیادی در مســائل بخش عمومــی دارد و برای اســتفاده دانشــمندانی 
مناســب اســت که به فهم چالش های نظام های حکمرانی عالقه مند هستند. این چارچوب 
 .(Ibid: 826( کمک می کند تا آنها قابلیت های تشخیصی، تحلیلی و تجویزی را سامان دهند
مقصود از نهاد در چارچوب توسعه و تحلیل نهادی »قواعد، هنجارها و استراتژی های مورد 

استفاده مردم در موقعیت های تکرارشونده« است )استروم، 1395: 203(.

شکل 1. اجزای اصلی چارچوب توسعه و تحلیل نهادی  

Source: Ostrom, 2005: 15.
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در ایــن چارچــوب ناحیه یا عرصه کنش1 در هســته مرکزی تحلیل قرار دارد کــه در آن بازیگران2 و 
کاوی می شود. در سمت چپ نمودار شرایط بیوفیزیکی،4 ویژگی های اجتماع5  موقعیت های کنش3 وا
)ارتباطات( و قواعد6 قرار دارند. این سه مؤلفه متغیر های برون زا یا همان عوامل نهادی هستند که بر 
عرصه کنش بســیار اثرگذارند. خروجی کنش های بازیگران در موقعیت های مجاز که خود تحت تأثیر 
.(Ostrom, 2011: 9-11( گون است عوامل نهادی برون زا هستند، تعامالت بازیگران و پیامدهای گونا
عرصــه کنــش شــامل بازیگــران و موقعیت هــای کنــش اســت. بازیگــران در عرصــه کنش 
: افــراد تصمیم گیــر در یــک موقعیــت خاص کــه قادرنــد در فراینــد تصمیم گیری به  عبارتنــد از
انتخــاب کنش هایــی از میان گزینه های مجــاز بپردازند. منظور از موقعیــت نیز جایگاه هایی 
است که بازیگران به موجب قرار گرفتن در آن مجاز به کنش های خاص هستند؛ مثال هایی 
از موقعیــت کنــش عبارت اســت از ریاســت یک ســازمان، نمایندگــی مجلس، معلمی و ســایر 

که توسط بازیگران اشغال می شود )استروم، 1394: 84-87(. موقعیت های اجتماعی 
یکــی از عوامــل برون زا قواعد اســت. قواعد در چارچوب توســعه و تحلیل نهادی به معنای 
 مقــررات و فهــم مشــترک بازیگــران دربــاره ایــن اســت کــه چــه افعالــی ضــروری، ممنــوع یــا مجــاز 
است )همان: 54(. در ویژگی های اجتماع بیشتر به فرهنگ و نهادهای غیررسمی که بر عرصه کنش 

اثرگذار هستند، توجه می شود. از ویژگی های مهم اثرگذار بر کنش می توان به این موارد اشاره کرد:
- هنجارهای رفتاری عمومًا پذیرفته شده در جامعه،

کنان یک اجتماع، - میزان همگنی ترجیحات سا
.(Ostrom, 2008: 843( گیرند که تحت تأثیر قرار می  - توزیع منابع میان کسانی 

بــر  کــه  اســت  امکاناتــی  و  محدودیت هــا  کلیــه  مــادی  و  بیوفیزیکــی  شــرایط  از  منظــور 
فیزیکــی،  محدودیت هــای  و  امکانــات  می گــذارد. میــزان تکنولــوژی،  تأثیــر  بازیگــران  کنــش 

1. Action Arena
2. Actors
3. Action Siuations
4. Biophysical Conditions
5. Community Attributes
6. Rules
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کاال  گی  زیرســاخت های فنــی و اطالعاتــی، شــرایط بــرون زای اقتصــادی همچــون تحریــم، ویژ
گی های  همچــون اســتثناپذیری و رقابت پذیــری )در مطالعــه بازارها و کاالهای عمومــی(، ویژ
بیولوژیکی یک منبع مشــاع )در مطالعات منابع مشــترک( نمونه هایی از شرایط بیوفیزیکی و 

.(Ibid: 838-839( مادی هستند
براساس چارچوب توسعه و تحلیل نهادی بازیگران در سه الیه به تعامل می پردازند:

- الیه عملیاتی: جایــی کــه بازیگــران مســتقیمًا تعامــل می کننــد. قواعــد عملیاتــی نیــز به طور 

مستقیم بر تصمیمات بازیگران در هر زیرمجموعه اثرگذار است. 
- الیه انتخاب جمعی )الیه سیاستی(: در این سطح چگونگی انتخاب بازیگران سطح عملیاتی 

ســامان داده می شــود. همچنین سیاستگذاری در مورد قواعد اثرگذار بر انتخاب های سطح 
عملیاتی انجام می شود. تغییرات این الیه در فواصل زمانی طوالنی تری انجام می شود. 

- الیه تأسیسی: این الیه عمیق ترین و پایدارترین ســطح کنش و تحلیل اســت. در این ســطح 

کم بر دو سطح عملیاتی و انتخاب جمعی است بررسی می شود  قواعد اساسی جامعه که حا
و تغییرات آن دراز مدت است. 

ممکن است بازیگران سطح انتخاب جمعی )سیاستی( همان بازیگران سطح عملیاتی 
.)Ostrom, 2008: 845 باشند )استروم، 1394: 120-115؛

شکل 2. الیه های تحلیل و کنش در چارچوب توسعه و تحلیل نهادی 

Source: Ibid.
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براســاس چارچــوب توســعه و تحلیــل نهــادی ایــن تحقیق بــه دنبال کشــف عرصه های 

گی های اجتمــاع مؤثر بر عرصــه کنش در  کنــش، بازیگــران و کنــش آنهــا، شــرایط بــرون زا و ویژ

فرایند استقرار مالیات بر مجموع درآمد است.

۲-۲. نظریه انتخاب عمومی
یکــی از نظریه هایــی کــه متناســب بــا چارچــوب توســعه و تحلیــل نهــادی اســت، نظریــه 

»انتخــاب عمومــی« اســت )اســتروم، 1394: 70(. محــور نظریــه انتخاب عمومــی تحلیل 

« انتخاب عمومی را به  رفتار دولتمردان، سیاستمداران و بوروکرات هاست. »دنیس مولر

عنوان »بررسی اقتصادی تصمیم گیری های خارج از بازار یا به عبارت دیگر کاربرد اقتصاد 

در علم سیاست« تعریف می کند. همچنین موضوع و مسائل مورد بحث انتخاب عمومی 

را دقیقــًا همان مســائل علم سیاســت و سیاســتگذاری دولــت می داند با ایــن تفاوت که 

 متدولــوژی انتخــاب عمومــی متدولــوژی اقتصــاد اســت )تمــدن جهرمــی، 1389: 103(.

 براســاس تعریــف بوکانــون، نظریــه انتخــاب عمومــی دارای ســه محــور اساســی اســت: 

 الــف( فردگرایــی روش شــناختی، ب( انتخــاب عقالیــی، ج( سیاســت بــه عنــوان موضوع 

.(Buchanan, 2003: 14( مبادله

براســاس نظریــه انتخــاب عمومــی، انســان های عقالیــی در موقعیت سیاســتمدار 

کثر کردن منافع شــخصی خود هســتند و عمومًا کارایی  یــا بوروکــرات نیــز به دنبــال حدا

گانینگ، 1385: 59(. حتی احزاب سیاســی از این قاعده  جامعه هدف فرعی آنهاســت )

مســتثنا نیســتند و هدفشان از دســتیابی به قدرت، نفع طلبی و تأمین منافع گروه های 

ذی نفع است« )Downs, 1957: 137). فرض نفع طلبی سیاستمداران و فشار گروه های 

ذی نفع می تواند به عنوان یکی از موانع اصلی اســتقرار مالیات بر مجموع درآمد باشــد 

که در ادامه پژوهش اثبات می شود. همچنین تعیین گروه های فشار به عنوان بازیگران 

عرصــه کنــش و ســازوکار تأثیرگــذاری آنهــا از اجــزای چارچــوب تحلیلــی پژوهــش حاضــر 
محسوب می شود.
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3. روش شناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر بــرای تعییــن مؤلفه هــای مجهــول چارچــوب توســعه و تحلیل نهــادی در 
تحلیــل نهــادی اســتقرار مالیــات بــر مجمــوع درآمــد از روش مصاحبــه نیمه ســاختاریافته 
اســتفاده می کند. ســپس به تحلیل داده های مصاحبه و استخراج مدل مفهومی پژوهش 
از طریــق روش تحلیــل مضمــون می پــردازد. چارچــوب تحلیلــی فهرســتی از مؤلفه هــای 
نیازمند بررســی را پیش روی محقق می گذارد. نظریه پایه پیش فرض های تحقیق و نقطه 
شروع پژوهش را معین می کند و با روش هایی چون مصاحبه و تحلیل مضمون داده های 
مورد نیاز برای چارچوب تحلیلی گردآوری می شود. عدم دسترسی به اسناد معتبر و کافی 
در تجربیات گذشــته و همچنین جنس آینده پژوهی مســئله تحقیق، موجب عدم امکان 
اســتفاده از ســایر روش های کیفی شد و پژوهشگر را به روش مصاحبه با خبرگان و تحلیل 
مضمــون رهنمــون کرد. پولســکی و اســتروم1 )1999( به این مســئله پرداختنــد که چگونه 
چارچوب توســعه و تحلیل نهادی در تحلیل های سیاســتی و سیاســتگذاری پیاده ســازی 
شــود. آنها این چارچوب را به عنوان ابزاری برای تحلیلگران سیاســت توســعه می دهند و 
مثال هایی در این زمینه می آورند.  اســماژل و همکاران2 )2009( به پیاده ســازی چارچوب 
توســعه و تحلیل نهادی در برخی مســائل اقتصاد پایدار در کویرهای اســترالیا پرداختند. 
آنهــا برای شــرایط بیوفیزیکی به نقشــه های جغرافیایی و هواشناســی رجــوع کردند و برای 
تحلیــل مشــکالت مدیریت منابع و مدیریــت منطقه ای در عرصه های کنــش با افرادی به 
گی هــای اجتماع را نیز با مطالعه اســنادی در کنار  مصاحبــه پرداختنــد. برخی قواعد و ویژ
داده هــای مصاحبــه و نقشــه های جغرافیایــی تحلیــل کردند. پژوهشــگرانی با اســتفاده از 
روش مصاحبه و تحلیل مضمون به تکمیل داده های مورد نیاز چارچوب توسعه و تحلیل 
نهــادی بــرای تحلیل مســئله تحقیق خــود پرداختند. سندرســون و همــکاران3 )2020( در 
تحلیل تخصیص خدمات پزشــکی از چارچوب اســتروم برای تحلیل اســتفاده و داده های 

1. Polski and Ostrom
2. Smajgl, Leitch and Lynam
3. Sanderson et al.
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کردنــد. قلی پــور )1395(  مــورد نیــاز را از طریــق مصاحبــه و تحلیــل مضمــون جمــع آوری 
بــا انتخــاب چارچــوب توســعه و تحلیــل نهــادی به عنــوان چارچــوب تحلیلی در یــک نگاه 
کل گرایانه نهادی درصدد فهم چالش های تحول علوم انسانی در جمهوری اسالمی ایران 
برآمد. روش تحلیل داده های برآمده از منابع موجود و مصاحبه های انجام شــده در این 
پژوهــش، تحلیل مضمون بوده اســت. ریوهود1 )2016( پیچدگی های سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعی زیمباوه را برای تشــکیل دولت الکترونیک با اســتفاده از روش تحلیل مضمون 

بررسی می کند.
مصاحبــه یکــی از روش هــای کیفــی در جمــع آوری اطالعــات و داده هــای مــورد نیــاز 
کالمــی دو ســویه میــان مصاحبه شــونده و  ارتبــاط  و  از طریــق پرســش و پاســخ  تحقیــق 
، 1392: 73(. مصاحبه نیمه ســاختاریافته، مصاحبه ای  مصاحبه گــر  اســت )کریمــی و نصــر
اســت که در آن ســؤاالت مصاحبه از قبل متناســب با مســئله پژوهش طراحی شــده است 
و از همــه مصاحبه شــوندگان ســؤاالت مشــابه پرســیده می شــود و آنهــا آزادنــد کــه چگونه 
، 1383: 158-157(. تحلیــل  پاســخ خــود را بــه پرســش های مصاحبه گــر ذکــر کننــد )دالور
مضمون روشــی است جهت فهم عمیق، تحلیل، پردازش، دسته بندی و گزارش الگوهای 
موجــود در داده هــای کیفــی. معموًال از ایــن روش بــرای تحلیل داده های متنی اســتفاده 
کنده و انبوه بــه داده های قابل کاربــرد و تفصیلی تبدیل   می شــود کــه در آن داده هــای پرا
می شــود )Braun and Clarke, 2006). می توان گفت تحلیل مضمون روشــی اســت برای 
مشــاهده متن، برداشــت و درک مناســب از اطالعات ظاهــراً غیرمنظــم، تحلیل داده های 

.(Boyatzis, 1998: 4( کیفی، مشاهده نظام مند موضوع مورد مطالعه

۴. یافته های پژوهش
کــه ســوابقی  در ایــن پژوهــش بــا 10 نفــر از صاحب نظــران برجســته مالیات ســتانی 
همچــون نمایندگی مجلس، ریاســت ســازمان امور مالیاتی، معاونــت وزارت اقتصاد و 

1. Ruhode
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امور دارایی، دبیری کمیســیون اقتصادی دولت و عضویت در هیئت علمی دانشگاه 
را در کارنامــه خــود داشــتند، مصاحبه شــد. قســمت هایی از صحبت هــای هر یک از 
مصاحبه گــران تبدیــل بــه مضامین پایــه و برای هر کدام یک کــد اختصاصی در نظر 
گرفتــه شــد. مضامیــن پایه مشــابه بیــن مصاحبه گــران مختلف تبدیل بــه مضامین 
گیر و کلی  ســازمان دهنده شــد. در نهایــت مضامین ســازمان دهنده در مضامیــن فرا
دســته بندی شــدند. در ادامه قســمت کوچکی از جداول مضامین پایه و مضامین 
گیر نمایش  سازمان دهنده به عنوان نمونه ارائه  و پس از آن جدول کامل مضامین فرا

داده می شود.

خ از مصاحبه ۱-۴. مضامین مستخر
جدول 2. نمونه ای از کدگذاری باز داده های مصاحبه و استخراج مضامین پایه

کد اختصاصیمضمون پایهبخشی از متن مصاحبه ها

مجلس،  و  نمی شود  دیده  کمیت  حا مجموعه  در  کامل  یکدستی 
دولت و حتی زیر مجموعه های مختلف دولت جهت گیری مشترک 
اجتماعی است،  برنامه ریز  کمیت  که حا آن جهت  از  این  و  ندارند 

مطلوب نیست.

کمیت S402تشتت بازیگران در حا

مجموع  بر  مالیات  نظام  استقرار  به  تمایلی  خیلی  اقتصاد  وزارت 
درآمد و حذف برخی معافیت ها ندارد.

عدم تمایل وزارت اقتصاد 
به تحول مالیاتی به عنوان 

یک بازیگر
S403

مجموع  بر  مالیات  موافق  اقتصاد  وزارت  برخالف  برنامه  سازمان 
درآمد است زیرا انگیزه اصلی آن افزایش درآمد دولت است.

سازمان برنامه و بودجه به 
، انگیزه افزایش  عنوان بازیگر

درآمد دارد
S405

ما  زیرا  است  سخت  خیلی  دادنش  تغییر  افتاد  جا  چیز  یک  وقتی 
بحث مدیریت تغییر را در جامعه هنوز درست یاد نگرفتیم.

خشک بودن ساختار ها در 
برابر تغییر و نداشتن شیوه 

مدیریت تغییر
S135

در اروپا نیز فرار مالیاتی وجود دارد. البته فرار مالیاتی آنها در حدود 
 35-30 حدود  ایران  در  مالیاتی  فرار  ولی  است  درصد   10 از  کمتر 

درصد است و رقم باالیی است.

حجم گسترده فرار مالیاتی 
S136در ایران

برخی نمایندگان مجلس انصافًا به مصالح عمومی می اندیشند و با 
قوانین خوب موافقت می کنند.

تالش برخی نمایندگان 
مجلس در جهت منفعت 

جامعه
S137

مأخذ: یافته های تحقیق.
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پــس از اســتخراج مضامیــن پایــه از متــن مصاحبه هــای صاحب نظــران، بــه پــردازش و 
دســته بندی مضامین سازمان دهنده اقدام شد. استخراج مضامین سازمان دهنده در واقع 
همان دسته بندی و جعل عناوین کلی تر بر مضامین پایه و یافتن مشترکات مصاحبه هاست. 
در ایــن تحقیــق مضامین ســازمان دهنده زیرمجموعــه مؤلفه های اصلی چارچوب توســعه و 
کم بر ســایر مضامین اســت، همان  گیر که کالن تر و حا تحلیل نهادی هســتند و مضامین فرا

مؤلفه های این چارچوب خواهد بود.

 جدول 3. نمونه ای از مضامین سازمان دهنده استخراج شده از مضامین پایه

کدمضمون پایهمضمون سازمان دهنده

عدم تقارن اطالعات بازیگران 
متضرر و منتفع

S408داشتن اطالعات متضرران

کامل بازیگران منتفع S410نداشتن اطالعات 

کامل متضرران S308اطالعات 

S312اطالعات ناقص بازیگران ذی نفع

گاهی عموم مردم و اطالع بازیگران دولتی S708ناآ

: سازمان امور مالیاتی و  بازیگر
انگیزه کم کاری

کارهای سخت S303عدم انگیزه سازمان، به دلیل تمایل نداشتن به 

عدم استقرار مالیات بر مجموع درآمد یا تغییر آن توسط سازمان 
کار S313برای فرار از سختی 

کارهای آسان S606تمایل سازمان امور مالیاتی به کم کاری و 

: دو دهک باال و  بازیگران متضرر
افراد معاف، افراد دارای فرار

S501دو دهک ثروتمند بازیگران متضرر مالیات بر مجموع درآمد

20S306 درصد باالیی درآمدی بازیگران متضرر اصلی

S302افراد معاف فعلی، بازیگران متضرر و مخالف آینده

S203متضرر شدن افراد پر درآمد

انگیزه اقتدارگرایی سازمان امور 
مالیاتی

خطر  به  دلیل  به  مالیاتی  امور  سازمان  در  مجریان  بی تمایلی 
S107افتادن اقتدارشان در برابر مؤدی

S901مخالفت سازمان به دلیل کاهش اقتدار و اعمال نظر

مأخذ: همان.
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گیر و مؤلفه های اصلی چارچوب توسعه و تحلیل نهادی  جدول 4. مضامین فرا
گیر  مضامین فرا

)مؤلفه های توسعه 
و تحلیل نهادی(

کدهای مربوطهمضامین سازمان دهنده

عرصه های کنش 
الیه سیاستی

گاهی مردم توسط بازیگران دولتی S709، S806سوءاستفاده از ناآ

گروه های اجتماعی از طرح S118حمایت 

S220، S813ترس دولت از ریزش آرا

کمیت S402، S322، S119تشتت و عدم یکپارچگی در بازیگران حا

S706، S210فرار بازیگران دولتی از شفافیت و پاسخگویی

S718، S211تمایل بازیگران دولتی به عوام فریبی و کم کاری

S703، S702، S701، S119تعارض منافع و ترجیح منفعت شخصی بازیگران دولتی

S138، S137، S226کنش برخی بازیگران حکومتی در جهت منافع جامعه

S204، S324، S113، S114تشکل های رسمی در اختیار متضرران

،S407، S502، S511، S604 دسترسی و نفوذ باالی متضرران بر تصمیم گیران
S207، S106، S206

S135عدم تمایل دولت به تغییر و تحول

S701مخالفت برخی نمایندگان مجلس با انگیزه تعارض منافع و منفعت شخصی

S208، S132، S804، S803انگیزه فساد برخی نمایندگان و حمایت از متضرران

کردن فرایند تصویب S213، S131استراتژی متضرران: تأخیر و طوالنی 

عرصه های کنش 
الیه عملیاتی

S719، S104بازیگری همه جامعه در مالیات بر مجموع درآمد

: دو دهک باال و افراد معاف و افراد دارای فرار مالیاتی ،S501، S306، S302، S603 بازیگران متضرر
S203، S105، S612

S503، S309، S409دهک های پایین منتفعان اصلی مردمی

S411، S311عدم باور به منتفع شدن و محاسبه سود توسط منتفعان

صاحبان  اصناف،  کشاورزان،  پزشکان،  شامل:  متضرر  بازیگران 
S406، S301، S307عایدی سرمایه و هنرمندان

S314، S315تفاوت مؤدیان منتفع و متضرر از حیث تکثر و به صرفه بودن البی

S217، S111، S110عدم مطالبه منتفعان

S216، S215عدم دسترسی منتفعان به قدرت

،S408، S410، S308 عدم تقارن اطالعات بازیگران متضرر و منتفع
S312، S708

S214، S112کنش پر رنگ تر متضرران

S222، S115 S115فرافکنی و شوراندن مردم توسط متضرران

: سازمان امور مالیاتی و انگیزه کم کاری S303، S313،  S606بازیگر
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گیر  مضامین فرا
)مؤلفه های توسعه 

و تحلیل نهادی(
کدهای مربوطهمضامین سازمان دهنده

گی های  ویژ
اجتماع

S507، S509، S121احساس منفی مردم نسبت به مالیات

کیفیت نامطلوب تقنین در ایران
 S412، S209، S117،

S401، S811، S810

S417، S134بستر سیاسی مناسب از جهت ادوار مجلس و دولت

کارکردهای مثبت، عملکرد بد سازمان،  تأثیر معافیت ها، غفلت از 
ک بر تلقی منفی از مالیات تبعیض و درآمدهای ناپا

 S509، S122، S123،

S124، S421

ذهنیت غلط برخی سیاستگذاران
 S505، S508، S221،

S506، S413

شرایط بیوفیزیکی 
و مادی

S609، S521، S224پتانسیل های بالقوه زیرساخت اطالعاتی

S223، S613، S136زیرزمینی بودن اقتصاد و عدم شفافیت

S605، S705، S218درآمدهای نفتی و تأثیر منفی آن بر کنش تصمیم گیران

شرایط تحریم و کسری بودجه و تأثیر مثبت آن بر استقرار
 S421، S317، S512،

S607، S802

الزامات نهادی

S522، S419، S602لزوم تغییر رویه سازمان امور مالیاتی

لزوم عزم فراقوه ای برای استقرار
 S318، S707، S321،

S523، S601، S610

لزوم طراحی بسترهای انگیزشی مناسب
 S310، S519، S316،

S518، S520

ارزش  بر  مالیات  و  یارانه ها  هدفمندی  تجربه  از  استفاده  ظرفیت 
S126، S120، S105افزوده

به  دستگاه ها  همه  الزام  و  اطالعاتی  زیرساخت  کردن  فراهم 
همکاری

 S420، S103، S128،

S320، S522، S714

S120، S517لزوم تفهیم مجریان و سیاستگذاران

قانون  و  یارانه  با  تلفیق  تفکیکی،  راهبردهای  از  استفاده  لزوم 
آزمایشی برای استقرار

 S704، S133، S310،

S418

لزوم آموزش همگانی و تهیه بسته های فرهنگی اجتماعی
 S423، S316، S716، S116،

S325، S517، S809

احتمال موفقیت نسبی البته با تأخیر و تغییرپیامد کلی
 S130، S134، S225،

S717، S812

مأخذ: همان.
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5. تحلیل نتایج 
نتایــج بــه دســت آمــده از روش تحلیــل مضمــون گویــای مــدل مفهومــی تودرتو مســتنبط از 
چارچــوب توســعه و تحلیــل نهــادی اســت. در هســته ایــن مدل مفهومــی که در شــکل 3 به 
نمایش درآمده، عرصه های کنش دو الیه ای وجود دارد. برخی بازیگران در الیه سیاستی کنش 
قــرار دارنــد و برخــی دیگــر در الیه عملیاتی. در ســمت چپ عوامل بــرون زا و برخی متغیرهای 
نهــادی قــرار دارند که به نحوی بــر عرصه های کنش و رفتار بازیگران اثر می گذارند. در شــکل 
3، رنگ ســبز بیانگر موافقت یا تأثیر مثبت، رنگ قرمز نشــانه مخالفت )یا تأثیر منفی( و رنگ 
زرد نیــز بیانگر وضعیت میانه اســت. در این قســمت به تشــریح هر یــک از بخش ها )ُهُلن ها( 
در مدل مفهومی پرداخته خواهد شــد تا خروجی چارچوب توســعه و تحلیل نهادی روشــن 
گرفته براســاس داده های  شــود. تمامی مطالب آتی مســتند به نتایج تحلیل مضمون انجام 

مصاحبه با خبرگان است.

شکل 3. مدل مفهومی پژوهش با استنباط از چارچوب توسعه و تحلیل نهادی

مأخذ: یافته های تحقیق.
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کنش و بازیگران الیه سیاستی و عملیاتی ۱-5. عرصه های 
هســته مرکــزی تحلیل، عرصه های کنش اســت. در فرایند اســتقرار مالیات بــر مجموع درآمد 
بــا انــواع بازیگــران در موقعیت های مختلف مواجه هســتیم که هر کــدام در یک عرصه کنش 
کلــی  فعالیــت می کننــد. مطابــق ادبیــات نظریــه انتخــاب عمومــی، بازیگــران بــه ســه دســته 
رأی دهنــدگان، سیاســتمداران )توســط مــردم انتخــاب می شــوند( و بوروکرات هــا )کارگــزاران( 

تقسیم بندی می شوند.
کثــر بازیگــران متضــرر از مالیات بــر مجموع  براســاس پــردازش داده هــای مصاحبه هــا، ا
رأی دهنــدگان  خصــوص  بــه  هســتند؛  درآمــدی  بــاالی  دهک هــای  رأی دهنــدگان  درآمــد، 
یــا گروه هــای فشــاری کــه در قانــون فعلــی معاف هســتند یــا افــرادی که فــرار مالیاتــی دارند و 
فعالیت های اقتصادی شــان غیر شــفاف و گاهی غیرقانونی اســت. از ســوی دیگــر منتفعان از 
ایــن مالیــات نیز رأی دهنــدگان کم درآمد هســتند. بازیگــران متضرر و منتفــع از حیثیت های 
گاه هســتند ولی دهک های پایین جامعه  گون متفاوت هســتند. متضرران از ضرر خود آ گونا
هیچ شناختی از مالیات بر مجموع درآمد و مزایای آن ندارند. در واقع تقارن اطالعات میان 
بازیگــران منتفــع و متضرر وجود ندارد و متضرران و بازیگران الیه سیاســتی )سیاســتمداران و 
گر چنانچــه، مزایای این الگوی  گاهی سوءاســتفاده می کنند. ا ( از این عدم آ گروه هــای فشــار
مالیات ستانی نیز برای رأی دهندگان کم درآمد تشریح شود، ممکن است باور نداشته باشند 
و مزایای آن را جزء منفعت خود محاســبه نکنند؛ زیرا در ســال های اخیر اعتمادشــان نسبت 

به دولت سست شده است. 
گروه منتفع و گروه متضرر از حیث دسترسی و کنش در الیه سیاستی نیز بسیار اختالف 
دارند. بازیگران متضرر به روش مختلف در الیه سیاستی نیز حضور دارند. یکی از آن روش ها 
تعــارض منافــع اســت. راه دیگر حضور این عده در الیه سیاســتی کانال های رســمی همچون 
اتــاق بازرگانــی، اتحادیه ها، ســازمان نظام پزشــکی و کانون وکالســت. روش دیگــر تأثیرگذاری 
بر بازیگران سیاســتی، طرق غیر رســمی و گاهی آمیخته با فســاد اســت. همچنین متضرران از 
طریــق تأمین هزینه های انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، قوانین آینده 
را پیش خریــد می کننــد. در مقابــل رأی دهنــدگان دهک هــای پاییــن جامعــه کــه منتفعــان از 
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کز قدرت ندارند. این قشــر  مالیــات بــر مجموع درآمدخواهند بود، دسترســی چندانــی به مرا
کز تصمیم گیری نیز رابطه مالی و سیاســی ندارند و  تشــکل های رســمی در اختیار ندارد. با مرا
گر هم احیانًا مراجعه ای به سیاستمداران داشته  دسترسی پایینی به سیاستمداران دارند. ا

باشند، کمتر اعتراض می کنند و در بیان حق خود زبان الکنی دارند.
همچنیــن بــه دلیــل اینکــه کم درآمدهــا متکثــر هســتند و نماینــده و تشــکل مشــخصی 
ندارند، البی کردن برای آنها به صرفه و تقریبًا امکان پذیر نیســت. این وضعیت موجب شــده 
تــا ایــن افــراد کنشــی در الیه سیاســتی نداشــته باشــند. ایــن رأی دهنــدگان با وجــود منفعت 
احتمالــی، مطالبــه و کنشــی جهــت اســتقرار مالیــات بر مجمــوع درآمــد ندارنــد؛ در نتیجه بر 
سیاســتمداران تأثیرگــذار نیســتند. این گونــه اطالعات به دســت آمده از داده هــای مصاحبه  
بــا خبــرگان، برخــی نظریــات مربــوط به »کنــش جمعی« مطرح شــده از ســوی دانشــمندانی 
همچون اولســون و اســتروم را تأیید می کند. کنش جمعی یعنی افراد در گروه مشــخص برای 
دستیابی به هدف مشترکی همکاری کنند. اولسون نشان داد افراد زمانی همکاری خواهند 
کــرد کــه منفعــت شــخصی محسوســی کســب کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت همکاری شکســت 
می خــورد و ممکــن اســت به ســواری مجانــی بیانجامد )Olson, 1965: 36). اولســون اشــاره 
می کند هنگامی که سایز گروه  بزرگ می شود، عمل کردن در راستای منافع گروه نفع شخصی 
اندکــی در پــی دارد در نتیجــه پارادوکس کنش جمعی رخ می دهد و احتمال شکســت وجود 
کوچــک همچــون برخــی اصنــاف  گروه هــای   .(Cheikbossian and Fayat, 2018: 2( دارد
راحت تــر بــه توافق می رســند و به دلیل تأمین منافع شخصی شــان امکان البی کردن و کنش 
جمعــی برای آنها فراهم تر اســت. ایــن گروه های کوچک معموًال به دنبال رانت جویی و فشــار 
کمیت هســتند که آثار مخربی بــرای اقتصاد دارند. در مقابــل گروه های بزرگ همچون  بــه حا
گرچه آشــکارا منافع مشــترکی دارند ولی  مالیات دهندگان، مصرف کنندگان یا کارگران مهاجر ا
ســازمان نیافته اند، فاقــد ابزارهای البی گری هســتند و صدایی ندارند. ازایــن رو به »گروه های 

.)Nöldeke and Peña, 2020: 2 فراموش شده« مشهورند )عطارزاده، 1399: 363؛
نظریات استروم در خصوص کنش جمعی نیز مؤید یافته های پژوهش است. به عقیده 
کنده باشــند، احتمال  وی در شــرایطی کــه تعــداد بازیگران زیاد باشــد و از نظر جغرافیایی پرا
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گر قواعد به گونه ای طراحی شده  توافق و همکاری بر ســر مســئله ای مشترک پایین می آید. ا
باشــد که افراد هنجارهایی مثل احترام متقابل، قابل اعتماد بودن و همکاری دســته جمعی 
را رعایــت کننــد تشــویق شــوند، افــراد آن  جامعــه در راســتای منافــع عمومــی خــود همکاری 
کــه فرهنــگ همــکاری اجتماعی پاییــن باشــد، قواعد و  کــرد. بنابرایــن در شــرایطی  خواهنــد 
کنده و زیاد باشند، شانس اندکی  نهادهای تشویق کننده وجود نداشته باشد و کنشگران پرا
برای همکاری جمعی دارند. با این حال سیاســت هایی برای غلبه بر مشــکالت کنش جمعی 
می توان در نظر گرفت )اســتروم، 1394: 231-229(. بنابر شــهادت مصاحبه شوندگان تجربه 
برخــی سیاســت های جمهــوری اســالمی ایــران همچــون هدفمنــدی یارانه هــا در ســال های 
کندگی  گذشــته نشــان داده کــه می تــوان از طریــق تبلیغات وســیع بر مشــکل ناهمگنــی و پرا
برخــی اقشــار فائــق آمــد و بــا یکپارچه ســازی آنهــا ایــن افــراد را به کنش هــای الیه سیاســتی و 

کرد. انتخاب جمعی وارد 
و  منتخــب  )سیاســتمداران  سیاســتی  الیــه  بازیگــران  کنــش  عــادی  حالــت  در  پــس 
بوروکرات هــا( تــا حد زیادی تأمین کننده منافع متضرران اســت و انگیزه هــای خیر عمومی به 
نــدرت یافــت می شــود. بنابرایــن پیامد ایــن کنش ها در شــرایط طبیعی بــدون دخیل کردن 
عوامل برون زا شکســت نســبی یا مطلق اســتقرار مالیات بر مجموع درآمد اســت. زیرا عوامل 
تأثیرگــذار بــر بازیگران سیاســتی و کنش متضــرران قدرتمند تر از عوامل مثبت هســتند؛ اما با 

کردن عوامل نهادی و برون زا شرایط مقداری متفاوت خواهد بود. اضافه 

۲-5. تحلیل عوامل برون زا و نهادی در شرایط فعلی
عوامــل بــرون زا ممکــن اســت شــرایط کنــش بازیگــران را در الیه هــای عملیاتــی و سیاســتی 

کند. دگرگون 

۱-۲-5. شرایط بیوفیزیکی و مادی
- شرایط بیوفیزیکی: از مهمتریــن شــرایط بیوفیزیکی اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی اســت. 

درآمــد ســهل الوصول حاصــل از فــروش نفــت و میعانــات گازی، سیاســتمداران ایــران را به 



ـ  8۱ تحلیل نهادی استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران )با استفاده از  ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درآمــد مالیاتــی بی مایــل کــرده بــود. ســهم مالیــات از بودجه عمومــی در ایران در ســنوات 
گذشــته حــدود 35 درصد اســت و ســاختار بودجــه عمومی به شــدت به درآمدهــای نفتی 
وابســته اســت. البتــه در دهه 1390 تــا 1400 درآمدهای نفتی به دلیل تحریــم و تنزل قیمت 

نفت محدود شد.
- تحریم های بین المللی: ایران ســالیان متمادی درگیر تحریم های اقتصادی اســت که نقطه 

اوج آنهــا ســال های 1390 تــا 1393 و 1397 تــا1400 بوده اســت. اثر مهم تحریم کاهش شــدید 
درآمدهــای نفتی اســت. برخــی از مصاحبه شــوندگان معتقدند در شــرایط تحریمی، احتمال 
تالش برای استقرار مالیات بر مجموع درآمد بیش از زمان های دیگر است زیرا انگیزه افزایش 

درآمد مالیاتی دولت تا حدی فعال می شود.
- اقتصاد زیرزمینی و عدم شفافیت اقتصاد: اقتصــاد غیررســمی در ایــران بیــش از حــد بــزرگ 

است. برخی از این فعالیت ها قانونی ولی غیرشفاف و بخش دیگر نیز مربوط به فعالیت های 
غیرقانونــی اســت. ایــن وضعیــت یک چالــش در شناســایی درآمد افــراد در اجــرای مالیات بر 

مجموع درآمد محسوب می شود.
- زیرساخت اطالعاتی: مالیات بر مجموع درآمد وابستگی زیادی به بسترهای فنی و قانونی 

گرچه زیرســاخت فنــی و قانونی ســامان دهی اطالعات کامًا  اطالعــات دارد. در حــال حاضر ا
مهیا نیســت؛ ولی بیشــتر از گذشته شرایط فراهم شده است. از نظر قانونی مواردی همچون 
ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و مفاد قانون پایانه های فروشگاهی از زیرساخت های 
اطالعاتــی محســوب می شــوند. از نظــر فنــی نیــز طــرح جامــع مالیاتــی بســتر فنی به نســبت 
مناســبی اســت که کامل اجرا نشده است. همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک ها در تبادل 

اطالعات نیز بیش از گذشته است.
کثــر  گــی اقتصــاد ایــران از مصاحبه شــوندگان ســؤال شــد، ا - شرایط تورمی: دربــاره ایــن ویژ

مصاحبه شــوندگان به رغــم دشــواری مالیات ســتانی در شــرایط تورمی بر این بــاور نبودند که 
تــورم مانــع جدی مالیات بر مجموع درآمد اســت. برخی صاحب نظران معتقد بودند مالیات 
بر مجموع درآمد در کنار سایر سیاست های مالیاتی و سیاست های پولی می تواند به کنترل 

کند. تورم کمک 
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گی های اجتماع ۲-۲-5. ویژ
- تلقی منفی مردم از مالیات: مالیات دادن در هیچ جامعه ای امری لذت بخش نیســت؛ ولی 

ناخوشــایند بــودن مالیــات در ایران بســیار باالســت به طوری که فــرار و اجتنــاب مالیاتی زیاد 
است و تلقی منفی نسبت به هر نوع مالیاتی وجود دارد. این احساس منفی ریشه در قوانین 

ناعادالنه و رویه های غلط سازمان امور مالیاتی دارد.
- فرهنگ ضعیف مالیاتی: فرهنگ مالیاتی در ایران به شــدت ضعیف اســت و این امر بر تمکین 

مالیاتــی نیز اثر منفی گذاشــته اســت. این وضعیــت می تواند اثر نامطلوبی بر اســتقرار مالیات بر 
مجموع درآمد بگذارد و کنش بازیگران را در هر دو الیه سیاستی و عملیاتی تحت تأثیر قرار دهد.
- بستر سیاسی: از نظر سیاسی، تقارن زمانی سال پایانی دولت )چهار ساله دوم( و سال های 

ابتدایــی دوره مجلــس در انگیزه هــای ایــن افــراد بــرای تصویــب و اقــدام تأثیر مثبــت خواهد 
داشــت. از این جهت که انگیزه ترس از ریزش رأی کم رنگ تر می شــود. در این شــرایط زمانی 
بیشــترین جســارت برای تصویب مالیات بر مجموع درآمد و کمترین احتمال برای جلوگیری 
از تصویب نسبت به دوره های دیگر وجود دارد. البته دومین موقعیت سیاسی مطلوب برای 
تصویب و اجرای این نظام مالیاتی در شرایطی است که دولت اول، الیحه را به مجلس بدهد 

و تصویب نهایی و زمان اجرای آن در دولت دوم همان رئیس جمهور باشد.
بــر  مالیــات  از  غلطــی  ذهنیــت   سیاســتگذاران  برخــی  سیاستگذاران:  برخی  غلط  ذهنیت    -

مجمــوع درآمــد دارنــد یــا به انــدازه کافی بــا آن آشــنایی ندارند. به عنــوان نمونه برخــی آن را 
گانــه فعلی می دانند، در حالی که یک بســتر نوین  یــک پایــه مالیاتــی در کنار مالیات های جدا
مالیات ســتانی اســت. برخــی دیگر آن را فشــار بر مــردم تلقی می کننــد، در حالی که این چنین 
نیســت. برخــی نیز این مالیات را فشــار بر تولید تلقی می کننــد، در حالی که در صورت طراحی 
دقیــق اصابــت بــار مالیاتی بــه درآمدهــای نامولــد خواهد بــود. مجموعــه ذهنیت های غلط 

می تواند در عدم استقرار نقش داشته باشد.
- مطالبه گری فعاالن اجتماعی: در ســال های گذشــته فعاالن اجتماعی کنشــگری بیشتری در 

زمینه عدالت و مطالبه گری داشته اند و حمایت اجتماعی آنها می تواند در استقرار مالیات بر 
مجموع درآمد تأثیر مثبت داشته باشد.
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3-۲-5. قواعد الیه سیاستی
کــم بــر کنــش بازیگــران را می تــوان برشــمرد، امــا به طور  فهرســت متنوعــی از قواعــد حا
خالصه بازیگران الیه سیاســتی تحت مجموعه قواعد زیر انتخاب می شوند و با یکدیگر 

تعامل می کنند:
الف( مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 1378 و اصالحات بعدی آن،

ب( مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1379 و اصالحات بعدی آن،
ج( مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 و اصالحات بعدی آن.

براساس این قواعد، نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری غیر حزبی، 
کم بر بازیگران در قوانین فوق آمده است. کثریتی و غیر تناسبی است. قواعد جزئی حا ا

3-5. پیامد کلی
هنگامی که مجموعه عوامل برون زا به تحلیل عرصه کنش اضافه شد، پیامد امیدوارکننده تری 
گرچــه با وجود انگیزه و عوامل منفی نمی توان با قطعیت از اســتقرار  قابــل پیش بینی اســت. ا
مالیات بر مجموع درآمد ســخن گفت، اما ممکن اســت تأثیر برخی عوامل همچون وضعیت 
تحریــم یــا کنشــگری فعــاالن اجتماعی آنچنان قوی شــود که بــر همه انگیزه هــا و عوامل دیگر 
، شــرایط زیرســاختی )زیرســاخت نســبی  غلبــه کنــد. به هر حال شــرایط سیاســی امروز کشــور
اطالعــات( و وضعیــت تحریم ها شــرایط مســاعدتری را نســبت بــه دهه های گذشــته رقم زده 
اســت. پیش بینــی خبرگان و صاحب نظران در پژوهش حاضر ایــن بود که احتماًال این الیحه 
کنون در حال تدوین اســت، در دولت و مجلس به تصویب می رســد و طی پنج ســال  که هم ا
آینــده اجرایی می شــود. البته این فرایند به دلیل فشــار و رایزنی متضــرران به احتمال زیاد با 
ســه تــا پنج ســال تأخیر انجــام و در مراحل تصویب مقداری دســتخوش تغییر می شــود که از 

کاسته خواهد شد. کیفیت آن 

۴-5. الزامات نهادی
غ از الزامــات فنی و اقتصــادی؛ مجموعــه ای از ترتیبات  بــا توجــه به اظهــارات صاحب نظران فــار
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نهادی، سیاسی و فرهنگی برای استقرار مالیات بر مجموع درآمد ضروری است. در صورت وقوع 
ایــن الزامــات نهــادی، عوامل بــرون زا و عرصه های کنش برای اســتقرار مالیات بر مجمــوع درآمد 
مساعدتر خواهد شد. الزامات نهادی این بخش با تعریف استروم از نهاد سازگار است زیرا همان 
اســتراتژی هایی اســت کــه در تعریــف نهاد آمده اســت. یکی از الزامــات اصلی برای اســتقرار نظام 
گر مالیات بر مجموع درآمد به عنوان یکی  مالیات بر مجموع درآمد عزم ملی و فراقوه ای است. ا
از اصالحات غیراولویت در فرایندهای رایج بوروکراسی دنبال شود، شانس موفقیت پایینی دارد. 
گر مالیات بر مجموع درآمد به عنوان یک جراحی اقتصادی و طرح کالن ملی شناخته شود،  اما ا
احتمال تصویب و اجرا باال می رود. ازاین رو باید کار در ســطح رئیس جمهور پیگیری شــود، تمام 

سران قوا مصمم به استقرار باشند و سایر ارگان ها از این تحول مالیاتی پشتیبانی کنند.
از دیگر الزامات نهادی توجه به بســتر های انگیزشــی اســت. هدف این است که قوانین 
طوری طراحی شــوند که اشــخاص رغبت الزم برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد و تمکین 
نسبت به آن را داشته باشند. به عنوان مثال الزم است نظام مالیاتی با نظام یارانه ها تلفیق 
شــود تــا عمــوم اشــخاص بــه خصــوص دهک هــای متوســط و پاییــن جامعــه انگیــزه تکمیل 
اظهارنامــه را داشــته باشــند. همچنیــن الزم اســت در تبــادل اطالعــات نقش اشــخاص ثالث 
پررنگ شــود. آموزش یکی از الزامات بســیار مهم است. باید هم برای تصمیم گیران و مجریان 
مالیــات بــر مجموع درآمد به درســتی تبیین شــود؛ هم بــرای عموم مردم مزایــای آن، طریقه 

تکمیل اظهارنامه و این قبیل مسائل به روشنی تبیین شود.
کمیت ملزم به همکاری شــوند  در امر تبادل اطالعات ضروری اســت همه ارگان های حا
گــر ســامانه اطالعاتــی یکپارچــه ایجاد شــود و  و فرهنــگ تبــادل اطالعــات را داشــته باشــند. ا
اطالعــات مالــی همــه دســتگاه ها در آن وارد شــود بســیاری از این چالش ها مرتفع می شــود. 
ســازمان امــور مالیاتــی نیــز باید بســیاری از رویه هایــی که به آنها عــادت کرده تغییــر دهد. به 
کارآمد و فسادزاســت. باید ســازمان امــور مالیاتی به  عنــوان نمونــه ممیز محــوری، بســتری نا
ســمت هوشمند ســازی حرکت کند و با ایجاد ســامانه های الکترونیک ارتبــاط ممیز و مؤدی 
را بــه حداقــل رســاند. یکی دیگــر از رویه های فعلی ســازمان اصالت منبع درآمــدی در مقابل 
مــؤدی اســت. در صورتی کــه در مالیات بــر مجموع درآمد مؤدی طرف  حســاب ســازمان امور 
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مالیاتی اســت و مالیات های کســر در منبع باید علی الحســاب و غیر قطعی باشــند. همچنین 
سازمان امور مالیاتی باید پذیرش تحول را داشته باشد.

از دیگر الزامات نهادی استفاده از تجارب گذشته به خصوص طرح های موفق گذشته 
گون به تجربــه هدفمندی یارانه ها  کثر مصاحبه شــوندگان از جهات گونا اســت. جالــب آنکه ا
اشــاره می کردنــد. همچنیــن از طرح هــای دیگــری همچــون مالیــات بــر ارزش افزوده، ســهام 
عدالــت و اصالحــات گذشــته مالیات هــای مســتقیم در تحلیــل ذی نفعان و الزامــات نهادی 
می تــوان بهــره برد. همچنین ضروری اســت مجموعه ای از راهبرد ها و تکنیک ها باید توســط 
سیاستگذاران موافق به کار گرفته شود تا این طرح به سرانجام برسد. از جمله استراتژی های 
پیشــنهادی، تفکیــک مالیات بر مجموع درآمد و اجرای گام بــه گام آن )به منظور جلوگیری از 
متحد شدن متضرران( و استفاده از ظرفیت اصل )85( قانون اساسی )تصویب در کمیسیون 
بــدون تصویــب در صحــن( بــود. چنانچه همه یا بخش عمــده این الزامات نهــادی رخ دهد، 

استقرار مالیات بر مجموع درآمد سرعت می گیرد و اجرای آن نیز موفقیت آمیز خواهد بود.

شکل 4. الزامات نهادی برای استقرار مالیات بر مجموع درآمد  

  
  
  
  

   

عزم فراقوه اي

آموزش 
سياستگذاران و 

مردم

تغيير رويه امور 
مالياتي

تجارب 
...هدفمندي و

تبادل اطالعات

استراتژي هاي 
تسريع

بستر هاي 
انگيزشي

مأخذ: همان.
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لت های سیاستی 6. جمع بندی، نتیجه گیری و دال
تحلیــل مضمــون مصاحبه هــا و اســتفاده از چارچوب توســعه و تحلیل نهــادی در این مقاله 
مشــخص شــد. در شــرایط عادی به دلیــل اطالعات نامتقــارن، عدم دسترســی و عدم کنش 
جمعــی منتفعــان )بازیگــران کم درآمد( و انگیزه هــای مخرب در بخش هایی از الیه سیاســتی 
گــر برخــی  ا ایــران بســیار ضعیــف اســت.  بــر مجمــوع درآمــد در  احتمــال اســتقرار مالیــات 
گاهی  گر آ پتانســیل های بالقوه فعال شــوند، احتمال اســتقرار این نظام وجود دارد. در واقع ا
الزم بــه دهک هــای پاییــن داده شــود، فعــاالن اجتماعــی کنــش قــوی در مطالبــه مالیــات بر 
مجمــوع درآمــد انجــام دهند، جو سیاســی غالب دولــت و مجلس موافق مالیــات بر مجموع 
درآمد باشــد و تحریم های بین المللی فشــار بر بودجه دولت وارد کنند، امید اســت که فرایند 
تصویــب مالیــات بــر مجمــوع درآمــد به جریــان بیفتــد و در چند ســال آینده این نظــام نوین 

مالیاتی استقرار یابد.
لــت سیاســتی تحقیق حاضر این اســت کــه باید عموم مــردم به خصوص  مهمتریــن دال
گــون مالیات بر مجمــوع درآمد  فعــاالن اجتماعــی و دهک هــای پاییــن را از مزایــا و ابعــاد گونا
مطلع کرد تا در نتیجه آن عموم مردم در فرایندی خودکار به الیه سیاستی وارد شوند و کنش 
متوازن از حیث تقارن اطالعات و میزان دسترســی میان بازیگران برقرار شــود. در این مســیر 
بایــد از فرافکنی هــا و موج آفرینی های گروه های متضرر مراقبت کرد. مجموعه الزامات نهادی 
لت های سیاســتی این پژوهش محســوب می شــوند. اهــم الزامات نهادی  به عنوان دیگر دال
: لــزوم عزم فراقــوه ای، آموزش سیاســتگذاران و مردم، طراحی و تمهید بســترهای  عبارتنــد از
انگیزشی، تغییر رویه سازمان امور مالیاتی، همکاری دستگاه های اجرایی در تبادل اطالعات، 

گرفتن استراتژی های تسریع. استفاده از تجارب سیاست های گذشته و در پیش 
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وهی مبانی جبران خسارت بالیای طبیعی توسط دولت با  پژ باز
وردین ماه ۱۳۹۸ در آق قال توجه به سیل فر
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مسئولیت مدنی دولت یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز حقوقی است. اینکه آیا دولت ها موظف اند خسارت های 

وارده بــه شــهروندان در بالیای طبیعــی را جبران کنند در نظام حقوقی ایران نیازمند یافتن مبنایی حقوقی و فقهی 

است در غیر این صورت بنابر »اصل عدم مسئولیت« نمی توان دولت را موظف به جبران خسارت شهروندان دانست.

این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای، عوامل متفاوت بروز خسارت در سیل را از یکدیگر تفکیک 

و مبنــا و دامنــه مســئولیت دولــت بر جبران خســارت های ناشــی از هر عامل را به صــورت مجزا مورد تحلیــل قرار داده 

، ســیل فروردین مــاه 1398 در آق قال به عنوان حادثه ای برآمــده از عوامل متنوع  اســت. برای دســتیابی به این منظور

انسانی و قهری می تواند بستر مناسب و جامعی برای مطالعه مبنای جبران خسارت در بالیای طبیعی قلمداد شود.

ســؤال اصلــی پژوهــش حاضــر این اســت که مســئولیت دولــت به جبران خســارت ناشــی از منشــأهای 

متفاوت بروز خسارت در بالیای طبیعی چگونه قابل اثبات است.

بر اســاس یافته های این تحقیق مســئولیت دولت بر جبران خســارت های آبگرفتگی شــمال شهر آق قال 

کمیتی مبتنی بر نظریه تقصیر تحلیل می شــود. بنابراین دولت مکلف به جبران  به دلیل خطای نهادهای حا

خسارت های هر یک از شهروندان به صورت کامل است. یافته های این تحقیق در خصوص آبگرفتگی بخش 

کن در حریم رودخانــه، دولت از  میانــی شــهر نشــان می دهد بــه دلیل خطای ناشــی از فعل زیان دیــد گان ســا

لحاظ حقوقی مســئولیتی به جبران خســارت آنها ندارد و در مورد مجاورین حریم رودخانه، مسئولیت دولت 

بر جبران خســارت نســبی خواهد بود. همچنین در مورد خســارت دیدگان ناشــی از آبگرفتگی در جنوب شــهر 

آق قــال بر مبنــای نظریه هــای ســنتی مســئولیت مدنــی بــه دلیل عدم وجــود تقصیر یــا خطا، دولت مســئولیت 

حقوقی در قبال این زیان ها نخواهد داشت؛ هرچند نظریات جدیدتر و نیز مالحظات اجتماعی، اقتصادی و 

اخالقی، جبران این خسارت ها را به دولت پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه ها: مسئولیت مدنی؛ دولت؛ سیل؛ جبران خسارت؛ مردم

Email: h.hajzadeh@gu.ac.ir گلستان؛  گروه حقوق و الهیات، دانشگاه  * استادیار 
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مقدمه
کامی، دشــواری  و ســهولت  و منفعت   زندگی بشــر همواره با شکســت  و موفقیت ، کامیابی و نا
و خســارت  همراه بوده است. همزیستی مســالمت آمیز انسان ها با یکدیگر ایجاب می کند که 
گر از رفتار یکی، خســارتی متوجه دیگری شــد،  از ایــراد خســارت بــه یکدیگــر اجتناب کنند و ا
از عهــده آن خســارت برآیــد و تا حد امکان زیان ناشــی از رفتار زیان بار خویــش را جبران کند. 
ایــن قاعــده ای طبیعــی، عقلــی و اخالقی اســت که پشــتوانه ای حقوقــی نیز یافتــه و در قالب 

»مسئولیت مدنی« رخ نموده است.
از ســوی دیگر بشــر در طول تاریخ، همواره در معرض آسیب های ناشی از طبیعت بوده 
است و تاریخ مشق مکرر جدال انسان و طبیعت است. در این جدال پایاپای گاهی طبیعت، 
مقهور فکر و ابداع و اراده انسان شده و نتوانسته به انسان آسیب برساند و گاه انسان، غافل 
از نیروی عظیم طبیعت، مقهور قدرت ویرانگری آن شــده اســت و خســارت هایی از طبیعت 
دیــده اســت و البته گاه این خســارت ها ناشــی از رفتــار تجاوزگرانه خود زیان دیــده با طبیعت 

گاهی ناشی از رفتار دیگری در قبال طبیعت. است و 
از میان بالیای طبیعی، قریب سی مورد آن در ایران رخ می دهد که مهمترین آنها عبارتند 
: ســیل، زلزله، خشکســالی، ریزگردها، زمین لغزش ها و فرونشســت زمین. در سال های اخیر  از
ســیل های متعدد و خســارت باری گریبانگیر مردم ایران بوده اســت که از میان آنها می توان 
به ســیل دی ماه 1395 در سیســتان و بلوچســتان، ســیل فروردین ماه 1396 در عجب شیر و 
، ســیل مردادماه 1396 و نیز مهرماه 1397 در اســتان های شمال شرقی و سیل های  آذرشــهر

کرد. گلستان و فارس اشاره  اواخر اسفندماه 1397 و فروردین ماه 1398 در مازندران، 
مســئله محــوری و اصلی تحقیق حاضر این اســت که دولت بر چــه مبنا و به چه میزانی 
ملزم به جبران خســارت های ناشــی از بالیای طبیعی اســت و آخرین تحوالت قانونی در این 

کرده است. باره چه تأثیری در مسئولیت دولت ایجاد 
دلیــل انتخــاب نمونــه ســیل فروردین مــاه 1398آق قــال بــرای مطالعه مســئولیت مدنی 
دولــت در بالیــای طبیعــی، تنــوع دالیل و عوامل بروز ســیل در این شــهر بوده اســت. در این 
شــهر با ســه نوع ســیالب با عوامل متنوع و طبعًا با میزان و نوع متفاوتی از مســئولیت دولت 
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مواجه ایم که نگاهی جامع و چند جانبه درخصوص مســئولیت مدنی دولت در قبال بالیای 
طبیعی و به ویژه سیل را به دست می دهد.

مســئله اصلی تحقیق پاســخ به این سؤال است که مسئولیت دولت به جبران خسارت 
ناشی از منشأهای متفاوت بروز خسارت در بالیای طبیعی چگونه قابل اثبات است.

فرضیــه تحقیــق حاضــر بــر این امر اســتوار اســت کــه قواعد ســنتی مســئولیت مدنی در 
نظــام حقوقــی ایران نمی تواند به طــور کامل پاســخگوی اقتضائات امــروز حکمرانی در حوزه 
خسارت های ناشی از بالیای طبیعی باشد و نیازمند بازاندیشی و توسعه مسئولیت دولت در 
ایــن باره هســتیم. در عین حال مــاده )19( قانون مدیریت بحران مصــوب 1398 با پیش بینی 
صالحیت قانونی دولت برای جبران خســارت های ناشــی از بالیای طبیعی، تالشی مقدماتی 
در جهــت پیشــبرد اندیشــه مســئولیت دولــت در قبــال بالیــای طبیعــی را رقــم زده اســت. بر 
ایــن اســاس بــه دلیل مواجهه بــا عوامل و مســائل متنوع، تعدد و توســعه مبانــی و موجبات 

مسئولیت مدنی دولت امری ضروری برای حکمرانی خوب محسوب می شود.
بــه ایــن منظور در این تحقیــق ابتدا نگاهی گذرا به مبانی نظری مســئولیت مدنی و نیز 
نظریه هــای مطــرح درخصــوص مســئولیت مدنی دولت شــده و دیــدگاه نظام حقوقــی ایران 
در خصوص این مقوله بیان شــده اســت. ســپس با توجه به عوامل متفاوت ســیل 1398 در 
بخش های مختلف شــهر آق قال، نوع و میزان مســئولیت دولت در جبران خسارت های وارده 
به شهروندان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از این رو مدلی جامع از عوامل بروز خسارت در 

بالیای طبیعی و مبنای مسئولیت دولت به جبران خسارت را ارائه خواهیم داد.
دربــاره مســئولیت مدنــی به طور کلــی و مســئولیت مدنــی دولــت به طــور خــاص، منابــع 

کرد: که می توان آنها را به دو قسمت مختلف تقسیم  متعدد و متنوعی تولید شده است 
برخی از این منابع صرفًا سعی در تبیین یکی از نظریات رایج مسئولیت مدنی برای اثبات 
مســئولیت مدنی دولت داشــته اند. به عنوان مثال محمد امامی و مشــتاق زرگوش در »اصل 
قانونــی بــودن مســئولیت مدنــی دولــت«، اردشــیر امیرارجمند و مشــتاق زرگــوش در »تقصیر 
در حقــوق مســئولیت مدنــی دولت؛ مطالعه تحلیلــی - تطبیقی«، محمد صالحــی مازندرانی 
در »مطالعــه تطبیقــی مبنــا و ماهیت مســئولیت مدنی«، ســیدضیاء مرتضوی در »بایســتگی 
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گسترش مسئولیت مدنی دولت در قوانین موجود«، سید حمیدرضا موسوی و مریم بیات در 
»تحلیل مسئولیت مدنی دولت از منظر فقه امامیه«، حسین هوشمند فیروزآبادی، حسین 
کمیتی«، احســان  جــاور و طاهــا زرگریان در »مســئولیت مدنی دولت در قبال رفتار زیانبار حا
ســامانی و سیدحســن وحدتــی شــبیری در »تحلیــل فقهی حقوقــی مســئولیت مدنی دولت 
کمیتــی در قبال شــهروندان«، رحمت اهلل ســرتیپ زاده و مجتبی  نســبت به اعمــال زیانبار حا
غفــاری در »مبانــی فقهــی و اســالمی مســئولیت مدنــی دولــت )جبــران خســارت( در حقــوق 
ایــران«، ولی رســتمی و علی بهادری جهرمی در »مســئولیت مدنی دولــت«، نوربخش ریاحی 
در »مبانی نظری مصونیت و مســئولیت مدنی دولت«، آیت موالئی در »موانع و چالش های 
اعمال مســئولیت مدنی دولت در ایران« به دنبال اثبات مســئولیت مدنی دولت نســبت به 
خســارت های ناشــی از رفتارهــای زیانبار مأموران دولت بوده اند کــه در تحقیق پیش  رو، این 

مسئله صرفًا جزئی از دامنه وسیع مسئولیت مدنی دولت را شامل می شود.
بخــش دیگــری از منابع موجود به طور مشــخص  به بررســی امکان یا امتناع مســئولیت 
مدنــی دولــت به جبران خســارت های ناشــی از بالیای طبیعــی پرداخته اند. بــه عنوان مثال 
مصطفی الســان در »نظریه مســئولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی«، زهره رحمانی 
در »مســئولیت حقوقی دولت در بالیای طبیعی« محمد امامی، ســیدمجتبی واعظی و مریم 
رستمی در »تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران«، نسرین مهرا 
در »مســئولیت دولــت در جبران خســارت قربانیان کرونا«، و حمیــد بهرامی احمدی و اعظم 
علم خانی در »مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی« همگی به 
نوعی بر مسئولیت مدنی دولت ناشی از یک امر قهری تمرکز کرده اند. وجه ممیزه این منابع 
با تحقیق حاضر در این امر است که بروز خسارت های ناشی از بالیای طبیعی همیشه مستند 
به طبیعت نیست و گاهی قصور یا تقصیر مأموران دولتی و گاهی اقدامات خود زیان دید گان 
نیز در این خســارت ها مؤثر اســت. بنابراین مقاله حاضر نگاهی جامع تر به مســئولیت مدنی 
دولــت در جبــران خســارت های ناشــی از بالیــای طبیعــی داشــته اســت. از میــان کتاب های 
موجود نیز عالوه بر کتاب هایی که پیرامون ضمان قهری نگاشته شده و به مسئولیت مدنی 
 دولــت به صــورت گذرا پرداخته انــد )صفائی، 1351؛ عمیــد زنجانــی، 1382؛ کاتوزیان، 1369؛
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 بهرامی احمدی، 1388؛ باریکلو، 1387( می توان به منابع زیر که به صورت خاص در زمینه 
کرد: مسئولیت مدنی دولت نگاشته شده اند اشاره 

مشــتاق زرگــوش در جلــد اول کتــاب مســئولیت مدنــی دولــت؛ قواعد عمومی بــا عنوان 
، بــر ترمیمی بودن  کیــد بــر لغــو مصونیــت دولت در فــرض تقصیر )ســاختار و ارکان(، ضمــن تأ
کید دارد و در مباحث انتهایی  جبران خسارت )و نه صرفًا پرداخت غرامت( از سوی دولت تأ
کتــاب به طــور گذرا به مســئولیت دولت در مواجهه با بالیای طبیعی پرداخته اســت. ایشــان 
در جلــد دوم همیــن کتــاب با عنــوان مبانی و اصول بــه توضیح تفصیلی پیرامون مســئولیت 
مبتنی بر خطا و مســئولیت مبتنی بر غیرتقصیر پرداخته، اما اشــاره ای به مســئولیت ناشــی از 
بالیای طبیعی نداشــته اســت. همچنین وی در کتاب حقوق اداری: مسئولیت مدنی دولت 
و کارکنــان آن )قواعــد اختصاصــی( فقــط بــه مســئولیت ناشــی از رفتــار دســتگاه های اجرایی 

مختلف پرداخته است.
رســول ملکوتــی در کتاب مســئولیت مدنی دولت ضمن توجه بــه نظریه تقصیر و خطا و 
کمیتی و تصدی، مصادیق متنوع ناظــر بر این نظریات را مورد تحلیل قرار داده،  نیــز امــور حا

اما از مسئولیت ناشی از بالیای طبیعی سخنی به میان نیاورده است.
وحیــد خســروی هــم در کتــاب مســئولیت مدنــی نهادهــای دولتــی بــه مبانــی، مرجــع 

رسیدگی و آثار مسئولیت مدنی دولت پرداخته است.
محمــد دانش نهــاد نیــز در کتــاب مبانــی ضمان )مســئولیت مدنــی( دولــت از منظر 
قواعــد فقــه اســالمی صرفًا به بررســی قواعد فقه عمومــی ناظر به مســئولیت مدنی دولت 

پرداخته است.
توجــه بــه مقــاالت و کتاب هــای نگاشــته شــده پیرامــون مســئولیت مدنــی دولــت نشــان 
می دهــد اوًال توجــه به مســئولیت مدنــی دولت در مورد خســارت های ناشــی از بالیای طبیعی 
بســیار انــدک بــوده و ثانیًا بررســی های معــدود انجام شــده نیز به دلیــل بی توجهی بــه قوانین 
جدیدی که در این باره به تصویب رسیده است، نمی تواند اطالعات کامل و به روز را ارائه کند.
 ایــن تحقیــق با روش کتابخانه ای، گــردآوری منابع و اطالعات و تحلیل نظری آن انجام 

شده است.
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۱. مفاهیم بنیادین
۱-۱. مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از تکلیف حقوقی یک شخص به جبران خسارتی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم و عامدانه یا از روی خطا به شخص دیگری وارد کرده است )کاتوزیان، 1378: 72(. 
به عبارت دیگر التزام و تعهد قانونی شــخصی به جبران ضرر و زیانی اســت که در نتیجه عمل 

مستند به او به دیگری وارد شده است )باریکلو، 1387: 22(.
از نظر تاریخی در آغاز برای مســئول دانســتن یک شخص، صرف رابطه علیت میان بروز 
خســارت و یــک شــخص دیگــر )اعم از فعل یــا عدم فعل یــا حتی امــوال او( کافی بــود )نظریه 
 ، مســئولیت محــض(. امــا پس از مدتــی نظریه تقصیــر مطرح و عامــل دومی با عنــوان تقصیر
(. با این حال  در ایجاد مســئولیت مورد پذیرش قرار گرفت1 )نظریه مســئولیت مبتنی بر تقصیر
در اواخــر قــرن نوزدهم و به دلیل پیشــرفت زندگی صنعتی و پیچیده شــدن روابط و حوادث 
اجتماعــی و دشــواری احراز تقصیر در بروز خســارت ها، نظریه جدیدی بــا عنوان نظریه خطر 
(. بر اســاس ایــن نظریه هرکس به عملی دســت  ایجــاد شــد )نظریــه مســئولیت مبتنی بر خطر
می زنــد بایــد خســارت های احتمالــی ناشــی از آن عمــل را نیــز بپــردازد. مهمتریــن فایده این 
« و مشکالت مربوط به اثبات آن و در نتیجه تسهیل دعاوی مسئولیت  نظریه، حذف »تقصیر

کبری، 1384: 20(. مدنی بود )ا

۲-۱. مسئولیت مدنی دولت
مســئولیت مدنی دولت عبارت اســت از الزام دولت نســبت به شخص زیان دیده در پرداخت 
غرامت زیان وارده بـــه او که ناشی از عمل غیر قانونی منتسب به دولت یا عمل غیر قانونی او 
)دولت( بوده و یا تکلیف دولت است به پرداخت غرامت زیان دیده که بـه موجـب قانون مقرر 

که شخص به  کاری  که تقصیر عبارت است از انجام دادن  1. از جمع مواد )951 تا 953( قانون مدنی این گونه برمی آید 
که باید انجام دهد. براساس تبصره ماده )145( قانون  کاری  کند یا خودداری از  حکم قرارداد یا عرف، باید از آن پرهیز 
مجازات اسالمی »تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات 

دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب می شود«.
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شــده اســت )زرگوش، 1389الف، ج1: 43(. به عبارت دیگر مســئولیت مدنــی دولت، رابطه ای 
حقوقی اســت که در یک طرف آن حق شــهروند در جبران شدن زیان و از سوی دیگر تکلیف 

دولت نسبت به زیان وارده قرار دارد )امامی و زرگوش، 1386: 15(.
مســئول شــناختن دولت در هنگام بروز خســارت به دیگران، ســابقه ای کوتاه تر نســبت 
به نهاد مســئولیت مدنی دارد به این معنا که در ابتدای شــکل گیری ایده مســئولیت مدنی، 
دولت ها از جبران خسارت هایی که ناشی از عمل آنها بود معاف می شدند1 زیرا  برخی معتقد 
بودند بــــه دلیـــل منشـــأ الهـــی داشـتن دولـت و ناشـــی از اقتـدار عمومـی بـــودن آن، دولـت در 

مقابـل اتبـاع خـود مسئولیتی ندارد )کاتوزیان، 1365، ج 1: 143(.
برخــی دیگــر معتقــد بودنــد از آنجــا کــه دولت بایــد بــرای تأمین منافع عمومی تـــالش کـــند، 
بنابراین چنانچه مـــسئول جبـــران ضـــررهایی باشـــد که به واسطه تأمین منافع عمومی به برخی 
افراد وارد کرده، نمـی توانـد مأموریت خود را به درستی و کامل انجام دهد )یزدانیان، 1394: 508(.

برخــی دیگر معتقد بودند از آنجا که شــخصیت حقوقی دولت، انتزاعی و اعتباری اســت، 
بنابرایــن مســئول دانســتن دولــت بــه معنای تحمیــل هزینه های ناشــی از این مســئولیت بر 
دوش مردمی اســت که در ایجاد خســارت هیچ نقش و تقصیری نداشته اند؛ چرا که درآمدها 
و هزینه هــای دولــت متعلــق به همه مردم اســت و مســئول دانســتن دولــت در واقع، کاهش 
درآمدهــا و ثروت هایــی اســت کــه در آخــر بــه آن مــردم تعلــق می گرفتــه و این مســئله با اصل 

شخصی بودن مسئولیت منافات دارد )موسوی و بیات، 1397: 93(.
کمیتی و تصــدی معتقدند دولــــت نســــبت بــــه  برخــی دیگــر بــا اشــاره بــه نظریــه امــور حا
خســارات ناشــی از اعمــال حکومتـی، هیچ گونــه مسـئولیتی نداشــته و صرفــًا نســبت بــه جبـران 
خسـارات ناشـی از اعمـال تصـدی مسـئول است )سامانی و وحدتی شـبیری ، 1400: 86(. دلیل 
کمیتی نیز مســتند به قاعده احســان است به این معنا که  عدم مســئولیت دولت در امور حا
کمیتی به دنبال تأمین منافع اجتماعی اســت؛ »محســن« محســوب  چون دولت در امور حا

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: مشتاق زرگوش، »مبانی نظری مصونیت و مسئولیت در مسئولیت مدنی دولت«، حقوق عمومی، 
1388، ش 5، 71-79.
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شده و براساس آیه شریفه »مـــا علـــی المحســـنین مـــن ســـبیل«1 مسئولیت نخواهد داشت. 
ک  بــه نظــر می رســد نگاه صدر و ذیل ماده )11( قانون مســئولیت مدنــی2 مصوب 1339 و مال

مندرج در تبصره ماده )20( قانون مجازات اسالمی3 مبتنی بر این نظریه بوده است. 
با این حال نظریه عدم مسئولیت دولت جای خود را به نظریات دیگری داد که درصدد 
تبیین چرایی و چگونگی مسئولیت دولت به جبران خسارت بودند که در زیر به صورت گذرا 

به آنها اشاره می شود:

۱-۲-۱. نظریه مسئولیت دولت مبتنی بر تقصیر
براســاس این نظریه دولت تنها درصورتی ملزم به جبران خســارت های ناشی از رفتار خویش 
است که مرتکب تقصیر شده باشند )کاتوزیان، 1378: 70( و در این میان تفاوتی بین دولت با 
سایر اشخاص وجود ندارد. در ماده )11( قانون مسئولیت مدنی به این مسئله تصریح شده 
است که چنانچه بروز خسارت ناشی از تقصیر دستگاه دولتی باشد، دولت مکلف به جبران 
 خواهد بود.4 همچنین به موجب تبصره »2« ماده )514( قانون مجازات اسالمی مصوب 1392
افراد یا دستگاه هایی که مسئولیت اصالح یا رفع آثار حوادث ناشی از علل قهری مانند سیل 
و زلزلــه را برعهــده دارنــد، در صــورت تقصیــر5 یا قصــور قابل اســتناد در انجــام وظیفه، ضامن 

1. سوره توبه: 91.
2. »کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدًا یا در نتیجه بی احتیاطی 
کمیت دولت هرگاه  کنند شخصًا مسئول جبران خسارت وارد هستند....  در مورد اعمال حا خساراتی به اشخاص  وارد 
که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت  اقداماتی 

مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود«.
که اعمال  3. »تبصره: مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی 
کمیت  حا اعمال  که  مواردی  »در  قید  مجلس  اولیه  مصوبه  در  است  گفتنی  نمی شود«.  اعمال  می کنند،  کمیت  حا
غیررسمی  )نظریه  شد  اضافه  مجلس  توسط  مذکور  قید  نگهبان،  شورای  ایراد  موجب  به  و  نداشت  وجود  می کنند«، 

شورای نگهبان موضوع نامه شماره 88/30/36559 مورخ 1388/8/27(.
4. »... هرگاه خسارات وارده... مربوط به نقص وسایل ادارات و  مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت 

بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است...«. 
5. براساس تبصره ماده )145( قانون مجازات اسالمی »تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است. مسامحه، غفلت، 
عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب 

می شود«.
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هســتند. در موضوع مورد بحث می توان فقدان مقرراتگذاری مناســب و اقدامات پیشگیرانه 
« دانســت و بر همین اســاس دولت را مسئول خسارت های ناشی  را یکی از مصادیق »تقصیر

گزارش ملی سیالب ها، 1398ب: 699-700(. کرد )هیئت ویژه  از آن قلمداد 

۲-۲-۱. نظریه مسئولیت دولت مبتنی بر خطر 
کی ایجاد می کند، بنابراین باید  هر کسی که به فعالیتی می پردازد پیرامون خود محیط خطرنا
 زیان های ناشی از آن فعالیت را نیز تحمل کند )بهرامی احمدی، 1388: 46؛ کاتوزیان، 1386: 23(.
 بــر ایــن اســاس در مســئولیت دولت بــر جبران خســارت های وارده بــه شــهروندان نیازی به 
اثبــات تقصیــر دولــت وجــود نــدارد و همین کــه از فعل دولــت یا کارمنــدان آن زیانــی متوجه 
شــهروندان شــود، دولــت مکلــف به جبران خســارت اســت. به عنــوان مثال در جایــی که به 
واســطه بازداشــت منتهــی بــه حکم برائــت، خســارتی متوجه یک شــخص می شــود، هرچند 
دولت یا مقامات مربوطه هیچ تقصیری هم مرتکب نشــده باشــند به  دلیل آنکه آن خســارت 
ناشــی از فعــل دولــت بــوده، دولــت موظــف بــه جبــران خســارت اســت )مــواد )255 و 259( 
قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 1392(. ازاین رو برخی نویســندگان معتقدند اوًال همین 
کــه یــک مأمــور دولتی منجر به بروز خســارت می شــود، نشــان دهنده اهمــال و تقصیر دولت 
در اســتخدام افــراد خبــره و یا نظــارت کافی و کامل بر رفتــار آن مأموران اســت و ثانیًا ماهیت 
که احتمال خطا و اشــتباه در آن وجود دارد و در نتیجه  تدبیر امور عمومی به گونه ای اســت 
ضــرر و زیانــی به شــخص یــا اشــخاصی وارد خواهد شــد، بنابراین صرف گماردن اشــخاص در 
 مناصب حکومتی، مســتلزم پذیرفتن و تحمل ضمان و مســئولیت مدنی ناشی از اشتباهات 
آنهاســت )موســوی و بیــات، 1397: 93(. چنیــن مســئولیتی برای دولت مبتنی بــر آموزه های 

فقهی است1 که مجال پرداختن به آن از موضوع این بحث خارج است.

کرم به جبران خسارتی که خالد ابن ولید وارد کرده بود )شیخ صدوق، 1413، ج  4 : 121(،  1. به عنوان نمونه ر.ک: دستور پیامبر ا
ترس  از  که  زنی  پرداخت دیه  به  امیرالمؤمنین  589(، دستور  اشتر )شریف رضی، 1379:  به مالک  امیرالمومنین  نامه 
لشکر فوت کرده بود از بیت المال )کلینی، 1407، ج7: 138( و سیره امیرالمؤمنین در مورد خطای قضات )همان: 354(. 
کارگزاران حکومت  که برخی نویسندگان معتقدند مورد اخیر اختصاصی به قضات ندارد و در مورد همه  گفتنی است 

جاری می شود )سامانی و وحدتی شبیری، 1400: 96(.
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3-۲-۱. نظریه مسئولیت دولت مبتنی بر زیان های جبران نشدنی )مسئولیت عام یا مطلق(
کــه بــه  بر اســاس ایــن نظریــه، دولــت به طــور مطلــق مســئول جبــران خســارت هایی اســت 
 صورت عمومی وارد می شــود و بر اســاس نظریات ســابق مســئولیت مدنی، قابلیــت جبران را 
نــدارد )حســینی، 1394: 125-124(. تفــاوت مهــم ایــن نظریــه بــا نظریــه مســئولیت مبتنی بر 
، هرچند نیازی به اثبات تقصیر دولت برای  که در مســئولیت مبتنی بر خطر خطر این اســت 
تحقق مســئولیت مدنی وجود ندارد اما وجود رابطه ســببیت بین فعل دولت یا کارمندان او 
و بــروز خســارت بــرای افراد، مســّجل و مفروض اســت؛ درحالی کــه در نوع اخیر نــه تنها عنصر 
تقصیــر وجــود نــدارد بلکه حتی رابطه ســببیت نیز احتمــاًال به راحتی و ســهولت قابل احراز و 
 اثبات نیست و به رغم این دولت مسئول جبران خسارت ها محسوب می شود )همان: 128(.
 بــه عنــوان مثــال در مواقــع انجــام جنایت توســط دیگــری )موضــوع مــواد 470، 471، 474، 
477، 487 و... قانــون مجــازات اســالمی( نــه تنهــا تقصیــر دولــت بلکــه حتی رابطه ســببیت 
بیــن فعــل دولت و بروز خســارت وجود ندارد، امــا بااین حال دولت خــود را متعهد به جبران 
خســارت های وارده به شــهروندان آســیب دیده می دانــد.1 اینکه به رغم عدم وجــود تقصیر و 
نیز رابطه ســببیت، دولت، مســئولیت جبران خســارت شــهروندان را داشــته باشــد از دیدگاه 
حقوقی به راحتی قابل پذیرش نیســت و نیازمند اثبات مبنایی حقوقی اســت که در ذیل به 

گذرا به احتماالت و فرضیات مختلف این مسئله اشاره می شود: نحو 
الف( نظریه مسئولیت تبعی: بر اساس این نظریه دولت به طور مطلق مسئول جبران خسارت 

همــه شــهروندانی اســت کــه نمی تواننــد از عهــده خســارت وارده برآینــد. این نظریــه، نگاهی 
فراخ تــر نســبت بــه نظریــات مســئولیت مدنــی دارد بــه ایــن معنــا که نــه تنهــا در هنــگام بروز 
خسارت ناشی از بالیای طبیعی، بلکه در همه مواقع چنانچه افرادی از اجتماع، توان ادامه 
زندگی در حد متعارف جامعه را نداشته باشند بر دولت الزم است تا وسایل معاش این افراد 
را تا حد امکان و رســاندن آن به ســطح متعارف جامعه فراهم کند. مسئولیت تبعی دولت در 

کرد: 1. به عنوان مثال می توان به این صفحات از پایگاه اطالع ر سانی دولت اشاره 
https://dolat.ir/detail/320119; https://dolat.ir/detail/320800; https://dolat.ir/detail/320505; https://
dolat.ir/detail/320496.
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فقه شــیعه مبتنی بر قواعد احترام مال و جان مســلم، لزوم تدارک ضرر و رفع عســر و حـــرج و 
همچنین قاعده معد بودن بیت المال در اعانه به مردم است )حسینی، 1394: 128(. 

ب( نظریــه تــالزم مســئولیت سیاســی، اداری و کیفــری بــا مســئویت مدنی: بر اســاس این نظریه 

کــه برخــی آن را نظــام تلفیقی مســئولیت نیــز نامیده اند، ترســیم مســئولیت سیاســی، اداری 
و حتــی کیفــری بــرای سیاســتگذاران و مجریانی که در مقــام تصمیم گیری و اجرا، به درســتی 
رفتار نکرده اند یا تدابیر پیشگیرانه مناسب را اتخاذ نکرده اند یا سازوکارهای جبران خسارت 
مبتنی بر بیمه را ترویج نداده اند، بدون پیش بینی مسئولیت مدنی دولت و الزام آن به جبران 
خسارت ناقص و ناتمام خواهد بود )السان، 1387: 14 و 16(. به عنوان مثال چنانچه در یک 
حادثــه ســیل، مجلــس، وزیر کشــور را مقصر در بــروز حادثه تشــخیص داده و او را اســتیضاح 
کنــد )مســئولیت سیاســی( و یــا هیئــت  رســیدگی بــه تخلفــات اداری، فرماندار یک شــهر را به 
دلیل تصمیمات نادرست در هنگام بروز سیل مقصر تشخیص داده و او را توبیخ )مسئولیت 
کمیت اســت  اداری( یــا منفصــل )مســئولیت کیفــری( کند؛ نشــان دهنده قصــور کلی نهاد حا
و منطــق حقوقــی اقتضــا می کنــد در کنار شناســایی ایــن مســئولیت ها، مســئولیت دولت به 
ک در ماده )295( قانون مجازات  جبران خســارت نیز به رســمیت شناخته شــود.1 همین مال
اســالمی و تبصــره »1« مــاده )10( قانــون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالــت اداری2نیز 

قابل مشاهده است.
ج( نظریــه مســئولیت قانونــی: بر اســاس ایــن نظریــه دولــت بــه ایــن دلیــل ملــزم بــه جبــران 

کتاب پنجم قانون مجازات  کیفری و مدنی را می توان با تنقیح مناط از ماده )689(  1. چنین تالزمی میان مسئولیت 
گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات  کرد. بر اساس این ماده »در تمام موارد مذکور در این فصل هر  اسالمی استخراج 
انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب عالوه بر مجازات های مذکور حسب 
براساس  همچنین  شد«.  خواهد  محکوم  نیز  وارده  خسارات  تأدیه  به  حال  هر  در  و  دیه  پرداخت  و  قصاص  به  مورد 
جبران  و  مردم  حقوق  »حفظ  رهبری  معظم  مقام   1389/1/14 ابالغی  اداری  نظام  کلی  سیاست های  از   »23« بند 
خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خالف قانون و مقررات 
که به نوعی تالزم مسئولیت اداری و  کشور دانسته شده است  کالن نظام اداری  در نظام اداری« یکی از سیاست های 

مدنی را نشان می دهد.
2. »تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای »1 و 2« این ماده پس از صدور رأی 

در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است«.
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خســارت های وارده اســت کــه یــا در قوانیــن موظــف به جبران خســارت شــده اســت )نظریه 
قانونــی بــودن تکلیــف( و یــا در قوانیــن بــرای شــهروندان حــق مطالبــه خســارت از دولــت به 

رسمیت شناخته شده است )نظریه قانونی بودن حق(. 
براســاس نظریــه قانونــی بــودن تکلیــف، دولــت در صورتــی ملــزم بــه جبــران خســارات 
 وارده بــه افــراد اســت کــه چنیــن تکلیفــی بــه صراحــت در قوانیــن موضوعه پیش بینی شــده 
باشــد )مؤتمنــی طباطبائــی، 1373: 437-433( در غیــر این صورت دولت اجــازه و صالحیت 
جبــران خســارت را نخواهــد داشــت. البتــه برخــی نویســندگان معتقدنــد ایــن تکلیــف قانونــی 
می توانــد از الــزام کلــی دولــت بــه ارائــه خدمــات، تأمین حقــوق و برقــراری امنیت افــراد جامعه 

استخراج شود )عباسیان احمدی، 1393: 85(.
در مقابــل و بر اســاس نظریــه قانونــی بــودن حق، نیــازی به تصریــح قانونگذار بــه صالحیت 
تکلیفی دولت در جبران زیان نیســت بلکه تنها اثبات تعدی به یک حق، برای ایجاد مســئولیت 
گــر قانونگذار بــه صالحیت تکلیفــی دولت در  بــرای دولــت کفایــت می کنــد. به عبارت دیگر حتی ا
جبران زیان تصریح نداشته باشد، اما حق مطالبه خسارت برای شهروندان به رسمیت شناخته 
شده باشد، در واقع مسئولیت مدنی دولت تحقق یافته است )امامی و زرگوش، 1386: 21-22(.

در ادامه به این نظریه و تجلی آن در نظام حقوقی ایران اشاره خواهد شد.

۲. مسئولیت دولت به جبران خسارت های ناشی از سیل
بروز ســیالب، بخشــی از چرخه طبیعی زیست بوم بوده و ظاهراً امری اجتناب ناپذیر است اما 
بروز خســارت های مالی و جانی در ســیل برای انســان ها به دالیلی ممکن است واقع شود؛ از 
قصور و کوتاهی خود زیان دید گان تا قصور و تقصیر دولت تا بروز مســائل غیرقابل پیش بینی 
و تا اجماعی از این اسباب و عوامل. اینکه دولت به چه دلیلی مکلف به جبران خسارت های 
ناشی از سیل تلقی می شود، نیازمند تأمل در عوامل بروز خسارت و مبانی مسئولیت است.
در مــورد خســارت های ناشــی از ســیل فروردین ماه 1398 در آق قال، در ســه ناحیه شــمالی، 
میانی و جنوبی این شــهر با ســه دســته از عوامل متفاوت بروز خســارت مواجه هســتیم. با فرض 
کمیتی خویش از قبیل تخصیص منابع مالی، انجام طرح های عمرانی  اینکــه دولت در اعمــال حا
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و انتصاب عوامل اجرایی، مرتکب قصور و تقصیری نشــده باشــد، اجتماع سه عامل قوه قهریه1 )از 
قبیل بارندگی های شدید و بی سابقه و  طغیان رودخانه ها( به همراه اشتباهات اجرایی )از قبیل 
اطالعیه هــای دیرهنــگام و کم تأثیــر هواشناســی، گشــودن دیواره شــمالی گرگان رود بــدون نظریه 
کارشناســی، عدم اطالع رســانی به موقع به شهروندان، عدم جانمایی و اجرای مناسب طرح های 
عمرانی پیرامون شهر از قبیل جاده و راه آهن و...، عدم الیروبی به موقع رودخانه و مخزن سدها( و 
کت حفاظتی  اشتباهات شهروندان )ممانعت مردم برخی روستاهای در مسیر سیل از احداث دا
توســط آب منطقه ای گلســتان، تجاوز به حریم رودخانه و...( منجر به بروز خســارت های گسترده 
به مردم شده است )هیئت ویژه گزارش ملی سیالب ها، 1398الف: 11-21؛ همان، 1398ب: 672؛ 

رجبی زاده، ایوب زاده و ظهیری، 1398: 925-932؛ جلیلی و فکری،2 1399(.
بی تردید عامل قوه قهریه در بروز خســارت های ناشــی از ســیل، علت تامه است به این 
گر بارش های شــدید و سیل آســا نباشــد اساســًا هیچ خســارتی حادث نخواهد شد.  معنا که ا
کنار این عامل، میزان مداخله دو عامل دیگر در بروز خســارت ها  بنابراین ضروری اســت در 
گیــرد و ســپس از اجتمــاع و تقاطــع ایــن عوامــل، مــدل حقوقــی جبــران  مــورد بررســی قــرار 

خسارت های ناشی از سیل استخراج شود.

۱-۲. مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت های ناشی از تقصیر یا خطای مقامات اجرایی
بعضــی اوقــات فعل هــا یا تــرک فعل هــای ناصحیح مقامــات اجرایی، ســبب بروز خســارت به 
شهروندان می شود.3 به عنوان مثال بر اساس بررسی های انجام شده در دو گزارش »دالیل و 
پیامدهای سیل گلستان« و »گزارش نهایی؛ روایت، تحلیل درس آموخته ها و پیشنهادهای 

که منتسب به شخص معینی نبوده و از  1. قوه قهریه به حوادث غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی اطالق می شود 
نیروهای طبیعی به وجود آمده باشد )صفایی، 1375: 395(. بر این اساس برای آنکه قوه قاهره رافع مسئولیت باشد باید 

گی باشد: غیرقابل اجتناب بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و عدم قابلیت انتساب آن به شخص معین. دارای سه ویژ
گزارش در آدرس زیر قابل بازیابی است: کامل این  2. همچنین متن 

https://uupload.ir/view15.7.98_ گزارش_نهایی_ریاست جمهوری/__s87j.docx./
.ک: مجیـد غمامـی،  3. در مورد اینکه به چه دلیلی، اشتباه مأموران دولتی به ایجاد مسئولیت برای دولت منجر می شود ر
، 1376؛ احسـان سـامانی و سـیدحسـن  کارکنـان خـود، تهـران، نشـر دادگسـتر مسـئولیت مدنـی دولـت نسـبت بـه اعمـال 

کارکنان خـود«، مجلـه دیـن و قانـون، 1395، ش 14. وحدتـی شـبیری، »نگرشـی بـر نـوع مسـئولیت دولـت در قبـال اعمـال 
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هیئــت ویــژه گزارش ملی ســیالب ها«، علت اصلی بروز ســیالب و آبگرفتگی در بخش شــمالی 
گــرگان رود در محل روســتای قرنجیــک پورامان بوده  شــهر آق قال، اشــتباه در محل شکســت 
است که منجر به خروج آب از مسیر طبیعی رودخانه و عبور از دشت شمالی آق قال و سپس 
برخورد با جاده و راه آهن آق قال - اینچه برون و ورود به بخش شمالی شهر شده است. به طور 
: باران های سیل آســا  خالصــه عوامــل بــروز خســارت در ایــن بخش از شــهر آق قــال عبارتنــد از
)هیئت ویژه گزارش ملی ســیالب ها، 1398الف: 54(، کوتاهی شــرکت آب منطقه ای گلســتان 
در احــداث کانــال انحــراف آب مــازاد گــرگان رود در محــل صحیح و کارشناســی شــده پیش از 
وقوع ســیل، دخالت نابجای مردم روســتای قرنجیک در ممانعت از اقدامات آب منطقه ای 
گلستان در شب قبل از وقوع سیل، دخالت ناصحیح فرماندار آق قال و توجه به نظر مردم به 
کارشناسان آب منطقه ای گلستان، جانمایی اشتباه جاده و راه آهن  جای توجه به نظرهای 
و کمربنــدی آق قــال - اینچه برون، عدم تعبیه پل ها و آبراه های مناســب برای عبور ســیالب از 

کسازی و الیروبی بستر رودخانه )همان: 216(. آنها )همان: 87( و عدم پا
گر دستگاه های  نکته مهم آنکه به ادعای گزارش »دالیل و پیامدهای سیل گلستان«، ا
دولتی هیچ اقدامی در شکست کناره شمالی گرگان رود صورت نمی دادند و مسیر آب در بستر 
رودخانــه ادامه پیدا می کرد به احتمال بســیار زیاد، تنهــا بخش های میانی و احتماًال جنوبی 
گر این ادعا صحیح باشــد، تقصیر  شــهر درگیر آبگرفتگی می شــدند )جلیلی و فکری، 1398(. ا
دولت، علت اصلی بروز خسارت خواهد بود و با توجه به ماده )11( قانون مسئولیت مدنی که 
مقرر می دارد: »... هرگاه خســارات وارده ... مربوط به نقص وســایل ادارات و مؤسسات مزبور 
باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است...« دولت موظف 
اســت از باب مســئولیت مدنی، تمام خسارت های شهروندان این قسمت از شهر آق قال را به 

کند.  صورت موردی و جزئی و با توجه به میزان خسارت وارد شده به هر یک از آنها جبران 

۲-۲. مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت های ناشی از تقصیر یا خطای زیان دیدگان
در بسیاری از اوقات بروز خسارت در سیل در نتیجه اقدامات و قصورهایی است که از سوی 
خود زیان دید گان انجام شده است. به عنوان مثال مهمترین دالیل آبگرفتگی بخش میانی 
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شهر آق قال عالوه بر عدم الیروبی مناسب بستر گرگان رود در خارج و داخل شهر آق قال، تجاوز 
کنین حاشــیه رودخانــه بــه بســتر و حریم رودخانــه1 بوده اســت )رجبی زاده، ایــوب زاده و  ســا

، 1398: 9؛ سلیمانی، 1398: 12(. ظهیری، 1398: 931؛ فرنام و حمیدپور
برای تشخیص مسئولیت یا عدم مسئولیت دولت در جبران چنین خسارت هایی باید 

گیرد: مسائل و حالت های زیر به صورت مجزا مورد حل و فصل قرار 
کی است که در داخل بستر یا حریم رودخانه بنا شده اند. در  الف( حالت اول مربوط به امال
کی که در  سیل فروردین ماه 1398 در آق قال با توجه به حجم و میزان بارش های انجام شده، امال
غ از مداخالت دولتی صورت گرفته  بســتر یا حریم رودخانه واقع شــده بودند، در هر صورت و فار

قطعًا دچار آبگرفتگی می شدند. در مورد زیان دید گان این منطقه چند احتمال وجود دارد:
احتمال اول آن اســت که این افراد به صورت غیرقانونی و خودســرانه به حریم رودخانه 
تجاوز و دستگاه های دولتی نیز این مسئله را به آنها اعالم و گوشزد کرده اند. در این صورت از 
لحاظ حقوقی و بنابر قاعده اقدام، خود آنها مســئول خســارت های وارده بر خویش خواهند 
بــود و دولــت، تعهــد و تکلیفی به جبران خســارت آنها ندارد. البته شایســته اســت مالحظات 
کنین این مناطق از اقشــار آســیب پذیر و  اجتماعــی نیــز مدنظر قرار گیرد و آن اینکه غالبًا ســا
کم برخوردارند که نیازمند توجه و حمایت بیشــتر دولت هســتند و بهتر است دولت به کمک 
نهادهای حمایتی، به اســکان این افراد در محل های مناســب اقدام کند.2 به تبع این امر در 
قالب ضمان اعاله3 یا مسئولیت دولت به تأمین زندگی نیازمندان قرار دارد و ماده )19( قانون 
مدیریت بحران و نیز بند »1« قانون تســریع در بازســازی مناطق آســیب دیده در اثر حوادث 

کید دارند. غیرمترقبه نیز بر این امر تأ

 ، انهار رودخانه ها،  حریم  و  بستر  به  مربوط  آیین نامه  در  رودخانه  حریم  و  بستر  از  قانونی  تعریف  که  است  گفتنی   .1
و  اصالحات  با   1379/8/11 مصوب  زهکشی  و  آبیاری  آبرسانی،  شبکه های  و  طبیعی  برکه های  مرداب ها،  مسیل ها، 

الحاقات بعدی بیان شده است.
نیز بند »1« ماده واحده  و  کشور مصوب 1398  این مسئله به موجب ماده )19( قانون مدیریت بحران  که  گفت  باید   .2
»قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه« مصوب 1392 بر عهده دولت گذاشته شده است.
دولت  عیال  مردم  چون  که  است  این  اسالمی  اجتماعی  تأمین  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  اعاله  ضمان  از  منظور   .3
نحو  هر  به  را  آنها  برای  مناسب  معیشت  است  موظف  و  دارد  را  خود  عیال  نیازهای  تأمین  مسئولیت  دولت  هستند، 

کند )خسروپناه، 1382: 316(. ممکن فراهم 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         / سال ۲9، شماره ۱۱۰  ۱۰6Ý£#{Õ       S        
KA

ùê#"F
     B&     #

گاهی و اطالع به حریم رودخانه تجاوز کرده اند  احتمال دوم آن است که این افراد بدون آ
و هیچ اعالمیه و اخطاریه ای نیز از ســوی نهادهای ذی ربط به آنها اعالم نشــده اســت. در این 
صورت بر اساس تبصره »2« ماده )1( قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل، چنانچه اسکان 
آنها به قبل از تاریخ اول اســفندماه 1347 )تاریخ تصویب قانون پیشــگیری و مبارزه با خطرات 
سیل( بر گردد، تملک و اسکان آنها قانونی فرض شده و دولت موظف است خسارت این دسته 
از مالکین را جبران کند،1 زیرا بر اســاس تبصره »2« ماده )1( این قانون، شــهرداری مکلف بوده 
ک را تملک کند و قصور شــهرداری در انجام وظیفه به ایجاد  با پرداخت بهای عادله، این امال
مســئولیت برای دولت منجر می شــود و بر اســاس بند »23« از سیاســت های کلی نظام اداری 
مصوب 1389 »حفظ حقوق مردم و جبران خســارت های وارده بر اشــخاص حقیقی و حقوقی 
در اثــر قصــور یا تقصیــر در تصمیمات و اقدامات خــالف قانون و مقررات در نظــام اداری« یکی 
از اصول بنیادین نظام اداری کشــور قلمداد می شــود. اما چنانچه ســابقه اســکان و تصرف آنها 
ک داخل  بعد از تاریخ یاد شده است چنانچه این افراد از اول مبادرت به اسکان و تصرف امال
کرده اند این تصرف آنها از نظر قانون نامشروع بوده و باید مجانی به تملک  در حریم رودخانه 
شــهرداری در می آمده اســت و چون هیچ گونه حق مکتســبه ای در این بین نداشــته اند پس از 
جنبه حقوقی مســتحق جبران خســارت نخواهند بود. اما چنانچه این افراد از شخص دیگری 
ک را خریداری کرده اند انتقال دهنده مســئول جبران خســارت انتقال گیرندگان خواهد  آن امــال

بود )ذیل تبصره »1« ماده )1( قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل(.
کی است که نه در داخل بلکه در مجاورت حریم رودخانه  ب( حالت دوم، مربوط به امال
قرار داشته اند و چون مالکین آنها هیچ گونه کوتاهی و خطای قانونی مرتکب نشده اند، اموال 
آنها باید فی نفسه محترم محسوب شده و خسارت آنها بدون جبران باقی نماند. همان گونه 
که بیان شــد در حوزه مســئولیت مدنی معموًال با تعدد یا اجتماع اســباب روبه رو هســتیم به 
کثر خســارت ها اســباب و علل متعــددی دارند و ســهم هر یک از این اســباب  ایــن معنــا کــه ا
گر یکی از آنها وجود نداشــته باشــد، اساسًا خسارتی به وقوع نخواهد  نیز به نحوی اســت که ا

1. براساس بند »3« ماده »4« قانون مسئولیت مدنی در مواقعی که زیان دیده به گونه ای موجبات تسهیل ایجاد زیان را 
کرده باشد دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. فراهم 
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پیوســت )عیســائی تفرشی، شرافت پیما و صادقی، 1386: 199(. در خصوص جبران خسارت 
در هنگام تعدد اســباب، دو نظریه کلی در حقوق بیان شــده اســت: نظریه مســئولیت کامل 
هر یک از اســباب در برابر زیان دیده1 و نظریه مســئولیت جزئی و نســبی هر یک از اســباب در 
برابــر زیان دیده.2 مشــخص اســت کــه نظریه اول به نفــع زیان دیدگان و نظریــه دوم مقرون به 
عدالــت اســت. مراجعه به مواد )1 و 14( قانون مســئولیت مدنی مصــوب 3،1339 ماده )165( 
قانــون دریایــی مصــوب 41342 و مــواد )526 و 533( قانــون مجازات اســالمی مصوب 1392 
بیانگــر آن اســت کــه در نظــام حقوقــی ایران نظریه مســئولیت جزئــی هر یک از اســباب مورد 
کارشناســان  گرفته اســت. تعیین میزان تأثیر هر عامل در بروز خســارت برعهده  پذیرش قرار 
کمیتی  دادگستری است. به نظر می رسد در موضوع پیش رو از آنجا که کوتاهی های عمدتًا حا
دســتگاه های دولتــی به همراه علــت قهری )بارش های شــدید و غیرقابل پیش بینی( ســبب 
کلیه  کنان این قســمت از شــهر شــده اســت، دولت به تنهایی مســئول  بروز خســارت به ســا
خســارت های وارده نخواهد بود و به عنوان تنها بخشــی از اســباب بروز خســارت، به نســبت 
میزان تأثیر تقصیرش در بروز زیان مســئولیت خواهد داشــت )صفایی، 1351: 568(. با توجه 
به اینکه احتماًال تشــخیص میزان تأثیر هر یک از این دو عامل در بروز خســارت ها به آســانی 
امکان پذیــر نخواهــد بــود، پیشــنهاد تنصیــف مســئولیت بــه جبــران خســارت توســط دولت 

می تواند منصفانه و قانونی قلمداد شود.

کلیه خسارت های وارده هستند.  1. بر اساس این نظریه، هر یک از سبب های ایجاد خسارت به تنهایی مسئول جبران 
کاتوزیان، 1386: 495؛ جعفری لنگرودی، 1357: 856.  : طرفداران این نظریه در حقوق ایران عبارتند از

2. براساس این نظریه، هر یک از سبب های ایجاد خسارت، تنها به اندازه تأثیر رفتار خود در بروز خسارت، ملزم به جبران 
: امامی، 1383: 601؛ عمید زنجانی، 1382: 89. خسارت محسوب می شوند. طرفداران این نظریه در حقوق ایران عبارتند از
]صرفًا[  شود  دیگری  معنوی  یا  مادی  ضرر  موجب  »هرکس...  مدنی  مسئولیت  قانون   )1( ماده  اخیر  جزء  تعبیر  به   .3
که ناشی از عمل و عوامل دیگری است و نیز به  مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود  است« و نه خسارت هایی 
تعبیر جزء اخیر ماده )14( همین قانون در مواقعی که چند نفر موجب بروز خسارتی می شوند »میزان مسئولیت هر یک 

از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک، از طرف دادگاه تعیین می شود«.
که از  گر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است  4. »الف( ا
گر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر  آن کشتی سرزده است. بااین حال ا

یکسان برسد طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود«.
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3-۲. مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت های ناشی از قوه قاهره۱
گر بدون مداخله و قصور انسانی به بروز خسارت  بی تردید سیل یکی از مصادیق کامل قوه قاهره است و ا
برخی اشــخاص منجر شــود، علی القاعده نمی توان هیچ شــخصی را مســئول جبران این خســارت ها 
دانســت )زرگوش، 1388ب: 306 ؛ غمامی، 1376: 106(. بر اســاس گزارش های ارائه شــده درباره ســیل 
فرورین ماه 1398 آق قال، آبگرفتگی بخش های جنوبی آق قال )برخالف آبگرفتگی شمالی و میانی شهر( 
بدون مداخله و قصورهای مستقیم و مؤثر انسانی و دولتی و فقط به دلیل حجم زیاد آب گرگان رود و 

نیز طغیان رودخانه قره سو بوده است )هیئت ویژه گزارش ملی سیالب ها، 1398الف: 51-52(.
بــا توجــه بــه قواعــدی که پیــش از این در خصــوص مســئولیت مدنی بیان شــد، به نظر 
می رسد نظرات سنتی مسئولیت مدنی )نظریه مسئولیت مبتنی بر انتساب، نظریه مسئولیت 
( نمی توانــد توجیه کننده الــزام دولت به  مبتنی بــر تقصیــر و نظریــه مســئولیت مبتنی بر خطــر
جبران خســارت ها در بخش جنوبی آق قال باشــد؛ زیرا هیچ گونه رابطه ســببیت یا تقصیر و یا 
خطایی بین رفتار دولت و بروز خسارت در این بخش ها قابل اثبات و احراز نیست و اجتماع 
مجموعه ای از عوامل طبیعی و غیرقابل پیش بینی منجر به بروز این خسارت ها شده است. 
با این حال به موجب بند »1« ماده واحده قانون تســریع در بازســازی مناطق آســیب دیده در 
اثر حوادث غیرمترقبه مصوب 13922 و مواد )13 و 124( به طور خاص ماده )19( قانون مدیریت 

.ک: سید حسین صفایی، »قوه قاهره  1. برای اطالعات بیشتر در خصوص قوه قاهره و جایگاه آن در مباحث حقوقی ر
محسن  1364؛   ،3 ش  ایران(،  اسالمی  جمهوری  بین المللی  حقوقی  خدمات  )دفتر  حقوقی  مجله   ،» ماژور فورس  یا 

اسماعیلی، قوه قاهره، انتشارات سروش، چاپ اول، 1389.
تأمین  با  ارتباط  در  را  مذکور  ستاد  مصوبات  همانند  است  مکلف  بند  این  موضوع  بازسازی  راهبری  ستاد   ...«  .2
و  مجروحان  و  مردم  احشام  و  اموال  به  وارده  خسارت های  جبران  و  آسیب دیده  مناطق  نیاز  مورد  زیرساخت های 
خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات الزم برای پیشگیری از هرگونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، 

کند ...«. حسب مورد تصویب و پس از تأیید رئیس جمهور اعمال 
مناطق  بازسازی  و  »ساماندهی  کشور  بحران  مدیریت  در  اهمیت  حائز  مسائل  از  یکی  قانون،  این   )1( ماده  بر اساس   .3
آسیب دیده« است. منظور از این اصطالح به موجب بند »خ« ماده )3( همین قانون »مجموعه تدابیر و اقداماتی است که برای 

ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت، توانمندی و شرایط زندگی جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام می شود ...«.
4. به موجب ماده )12( یکی از وظایف ستاد مدیریت بحران در سطح ملی »برنامه ریزی جهت جبران خسارت وارد شده 
به بخش های مختلف« )بند »5« قسمت الف( و در سطح استانی »تهیه و تدوین آمار و اطالعات و میزان خسارت وارده 

به بخش های مختلف بر اثر سوانح غیرمترقبه« )بند »5« قسمت ب( است.
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بحران کشور مصوب 1398/5/7، دولت مسئولیت قانونی برای جبران چنین خسارت هایی 
را بر عهده دارد.

بر اســاس ماده )19( قانون مدیریت بحران کشــور »دولت موظف اســت بنا به پیشــنهاد 
[ و به منظور انجام نوســازی و مقاوم ســازی ســاختمان های  ســازمان ]مدیریت بحران کشــور
مســکونی شــهری و روســتایی، بازســازی مناطق خســارت دیده و بازتوانی افراد آسیب دیده از 
حــوادث و ســوانح، اعتبــارات مــورد نیــاز را در قالب کمک هــای بالعوض و مابه التفاوت ســود 
و کارمزد تســهیالت بانکی از طریق ردیف های پیش بینی شــده در بودجه ســالیانه یا تنخواه 
خزانه موضوع بند »م« ماده )28( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 

کند ...«. مالی دولت  و با رعایت بند مذکور تأمین و پرداخت 
در مورد این مقرره قانونی توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

الف( تصویب این قانون تغییری اساسی و مهم به نفع شهروندان در خصوص مسئولیت 
مدنی دولت محسوب می شود، چرا که نظریه مسئولیت مبتنی بر قانون، بدون توجه به رفتار 
و عملکــرد دولــت و میــزان خطا یــا تقصیر و حتی وجــود رابطه علیت بین او و ایراد خســارت، 
دولــت را ملــزم بــه جبران خســارت های وارده به شــهروندان قلمــداد می کنــد. همان گونه که 
اشــاره شــد قوانین پیش از این قانون )به طور مشــخص مواد )12 و 13( قانون ســابق تشکیل 
ســازمان مدیریت بحران کشــور مصوب 1387(، درخصوص لزوم جبران خســارت های ناشی 
از بالیــای طبیعــی از ســوی دولــت صراحــت الزم و کافــی را نداشــت و بیشــتر بــه مقوله هایــی 
نظیر جلب کمک های مردمی، اعطای تســهیالت مناســب و اســتمهال و بخشــودگی سودها 
و جریمه هــای وام هــا، ترویج خدمــات بیمــه ای و... پرداخته بود. بنابرایــن تصویب و تصریح 
اخیر بر مسئولیت قانونی دولت مبنی بر جبران خسارت امری بدیع و حائز اهمیت در نظام 

حقوقی ایران قلمداد می شود.
ب( ممکن است این سؤال مطرح شود که با پیش بینی ماده )19( قانون مدیریت بحران 
، دیگر نیازی به تحلیل های ســابق و اســتناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339،  کشــور
قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب 1392، قانون 
 پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348 و... نخواهد بود. در پاسخ باید گفت که ماده )19(
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 قانون مدیریت بحران کشور صرفًا به عنوان یک تکلیف و وظیفه قانونی )به همراه کاستی ها و 
ابهامات درونی( است و ماهیت آن به گونه ای »تعهد به وسیله« است زیرا تنها در چارچوب بودجه 
مصوب و ملحوظ داشتن محدودیت های اعتباری و بودجه ای محقق می شود و مبتنی بر میزان 
 واقعی و دقیق خسارت ها نیست و به عبارتی جنبه ترمیمی دارد )زرگوش، 1389ب، ج 2: 578(
 در حالی که مسئولیت منتج از قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین مسئولیت مدنی، تکلیف 
قضایی اســت که ماهیت جبرانی و »تعهد به نتیجه« دارد و ازاین رو زیان دیده، آزادی عمل و 
اطمینان بیشتری در خصوص جبران واقعی و کامل خسارت های خویش دارد. به عبارت دیگر 
در چنین حالتی باید خسارت وارد به تک تک زیان دیدگان با دالیل کافی اثبات شود و جبران 
گانه انجام شــود )هیئت ویــژه گزارش ملی  خســارت در مورد هر شــخص یــا خانوار به طور جدا
ســیالب ها، 1398ب: 656( مشــخص است که ترســیم پروســه ای عادالنه و دقیق برای اثبات 

خسارت های جبران شدنی به تأمل و بررسی های چند جانبه نیازمند است.
ضمــن آنکــه پرداخت های مبتنی بر قانــون مدیریت بحران، ممکن اســت مّنت و لطفی 
از جانــب دولــت قلمــداد شــود درحالی کــه پرداخت های مبتنی بر مســئولیت مدنــی، وظیفه 
و تکلیــف دولــت اســت و در صورت خــودداری دســتگاه های دولتــی، مقامــات مربوطه مورد 

گرفت.1  کیفری قرار خواهند  تعقیب و مجازات 
ج( به رغم این ابداع قانونگذار در توســعه دامنه مســئولیت مدنی دولت، نقاط ابهام و 
محدودیت هایی در ماده )19( قانون مدیریت بحران کشــور برای جبران خســارت ها از سوی 

دولت به این شرح به چشم می خورد:
- مســئولیت دولت به جبران خســارت ها صرفًا موکول به تشــخیص و پیشنهاد سازمان 
مدیریــت بحران شــده اســت و اعضا و تصمیم گیران این ســازمان به موجب مــواد )6، 8 و 10( 
ایــن قانــون همگــی از مقامات و مســئوالن نهادهــای دولتی مختلف اســت. بنابرایــن به نظر 
می رســد الزام قانونی دولت به جبران خســارت های ناشــی از حوادث طبیعی به تشــخیص و 

گذار شده است. صالحدید خود دولت وا

کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی و ماده )8( قانون آیین دادرسی مدنی. 1. ماده )576( 
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- این ماده فقط به بازسازی و مقاوم سازی ساختمان های مسکونی آسیب دیده اشاره 
دارد و در مــورد خســارت بــه اســباب و وســایل منــزل و... ســکوت اختیار کرده اســت. این در 
حالی اســت که در ســیل آق قال عمده آســیب و خســارت به لوازم زندگی شهروندان وارد شده 

بود و نه ساختمان های آنان.
 : - در این ماده دو شیوه برای جبران خسارت ها در نظر گرفته شده است که عبارتند از
کمک های بالعوض و مابه التفاوت ســود و تســهیالت بانکی. در این باره اوًال مشــخص نشــده 
که آیا دولت ملزم است در هر حادثه ای، از هر دوی این ابزارها استفاده کند و یا می تواند تنها 
از یــک ابــزار اســتفاده کنــد و ثانیًا میزان به کارگیــری هر یک از این دو ابزار به تشــخیص دولت 
گــذار شــده و این در حالی اســت کــه تفاوت و تغییر در انتخاب هر یــک از این دو ابزار برای  وا

شهروندان تأثیر بسیاری در پی دارد.
د( آخریــن نکتــه ای کــه در خصــوص توجــه به ایــن مــاده قانونی حائــز تذکر اســت آنکه 
هرچند این قانون در تاریخ 1398/5/7 و پس از بروز ســیل های خســارت بار سال های اخیر 
و از جمله سیل آق قال به تصویب رسیده است و به موجب ماده )4( قانون مدنی، اثر آن باید 
نســبت به آتیه باشــد، اما از آنجا که در این ماده تکلیف به »بازســازی مناطق خســارت دیده« 

بیان شده است، می توان آن را به مورد سیل های واقع شده قبل از آن نیز تسری داد.

3. جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها
براساس آنچه بیان شد این نتایج قابل استنتاج است:

- مســئولیت مدنی، نهاد حقوقی جبران خســارت اســت و مسئولیت مدنی دولت، الزام 
دولــت را بــه جبران خســارت هایی که ناشــی از عمل دولــت بوده و یا قابل انتســاب به دولت 
است در بر دارد. بر این اساس مفهوم مسئولیت مدنی و مبانی سنتی آن به طور کامل توانایی 
توجیه الزام دولت به جبران خســارت های ناشــی از بالیای طبیعی را ندارد زیرا خســارت های 
ناشی از بالیای طبیعی در بیشتر موارد ناشی از عمل دولت و قابل انتساب به دولت نیست.
به طور کلی در خصوص مســئول بودن دولت به جبران خســارت و زیان شهروندان چند 
دیدگاه مختلف مطرح شــده اســت: نظریه عدم مســئولیت دولت به جبران هرگونه خسارت، 
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نظریه مســئولیت دولت به جبران خســارت هایی که ناشی از تقصیر دولت بوده است، نظریه 
مســئولیت دولــت در زیان هایــی که ناشــی از عمــل و رفتار دولت بوده اســت )اعــم از آنکه به 
(، نظریه مسئولیت دولت در مورد خسارت های  موجب تقصیر دولت ایجاد شده باشد یا خیر
جبــران نشــده یا نظریه مســئولیت مطلق دولــت. اینکه دولت در وقوع یــک حادثه هیچ گونه 
، تقصیر و یا خطایی نداشــته باشــد )مصداق بارز چنین حوادثی بالیای طبیعی اســت(  تأثیر
اما مســئول جبران خســارت های ناشــی از آن دانســته شــود، نیازمند تبیینی حقوقی اســت. 
در ایــن خصــوص نظریــات و فرضیاتی نیز مطرح شــده که در نظام حقوقی ایــران این توجیه 

بر اساس نظریه قانونی بودن مسئولیت دولت، استوار شده است.
- بــا توجــه بــه بررســی انجــام شــده علت بــروز برخــی خســارت ها در هنگام وقوع ســیل 
)ماننــد آنچــه در مــورد بخــش شــمالی آق قال اتفــاق افتــاد(، اشــتباه های نهادهــای دولتی در 
سلسله اقدامات مقابله با وقوع سیل است. بر این اساس مسئولیت دولت به جبران چنین 
خســارت هایی، مســئولیت مبتنی بــر تقصیــر بــوده و بــه موجــب مــاده )11( قانون مســئولیت 
مدنی، دولت موظف است خسارت هر یک از شهروندان را به صورت موردی و مجزا محاسبه 

و پرداخت کند.
- علــت دیگــر بروز خســارت در هنگام ســیل، اهمــال و قصور خود زیان دیــدگان مبنی بر 
اســکان در بســتر و حریم رودخانه بوده اســت )مانند آنچه در بخش میانی شــهر آق قال اتفاق 
کنان بستر و حریم رودخانه و خسارت سایر اشخاص  افتاد(. در این باره باید بین خسارت سا
کنین بستر و حریم رودخانه با فرض تخلف خود آنها، دولت  تمایز قائل شد. در خصوص سا
هیچ گونــه مســئولیت حقوقی برای جبران خســارت آنها نخواهد داشــت اما چنانچه اســکان 
این افراد در بستر و حریم رودخانه بدون تخلفی از ناحیه آنها و به صورت قانونی بوده است 
ک قصور داشته، موظف  و یا آنکه دولت در تعیین بستر و حریم رودخانه و یا تملک این امال
کنین مناطق مجاور حریــم رودخانه با توجه  به جبران خســارت اســت. همچنیــن درباره ســا
بــه قصــور دولــت در برخــی حوزه ها و با توجه به بنــد بعدی دولت مکلف به جبران بخشــی از 

خسارت های این اشخاص خواهد بود.
- خســارت های ناشــی از عوامــل قهریــه و فورس مــاژور )ماننــد آنچــه در مناطق جنوبی 



بازپژوهی مبانی جبران خسارت بالیای طبیعی توسط دولت با توجه به سیل فروردین ماه ۱398 در آق قال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۱3

آق قــال روی داد( از آنجا کــه در همــه نظام هــای حقوقــی عامــل فورس مــاژور رافــع مســئولیت 
اســت، به خودی خود بر اســاس مبانی ســنتی مســئولیت مدنی، دولت نباید مســئول جبران 
خسارت های وارده باشد. با این حال به موجب ماده )19( قانون مدیریت بحران کشور که در 
مردادماه 1398 به تصویب رسیده است، دولت قانونًا »صالحیت« جبران خسارت های ناشی 
از سیل را پیدا کرده است. از آنجا که »صالحیت« امری متفاوت از »مسئولیت« است بنابراین 
وظیفــه دولــت به جبران خســارت های مســتند بــه این قانــون، حداقلی و بنا به تشــخیص و 
امکانــات دولــت اســت؛ در حالی که در مواردی که دولت »مســئولیت« جبران خســارت دارد، 
ضمانــت اجراهــای قوی تــر و مشــخصی دارد. در عین حــال  اثبــات مســئولیت، نیازمند اثبات 

که در حوادث طبیعی  این امر بسیار دشوار است. خطا یا تقصیر دولت است 
بر این اساس با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادهای ذیل قابل ارائه است:

تدوین نظام جامع مسئولیت دولت: موضــوع مســئولیت مدنــی به خودی خــود موضوعــی 

کندگــی و تشــتت در قوانیــن مســئولیت مدنی در  پیچیــده و ابهام آمیــز اســت و متأســفانه پرا
نظام حقوقی ایران، باعث ابهام بیشــتر این مقوله شــده اســت. یکی از اساسی ترین اقدامات 
در ایــن حــوزه، تنقیــح قوانیــن پیرامون مســئولیت مدنی دولــت و تدوین قوانینــی یکپارچه، 
جامــع، روشــن و بــدون ابهام اســت تا بتوان بــه راحتی مرزهــا و حدود مســئولیت دولت را در 

جبران خسارت های ناشی از وقایع مختلف مورد بازشناسی قرار داد.
ترسیم مسئولیت مدنی در راستای ارائه وظایف اداری: یکــی از نواقــص مهــم نظــام اداری در 

ایــران، بیــان وظایــف دســتگاه های اجرایــی بــدون تأســیس ضمانت اجــرا برای ایــن وظایف 
است. به عبارت دیگر مجلس شورای اسالمی در برنامه های توسعه یا قوانین بودجه سالیانه 
، تکالیفی را برای مسئوالن اجرایی ترسیم می کند؛ اما به این مسئله  کنده دیگر و یا قوانین پرا
گر مقامات یا دســتگاه های اجرایــی به وظایف قانونی  خود عمــل نکردند چه عواقبی در  کــه ا
انتظار آنها و دولت خواهد بود نمی پردازد و همین امر بر پیچیدگی مسئله مسئولیت مدنی 
دولت می افزاید. پیشنهاد می شود مجلس شورای اسالمی در هنگام پیش بینی بودجه برای 
اجــرای طرح هــای عمرانی، ضمانت اجرای عدم اجــرای آن طرح ها را نیز پیش بینی و به این 

کند. وسیله راه را برای اثبات مسئولیت مدنی دولت هموارتر 
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تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی: در قوانین پایه ای بیمه نظیر قانون بیمه کشور مصوب 

1316/7/2، قانــون تأســیس بیمــه ایــران مصــوب 1314 و قانــون بیمــه مرکزی ایــران مصوب 
3/30/ 1350 هیچ گونه اشاره ای به بیمه خطرات حوادث طبیعی از جمله خطر سیل نشده 
است. پس از تصویب قانون مدیریت بحران کشور در سال 1398 و پیرو آن سند راهبرد ملی 
کثر تا پایان برنامه  مدیریت بحران و دســتورالعمل اجرایی آن، پیش بینی شــده است که حدا
ششــم توســعه پوشش بیمه ای کشور به جبران خسارت حوادث و سوانح طبیعی نیز توسعه 

یابد. در این زمینه استفاده از تجربه موفق سایر کشورها می تواند مؤثر باشد.
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فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست ونهم، شماره یکصدودهم، تابستان 1401

doi: 10.22034/MR.2021.4311.4264

زیابی وضعیت سنجش هزینه های جرم در نظریه انتخاب عقالنی:  ار
 مطالعه موردی بزهکاران جرائم کالهبرداری، سرقت و ایراد 

ضرب و جرح عمدی
وزجایی*** یم نژاد،* مهدی اسماعیلی** و حسن حاجی تبار فیر عباس کر

یافت:  1399/9/26نوع مقاله: علمی  یخ در یخ پذیرش:  1400/4/2تار شماره صفحه:  148-119تار

این پژوهش با هدف بررســی هزینه های رســمی و غیررســمی جرم به روش پیمایشــی - توصیفی انجام شده است. 

جامعــه آمــاری ایــن پژوهش مجرمان محکوم به حبس در جرائمی مانند ســرقت، کالهبــرداری و ایراد ضرب و جرح 

عمدی در شــهر تهران هســتند که در ســال 1398 از زندان آزاد شــده اند. با اســتفاده از روش نمونه گیری جامعه  در 

دسترس 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطالعات در مطالعه حاضر، پرسش نامه 

محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای 

کرونباخ  0/81 محاســبه شــد. پس از تبیین داده های جمعیت شــناختی، توزیع فراوانی و درصد پاســخ سؤاالت، به 

منظــور تجزیــه داده هــا از روش هــای آزمون تحلیل واریانس چندراهــه و آزمون t و برای مشــخص کردن تفاوت بین 

گروه ها از آزمون توکی اســتفاده شــده است. بر اساس یافته های این پژوهش؛ بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی 

جرم در کالهبرداران بیش  از ســارقان و در ســارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی است. همچنین 

در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طور کلی کالهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان 

کید دارند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کّمی  بیش از هزینه های رسمی به هزینه های غیررسمی تأ

به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختالف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی 

گاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان  جرائم بازمی گردد؛ به این معنا که کالهبرداران به عنوان بزهکاران یقه سفید با آ

جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزهکاران یقه آبی، مرتکب جرائم هیجانی می شوند.

کلیدواژه ها: انتخاب عقالنی؛ هزینه های جرم؛ مجازات؛ طرد اجتماعی؛ هزینه - فایده
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مقدمه
از تاریــخ پیدایــش جرم شناســی به عنــوان یــک رشــته مطالعاتــی جدیــد در علوم جنایــی تجربی 
کنــون، نظریه هــای مختلفی از طرف جرم شناســان بــرای تبیین بزهکاری اعــم از بزهکاری های  تا
ُخــرد و کالن و بزهکاری هــای اقتصادی و مالی و ســایر اشــکال بزهکاری ارائه شــده اســت. نظریه 
انتخاب عقالنی که به  نوعی شکل احیا و بازبینی  شده نظریه کالسیک »حسابگری جزایی بنتام« 
، 1389، 346( اســت،  ، مورگان و ریثر )پــرادل، 1394: 64( و نظریــه معاصر »اقتصاد جرم« )مگوایر
از جمله نظریه های موقعیت محور و خردگرایانه ای اســت که در دهه  1970 توســط جرم شناسانی 

کورنیش«2 و »رونالد کالرک«3 مطرح شده است. «،1 »درک  همچون »گری بکر
کثر ســود، رفتارهای خویــش را تنظیم می کنند،  ایــن ایــده کــه افراد با انگیزه کســب حدا
در اصــول علــم اقتصاد مطرح شــده اســت. اســاس ایــن نظریه آن اســت که تمامی انســان ها 
کثر فایــده، رفتارهای  کنشــگران فایده باوری هســتند که براســاس اصالت ســود و کســب حدا
خویش را تنظیم می کنند. به عبارت دیگر مغز کالم این نظریه آن است که انسان ها به دنبال 
کثــر منافــع را در قبــال کمترین هزینه داشــته باشــد. این  انجــام رفتارهایــی هســتند کــه حدا
تئوری که در نظریه های اقتصاد کالسیک نیز تبلور یافته است، انسان ها را به مثابه کنشگران 
اقتصــادی4 در نظــر می گیــرد. در ایــن مفهــوم انســان در پــی انجــام رفتاری اســت کــه منافع 
بیشــتری را برای وی به همراه داشــته باشد. براساس این نظریه، افراد دارای هدف هستند و 
امور مورد عالقه خود را براساس درجه اهمیت رتبه بندی می کنند. بنابراین بهترین انتخاب، 
کثر سود منجر شود ازاین رو انتخاب عقالنی  در شرایطی به وجود می آید که رفتار فرد به حدا
کــه ریشــه در افکار حامیان مکتــب فایده گرایی همچون بکاریا5 و بنتــام دارد، یکی از نظریاتی 
اســت کــه تجزیه و تحلیــل رفتارهــای مختلف را در بســترهای مختلف علوم انســانی ســرلوحه 

خویش قرار داده است. 

1. Gary Becker
2. Derek Cornish
3. Ronald Clarke
4. Economical Actors
5. Beccaria
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به این ترتیب نظریه انتخاب عقالنی، مجرم را انسانی اقتصادی و فایده گرا در نظر می گیرد 
کثر  که همواره در جستجوی فرصت ها و انتخاب های غیراخالقی و غیراجتماعی با هدف به حدا
، 1389: 347(. انســان بزهکار  ، مــورگان و ریثر رســاندن منافــع شــخصی خویش اســت )مگوایر
، اجتماعی و  قربانی جبر اقتصادی و فرهنگی نیست؛ بلکه فردی است انتخاب کننده، حسابگر
فعال که دست به انتخاب راهبرد می زند و براساس موانع احتمالی آن را تغییر می دهد )نجفی 
گاهانه  ؛ انسانی آزاد، باهوش و با عقل است که آ ابرندآبادی، 1391: 79(. بر این اساس بزهکار
ک نهاد، 1394: 246( و به طور واقعی دســت به محاســبه دقیق می زند )پرادل، 1394: 61(  )پا
.(Walters, 1990: 44( و بعــد از ارزیابــی احتماالت مختلف بهترین راه حــل را انتخاب می کند 
 در ایــن رویکــرد بــه فعالیت هــای مجرمانــه به مثابــه نوعی فعالیــت اقتصادی نگاه می شــود و 
مجرمــان هماننــد فعــاالن حــوزه اقتصــاد، اشــخاصی در نظــر گرفته می شــوند کــه در اقدامات 
مجرمانه خود، منافع و هزینه های رفتارشــان را می ســنجند و در صورتی که منافع آن را بیشــتر 

 .)10 :1394 ، کنند، دست به ارتکاب جرم می زنند )وینتر ارزیابی 
گرچــه نظریــه انتخــاب عقالنی مخالفــان جدی دارد و عــده ای باور دارند کــه این نظریه 
فقط در مورد بزهکاران یقه سفید مصداق دارد، اما با این حال اثربخشی آن در سیاست های 
گرایی و بازدارندگی  کید بر رویکردهایی چون سزا کیفری در قالب نهضت بازگشت به کیفر و تأ
)جوان جعفری و ساداتی، 1390: 120( و نیز تدابیر پیشگیرنده وضعی، ضرورت و اهمیت توجه 
بــه ایــن موضوع را نشــان می دهد. این پژوهش درصدد اســت تا ســنجش هزینه های جرم را 
در میــان مرتکبان ســه دســته از جرائم مهم شــامل کالهبرداری، ســرقت و ایــراد ضرب و جرح 
عمدی را بررسی کند. با توجه به آنکه در خصوص جامع بودن نظریه انتخاب عقالنی همواره 
بحث های جدی مطرح شده است، این پژوهش سه دسته از جرائم مختلف را مورد مطالعه 
کستری ها  قرار داده است تا در نمونه خود سه دسته جرائم یقه سفیدان، یقه آبی ها و یقه خا
را بررســی کند. این پژوهش با پرســش اساسی که وضعیت سنجش هزینه های جرم در میان 
مرتکبان ســه جرم کالهبرداری، ســرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی به چه نحو اســت؟ با این 
فرضیــه بحــث خــود را آغــاز می کند که به نظر می رســد که دقت ســنجش هزینه هــای جرم در 

کالهبرداری باال، در ایراد ضرب و جرح عمدی پایین و در سرقت متوسط باشد.
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این پژوهش درصدد است تا با بررسی سه جرم مورد نظر از یک سو، وضعیت هزینه های 
جــرم را مشــخص کنــد و از ســوی دیگر جامعیــت نظریه انتخــاب عقالنی را مورد کنــکاش قرار 
دهــد. ازایــن رو بعــد از بیــان مبانــی نظــری و روش پژوهــش مهمتریــن یافته هــای حاصــل از 

مطالعات میدانی ارائه می شوند. در نهایت نیز برآمد این پژوهش ارائه می شود. 

۱. مبانی نظری
: فایده باوری، انتخاب  مهمترین مبانی نظری به کار گرفته شده در پژوهش حاضر عبارتند از

عقالنی و اقتصاد جرم. 

۱-۱. فایده باوری
در تقســیم بندی موضوع هــای مربوط به فلســفه اخالق1 به توصیفی، هنجــاری و تحلیلی؛ یکی از 
مهمترین گرایش های اخالق هنجاری، نتیجه گرایی یا همان »فایده گرایی«2 است. این واژه برای 
اولیــن بــار در ســال 1781 در مــراودات و مکاتبــات بنتــام پدیــد آمد. او به شــخصی اشــاره کرده که 
مطابــق »اصل فایده منــدی« عمل می کند و فایده را برای عمــوم مردمی می خواهد که هر عملی 
گردانش می خواســتند  را مطابــق معیــار یا محک داوری های اخالقی انجام می دهند. بنتام و شــا
جهت فایده مندی را که بیشتر صبغه سیاسی به خود گرفته و سمت و سوی آن طراحی نهادهایی 
برای بیشــینه و بهینه ســازی خوشبختی، خوشحالی و لذت همه  مردم شده بود، به فایده مندی 
اجتماعی، حقوقی و ُبعد سیاسی سوق دهند. حدود چهل سال بعد یعنی در 1828 از مشتقات 
Utility واژه Utilitarianism وضــع شــد )Hugli, 2001: 503).  هــر دو اصطالح فوق توســط جان 

استوارت میل در قالب »فلسفه اخالق« )به معنای ارسطویی تا کانتی آن( رواج یافت، به طوری که 
هنــوز هــم بخــش عمــده ای از کتاب هــای فلســفه اخــالق بــه »فایده گرایــی« اختصــاص می یابد. 
فایده گرایی عنوان کتاب استوارت میل است که برای اولین بار در سال 1863 در لندن منتشر شد.
اخالق فایده گرا به لحاظ بســاطت و ســادگی به انواع مختلفی تقســیم می شــود که یکی 

1. Ethics
2. Utilitarianism
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از تقســیمات آن دو بخــش فایده گرایــی عمل محــور و فایده گرایــی قاعده محور اســت. بخش 
اول یعنــی فایده گرایــی عمل محــور به افعال خــاص و جزئی می پردازد و به واســطه نتایجش، 
درســتی یــا نادرســتی هر فعــل جزئی را به طور مســتقیم ارزیابــی می کند. از منظــر فایده گرایی 
، هر عملی فقط در صورتی درست است که بدانیم فاعل در حین انجام آن فعل،  عمل محور
گزینــه  بهتــری نداشــته و آن را بهتریــن گزینه با بهتریــن پیامد تلقی کرده اســت. این بخش با 
توجه به حیطه نتایج یا پیامدها در محدوده  خود فاعل یا در حیطه  بســیار وســیع تر - مثًا 
« قابل تفســیر  « و »غیرخودمحور بــرای نــوع بشــر یا کل انســانیت - بــه دو شــیوه  »خودمحــور
اســت. خودمحــوری اخالقی به عنوان یکی از نظریه های مطــرح در اخالق هنجاری اولین بار 
تومــاس هابــز در کتــاب لویاتان مطرح شــد. وی می گوید: عملی درســت اســت کــه پیامد آن 
بیشــترین خیر را برای خود انســان داشــته باشــد. وقتی برای ســعادت و حّظ و خوشــی همه 
عمل کنیم، خودمان ســعادتمندترین و محظوظ ترین آن افراد هســتیم. چنین احساســی از 
آزادی و اختیاری ناشی می شود که انسان به طور طبیعی از آن برخوردار است. او می خواهد 
تــا بــه میل و اراده  خود قدرتش را برای حفظ طبیعــت یعنی زندگی خویش به کار َبَرد و به تبع 
آن هر کاری را که عقل مناسب تشخیص می دهد، انجام دهد. بنابراین در وهله اول، نتیجه  

.)16 :1388 ، کار خیر به خود انسان برمی گردد )هابز هر 
متفکــران حوزه  اخــالق، فایده گرایی عمل محــور را به »لذت باورانــه« و »آرمان خواهانه« 
نیز تقسیم کرده اند. فایده گرایان آرمان خواه در محاسبات عملی خود نه تنها به خوشایندی 
گاهی معنوی )معرفت( و جنبه های  و ناخوشــایندی نتیجه یا پیامد فعل توجه دارند، بلکه آ

زیباشناختی را نیز مدنظر قرار می دهند.
 ، « کــه نســبت بــه فایده گرایــی عمل محــور بخــش دوم یعنــی »فایده گرایــی قاعده محــور
قدیمی تر و دامنه اش وسیع تر است؛ انواع افعالی را مدنظر قرار می دهد که قوانین اخالقی یا 
یک نظام اخالقی معین انجام آن را مجاز شمرده و یا ممنوع کرده باشد. نتایج چنین عملی 
به عنــوان یــک قاعده  کلی بالفعل برای همه  موارد قابل اجراســت، به عنــوان مثال »وفای به 
عهد«، »راســتگویی«، »رعایت عدالت« و یا »نفرت از دیگرآزاری« به عنوان قاعده شــامل کل 

موارد می شود )اسمارت، 1378: 385(.
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۲-۱. انتخاب عقالنی
انســان بــه عنــوان موجود اقتصــادی و برخــوردار از تعقل کامــل در محیطی که بــرای وی کامًا 
مشــخص و معلوم اســت به »مطلوب ترین« انتخاب ها دســت می زند. مطلوب ترین انتخاب از 
دیدگاه چنین فردی مترادف با توفیق در دستیابی کامل به هدف سازمان و یا نیل به بیشترین 
نتیجــه مطلــوب اســت. آدام اســمیت1 اقتصــاددان اســکاتلندی قــرن هفدهــم نیــز نظریه های 
اقتصادی خویش را براساس نظریه انتخاب عقالنی تبیین کرده است. به باور وی »انسان ها به 
کثر ســود را در روابط اجتماعی  واســطه نیروی عقالنی و براســاس سالیق شخصی، قادرند حدا
و اقتصــادی خویــش بــه دســت آورنــد« )Ooms, 2010: 23) . ایــن نظریــه در بســترهای علــوم 
اجتماعی نیز بر این پیش فرض استوار است که کنشگران اجتماعی با تمرکز بر فواید حاصل از 
کثر سود هستند )Hedstorm, 2004: 6). لیتل از الگوی  ارتباط با دیگران به دنبال کسب حدا
بازیگر عقالنی با تعبیر اختیار عاقالنه یاد می کند و معتقد است در این الگو فرض بر این است 
که »آدمیان در چندراهی ها؛ راهی را که با اغراض شــان موافق اســت، انتخاب می کنند، برای 
رفتن به هر راهی محاســبه ســود و زیان می کنند و پس از بررســی ادله موافق و مخالف به راه 
مــورد نظــر می روند« )لیتل، 1388: 65(. آلیســون نظریه انتخاب عقالنی را در سیاســتگذاری 
بــا عنــوان »بازیگر خردمند« مفهوم ســازی کرده اســت؛ از نظر آلیســون »کوشــش بــرای تغییر 
رویداد های بین المللی براساس هدف ها و محاسبه های ملت ها و دولت ها عالمت مشخصه 
الگــوی بازیگــر خردمند اســت« )آلیســون، 1364: 36(. بنابراین نظریه عقالنــی در مواجهه با 
پدیده هــای کالن کشــور چنانچه مبتنی بر محاســبه ســود و زیان از ســوی بازیگــران خردمند 
انتخاب شود، سیاستگذاری جنبه کالسیک و منعطف در برابر منافع ملی به خود می گیرد. 
انتخــاب عقالیــی در رویکــرد نیت مندانه و رفتارگرایانه ذهن انســان نقــش تعیین کننده 
دارد. طبق مفروض های این رویکرد، انســان فقط موجودی طبیعی نیســت که صرفًا به تبع 
ک  عوامــل بیرونــی رفتــار کنــد بلکه موجودی حســابگر اســت. فلســفه آدم اســمیت و جان ال
پشــتوانه فلســفی رفتارگرایــان نیت منــد اســت. ایــن دو متفکر »انســان را موجودی حســابگر 

1. Adam Smith
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می شناسند که در پی افزایش نفع و کاهش ضرر خود است؛ بنابراین انسان موجودی است 
که عاقالنه انتخاب می کند. طبق این نظریه، پدیده های اجتماعی همان مجموعه حاصل از 
کنش افراد محاســبه گر است« )منوچهری، 1390: 48(. از سوی دیگر براساس نظریه انتخاب 
عقالیــی، پدیده های اجتماعی حاصل افعال آدمیانی اســت که هدف معینی بر اعمال شــان 
کــم اســت؛ یعنــی اعمال آدمیان به ســنجش عاقالنه نزد آنها مســبوق اســت. بــه این معنا  حا

پدیده های اجتماعی، حاصل افعال هدفدار بسیاری از افراد محسوب می شوند.
در به کارگیــری انتخــاب عاقالنه به عنوان الگوی تحلیل، شــخص محقــق ابتدا کردار یک 
فرد را به عنوان انتخابی که مبتنی بر محاسبه گری اوست در نظر می گیرد؛ آنگاه شیوه تبدیل 
رفتــار انفــرادی بــه یــک پدیــده جمعــی را توضیح می دهــد. بر همین اســاس الگــوی انتخاب 
عاقالنــه بــر دو نوع اســت: »الگــوی مبتنی بر عقالنیــت مؤلفــه ای و الگوی مبتنی بــر عقالنیت 
اســتراتژیک. در نــوع اول پدیــده جمعــی صرفًا یــک جمع کّمــی از رفتارهای فردی محســوب 
می شــود؛ امــا در نــوع دوم پدیده جمعی حاصــل تعامالت بین افراد اســت. چنین انتخاب یا 

تصمیمی فقط براساس مفروضات زیر ممکن است« )استونز و دیگران، 1379: 166(:
کامل انجام می گیرد، الف( تصمیم گیری در شرایط اطمینان 

ب( تصمیم گیرنــده نــه تنها این اطالعات را به طور جامع و کامــل در اختیار دارد بلکه از 
توانایی الزم برای استفاده از این اطالعات نیز برخوردار است، 

ج( معیارهای انتخاب روشن است و تصمیم گیرنده دارای یک سیستم رجحان منطقی 
اســت کــه می توانــد بــا نظم بخشــیدن به ارزش هــای خــود راه های مختلــف را ارزشــگذاری و 

کند، طبقه بندی 
د( تصمیم گیرنــده ضمــن اینکــه می توانــد نتایــج مرتبط هــر راه را )از لحــاظ اقتصادی یا 
ســایر ارزش ها( محاســبه و با دیگر راه ها مقایســه کند؛ در انتخاب راه از آزادی عمل کامل نیز 

برخوردار است،
ه( در چارچــوب ایــن مفروضات، تصمیم گیرنده اقتصادی یا فردی که منحصرًا در قلمرو 
مدیریــت علمــی فکــر می کنــد، قادر اســت راهــی انتخــاب کنــد کــه باالتریــن ارزش را از لحاظ 

اقتصادی برای وی به همراه داشته باشد.
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نظریــه انتخــاب عقالنی به لحاظ ســاختاری مبتنی بــر دو رکن »انتخــاب« و »عقالنیت« 
است. رکن اول یعنی »انتخاب« به این معناست که بزهکاری حاصل تصمیم گیری و انتخاب 
آزادانــه فــرد اســت. ایــن تصمیم گیــری در دو حوزه اســت: »تصمیمــات درگیر شــدن در رفتار 
مجرمانه« و »تصمیمات حادثه ای«. تصمیمات درگیر شدن در رفتارهای مجرمانه تصمیماتی 
هســتند کــه براســاس آن بزهــکار درباره درگیر شــدن یا نشــدن در یــک رفتار مجرمانــه، ادامه 
دادن یــا نــدادن آن تصمیم گیری می کند. این نوع تصمیمات اوًال مســتلزم نوعی برنامه ریزی 
بلندمدت اســت؛ هرچند که ممکن اســت برخی افراد در اثر تصمیم گیری شــتاب زده یا آنچه 
 »جرائــم احساســی« نامیــده می شــود، تبدیــل بــه مجــرم شــوند )بونــی و لــب، 1393: 1070(
 ثانیــًا، ایــن نــوع تصمیمــات در بــرآورد هزینه هــا و منفعت هــای جــرم ارتکابــی حالــت ابــزاری 
دارنــد. نــوع دیگر تصمیمات »تصمیمات حادثه ای« هســتند؛ یعنی تصمیماتی که براســاس 
کتیک هــای اجرایــی جــرم آســان  گــر تا کتیک هــای اجرایــی جــرم تعییــن می شــوند. ا آنهــا، تا
باشــد، تصمیم هــای مربوط به درگیر شــدن در رفتــار مجرمانه، منفعت های بالقــوه می یابند 
کتیک ها ســخت و مشــکل باشــد، تصمیم به درگیر شــدن منفعت های بالقوه خود را  گر تا و ا
از دســت می دهــد )ویلیامــز و همــکاران، 1386: 247( با توجــه به این رکــن از نظریه انتخاب 
عقالنی، چنانچه نقش تصمیم گیری ها در فرایند ارتکاب جرم نادیده گرفته شــود، بســیاری از 

فرصت های ارزشمند برای کاهش جرم از بین خواهد رفت. 
رکن دیگر این نظریه »عقالنیت« است. عقالنیت به این معناست که تصمیم برای ارتکاب 
جرم از روی حســابگری و عقل و منطق انجام می شــود. براســاس این مفهوم، نظریه انتخاب 
عقالنــی فــرض می کنــد که تمامی فاعالن به دنبال منافع شــخصی هســتند و در مورد ارتکاب 
رفتارهای مجرمانه یا رفتارهای معمولی براســاس ارزیابی هزینه ها و منافع تصمیم می گیرند؛ 
به عبارت دیگر انسان های عاقل زمانی تصمیم به انتخاب رفتارهای مجرمانه به جای رفتارهای 
غیرمجرمانه می گیرند که منافع خالص جرم بیشتر از منافع خالص اعمال غیرمجرمانه باشد. 
مطابــق ایــن نظریه هزینه ها و منافع جرم ارتکابی می تواند دارای ابعاد ذهنی و عینی باشــد. 
هزینــه ذهنــی جــرم ممکن اســت احســاس گناهکاری و یــا ترس از دســتگیری باشــد و هزینه 
مادی آن اعمال مجازات توســط نظام عدالت کیفری اســت. منافع جرم هم می تواند ذهنی 
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و عینی باشد. منافع ذهنی جرم همان احساس خوشحالی و شور و هیجان ناشی از ارتکاب 
جرم و منافع عینی آن سود و درآمد حاصل از عمل غیرقانونی است. نکته مهم این است که 
مطابق این نظریه در فرایند محاسبه و ارزیابی هزینه های بالقوه جرم ارتکابی قطعیت و شدت 
ضمانت اجراهای رســمی و غیررســمی و همچنین حتمیت، شــدت و اهمیت از دست دادن 
 شــرافت و ســرمایه های اجتماعی دیگر بسیار مهم است )بنســون و سیمپسون، 1391: 106(.
 در ارتبــاط بــا مفهوم عقالنیت به دو نکته مهم باید توجــه کرد: نکته اول اینکه این عقالنیت 
به دالیلی مانند محدودیت یا عدم دسترســی بزهکار به اطالعات دقیق »عقالنیتی محدود« 
اســت و مجموعــه ای از عوامــل ممکــن اســت محاســبات عقالنــی وی را برهم بزنــد یا ممکن 
اســت وی در تحلیل هزینه ها و فواید جرم دچار اشــتباه شود. نکته دیگر اینکه این عقالنیت 
»عقالنیت اقتصادی و لذت جویانه« است نه عقالنیت محض زیرا عقالنیت محض و مستقل 

هیچ گاه به  دلیل منافع شخصی حکم به قانون شکنی و رفتارهای ظالمانه نمی کند.
مطالعــات پیرامــون نظریــه انتخــاب عقالنی، جــرم را یک فراینــد چهارمرحلــه ای معرفی 
« رفتار مجرمانــه در ذهن خود اقــدام می کند و بعد از  می کنــد کــه در آن مجــرم اول بــه »تصور
محاسبه سود و زیان و منافع و هزینه های ارتکاب جرم چنانچه منافع جرم مورد نظر را بیشتر 
از هزینه هــای آن تشــخیص داد؛ بــه »تصدیق« آن اقــدام می کند و بعد از مرحله تشــخیص و 
تصدیق منافع دســت به »تصمیم گیری و انتخاب« رفتار مجرمانه می زند و در آخرین مرحله 
از ایــن فرایند گذار از اندیشــه به عمــل مجرمانه به »اجرای تصمیمات اتخاذ شــده« مبادرت 
مــی ورزد. بــر این اســاس بهترین روش بــرای عقیم کــردن فرایند تصمیم گیری راجــع به درگیر 
شــدن در رفتــار مجرمانــه و متوقــف کــردن مرحله گذار از اندیشــه بــه عمــل مجرمانه کاهش 
»فرصت هــای مجرمانــه« از یک ســو و »افزایــش ریســک ها و هزینه های مــادی و معنوی جرم 

ارتکابی« از سوی دیگر است. 

3-۱. هزینه های جرم
هزینه هــای جــرم در یــک تقســیم بندی کالن بــه هزینه های رســمی و غیررســمی - اجتماعی 
جرم تقســیم می شــوند. هزینه های رسمی به معنای هزینه های بار شده توسط نظام کیفری 
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بر بزهکار اســت؛ در حالی که هزینه های غیررســمی، پیامدهای اجتماعی ارتکاب جرم اســت. 
از این رو هزینه های جرم در دو قالب هزینه های رسمی و غیررسمی بررسی می شوند.

هزینه هــای رســمی جــرم همــان هزینه های ناشــی از مداخلــه نظام کیفری اســت که در 
شدیدترین شکل خود به مجازات ختم می شود. در خصوص مجازات نیز شدت کیفر بحث 
مهمی اســت که در ســنجش هزینه هــای جرم مورد توجه قــرار می گیرد. بنابرایــن کیفر اعدام 
دارای باالتریــن هزینــه و کیفرهــای جایگزیــن حبــس شــاید در پایین ترین ســطح هزینه های 
رســمی باشــند. با این حــال در ســنجش هزینه هــای جــرم به شــاخص های دیگــری همچون 

احتمال کشف، احتمال تعقیب، ادله اثبات، احتمال عفو و... نیز توجه می شود. 
در نقطــه مقابــل هزینه هــای رســمی کــه بــه معنــای مداخلــه نهادهــای کیفــری اســت، 
هزینه های غیررســمی یا اجتماعی قرار می گیرند. این دســته از هزینه های جرم هیچ ارتباطی 
بــه نظــام کیفری ندارنــد و تنها بــه بازخوردهای اجتماعی مربوط می شــوند. از ایــن رو ترس از 
بیــن رفتــن آبــرو، از دســت دادن شــغل، از بین رفتــن آبــروی خانوادگی، انــگ مجرمانه و طرد 
اجتماعی از مهمترین مصادیق هزینه های غیررســمی هســتند. بــا آنکه مصادیق هزینه های 
غیررسمی فراوان هستند، اما می توان تمامی آنها را در قالب بحث طرد اجتماعی مطرح کرد. 
به همین دلیل، طرد اجتماعی مهمترین وجه هزینه های غیررسمی جرم است. واژه »طرد« 
 .)496 :1389 ، گیدنز  به این معناســت که کســی یا چیزی توســط دیگری رانده شــده اســت )
طــرد اجتماعــی نیــز بــه  معنــای محــروم شــدن از مشــارکت در نهادهــای اجتماعــی و نقــض 
حقوق انســانی و مدنی تعریف شــده اســت )غفاری و تاج الدین، 1384: 33(. همچنین طرد 
، اجتماعات و سازمان های اجتماعی  اجتماعی به  معنای فرایند جدایی و گسست از بازار کار
کنون مورد اســتفاده سیاســتمداران قرار  که ا اســت )پتریک، 1381: 89(. ایده طرد  اجتماعی 
می گیــرد؛ برای نخســتین  بار از ســوی جامعه شناســان و برای اشــاره به منابع نویــن نابرابری 

مطرح شد. 
اصطــالح طــرد اجتماعی )یــا واپس زدگی( در معنایی که امروزه می شناســیم، نخســتین 
، 1389: 499( طرد اجتماعی در  گیدنز بار در دهه 1970 در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت )
عیــن اینکه وضعیتی ایســتا از محرومیت به شــمار می آید، فراینــد پدیدآورنده این محرومیت 
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نیــز تلقی می شــود )غفاری و تاج الدیــن، 1384: 37(. این مفهوم ارتبــاط تنگاتنگی با مفهوم 
فقــر چندوجهــی دارد، امــا با آن هم پوشــانی نــدارد. تقریبــًا در همــه تعاریف طــرد اجتماعی، 
متغیرهایــی مانند مســکن، بهداشــت و ســالمت و آمــوزش را می توان مالحظه کرد و مســائل 
و مفاهیمی همچون مشــکالت مالی، نیازهای اساســی، تماس های اجتماعی  و ناخشــنودی 
گی های  اجتماعی  نیز در برخی تعاریف آن به چشم می خورند. از حیث مقوله زمان یکی از ویژ
طــرد اجتماعی، طولی بودن آن اســت. به عبارت دیگر مــدت زمان محرومیت، مؤلفه ای مهم 
در تعریــف طــرد اجتماعــی )و نیــز شــکل گیری طــرد( اســت. عالوه بر ایــن طــرد اجتماعی یک 

جامعه را می توان حاصل انباشتگی طرد اجتماعی افراد آن جامعه دانست.

۲. روش
 با توجه به مبانی نظری مطرح شده این تحقیق، از نظر نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی – پیمایشی
 است. برای سنجش هزینه های جرم توسط بزهکاران سه دسته از محکومان جرائم مخلتف 
به صورت هدفمند شناســایی شــدند. این سه دسته عبارتند از بزهکاران جرائم کالهبرداری، 
ســرقت تعزیری و ایراد ضرب و جرح عمدی. دلیل انتخاب این ســه دســته از جرائم براســاس 
رویکردهای جرم شناختی صورت گرفت؛ زیرا براساس تقسیم بندی ساترلند، جرائم یقه سفید 
و یقه آبــی در نقطــه مقابــل هــم قــرار می گیرند. ســرقت نیز در زمــره جرم هایی قــرار می گیرد که 
یقه سفیدی محض و نه یقه آبی است. ازاین رو جرم به عنوان حالت میانه انتخاب شد. جامعه 
آماری این پژوهش را همه آزادشــدگان از حبس در ســال 1398 در شهر تهران در سه قلمروی 
جرم مورد اشــاره تشــکیل می دهند که براساس اطالعات حاصل شــده از سازمان زندان ها در 
نهایت 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شــدند. ابزار جمع آوری اطالعات در این 
مطالعه، پرســش نامه محقق ســاخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات 
ســه متخصــص تأییــد و پایایــی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0/81 محاســبه شــد. پس از تبیین 
داده های جمعیت شــناختی، توزیع فراوانی و درصد پاســخ ســؤاالت به منظــور تجزیه داده ها 
از روش هــای آزمــون تحلیــل واریانــس چندراهه و آزمون t و برای مشــخص کــردن تفاوت بین 
گروه ها از آزمون توکی اســتفاده شــده است. در پرســش نامه ها، هزینه های رسمی و غیررسمی 
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گانه در کنــار متغیرهــای دموگرافیک مطرح شــدند. نکته مهم آن  بــه صــورت متغیرهــای جدا
اســت که در پرســش نامه ها، هزینه های رسمی و غیررســمی - اجتماعی از یکدیگر جدا شدند 
تا به صورت مشــخص معلوم شــود که بزهکاران سه جرم مختلف در سنجش هزینه های جرم 
به طــور عــام به چــه نحو عمل می کنند و به صورت خاص، هزینه های رســمی را دارای اهمیت 
بیشــتر می داننــد یــا هزینه هــای اجتماعــی را؟ بدیهی اســت در نظــر گرفتن این مســئله حتی 

کیفری منشأ اثر باشد. می تواند در سیاستگذاری های جنایی و 
: بر این اساس مهمترین پرسش های این پژوهش عبارتند از

ایــراد  و  ســرقت  کالهبــرداری،  جرائــم  بزهــکاران  بیــن  در  جــرم  هزینه هــای  تحلیــل   -
ضرب و جرح عمدی به چه ترتیب است؟

- تحلیــل هزینه های رســمی جــرم در بین بزهــکاران جرائم کالهبرداری، ســرقت و ایراد 
ضرب و جرح عمدی به چه ترتیب است؟

- تحلیل هزینه های غیررسمی جرم در بین بزهکاران جرائم کالهبرداری، سرقت و ایراد 
ضرب و جرح عمدی به چه ترتیب است؟

- آیا بین متغیرهای دموگرافیک و تحلیل هزینه های جرم ارتباطی وجود دارد؟
 : براساس پرسش های مطرح شده فرضیه های پژوهش عبارتند از

بــه نظر می رســد کــه تحلیل هزینه های جــرم در بین کالهبــرداران بیش از ســارقان و در 
ســارقان بیــش از مرتکبــان ایــراد ضرب و جــرح عمــدی اســت. به عبارت دیگــر در کالهبرداران 
بیش از حد میانگین، در مرتکبان ایراد ضرب و جرح عمدی کمتر از میانگین و در ســاقان در 

حد میانگین است.
به نظر می رســد که تحلیل هزینه های  رســمی جرم در بین کالهبرداران بیش از سارقان 

و در سارقان بیش از مرتکبان ایراد ضرب و جرح عمدی است.
به نظر می رســد تحلیل هزینه های غیررســمی جرم در بین کالهبرداران بیش از سارقان 

و در سارقان بیش از مرتکبان ایراد ضرب و جرح عمدی است.
بــه نظــر می رســد که بــا افزایش ســن، تحصیــالت و ســابقه محکومیت کیفــری؛ توجه به 

هزینه های جرم اعم از رسمی و غیررسمی افزایش یابد.
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3. یافته های استنباطی
سؤال اصلی: وضعیــت ارزیابــی هزینه هــای جــرم اعــم از رســمی و غیررســمی در بیــن جامعــه 

آماری چگونه است؟

جدول 1. مقایسه میانگین هزینه های جرم با میانگین فرضی 3

سطح معناداریدرجه آزادیtانحراف از میانگینانحراف معیارمیانگینگروه

3/390/470/0675/846490/001سرقت

4/150/260/03830/341490/001کالهبرداری

ح 10/109490/001-2/350/450/063ضرب و جر

3/300/740/0684/3671490/001کل
مأخذ: یافته های تحقیق.

براساس یافته های جدول فوق میانگین ارزیابی و توجه به هزینه های جرم در گروه های 
ســرقت، کالهبــرداری، ضرب و جــرح و در کل گروه ها بــه ترتیــب 3/39، 4/15، 2/35 و 3/30 
اســت. از آنجا که t محاســبه شده از t جدول بزرگتر اســت، بنابراین میزان میانگین هزینه های 
جــرم در گروه هــای ســرقت و کالهبــرداری و در کل گروه هــا بیشــتر از ســطح متوســط و میزان 

گروه ضرب و جرح، کمتر از سطح متوسط است.  میانگین هزینه های جرم در 
بنابراین براساس یافته های استنباطی در این قسمت مشخص می شود که کالهبرداران 
و ســارقان بیش از حد میانگین به هزینه های جرم اعم از رســمی و غیررســمی توجه می کنند 
و در جــرم ایــراد ضرب و جــرح عمــدی این میــزان توجه کمتر از میانگین اســت. شــاید یکی از 
مهمتریــن دالیــل ایــن امر احساســی و هیجانی بودن جــرم ایراد ضرب و جرح عمدی باشــد. 
به عبارت دیگــر از آنجا کــه جرم ایراد ضرب و جرح عمدی در زمره جرائم خیابانی اســت، منطق 
و اقتصــاد جــرم چندان مورد توجه قرار نمی گیــرد و ازاین رو مرتکبان این جرائم به هزینه های 

رفتاری خود توجه نمی کنند. 
به طور کلــی ایــن مطلب در مطالعات جرم شناســانه ثابت شــده اســت که بزهــکاران هیجانی / 
احساســی در فراینــد ارتــکاب جــرم به متغیرهــای نظریه انتخــاب عقالنی انتخــاب نمی کنند؛ 
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، احســاس و هیجان وصف جدایی ناپذیر جرائم این افراد را شــکل می دهد. در این  زیرا شــور
مطالعــه نیز ثابت شــد کــه میزان توجه به هزینه های رســمی و غیررســمی در مــورد بزهکاران 
جرم ایراد ضرب و جرح عمدی پایین اســت. در مقابل این میزان توجه در مورد کالهبرداران 
بسیار باال و در مورد سارقان بیش از حد متوسط بوده است. این یافته نیز همسو با مطالعات 
جرم شــناختی نشان می دهد که بزهکاران یقه ســفید همچون کالهبرداران با سنجش دقیق 

هزینه ها و منافع جرم به رفتارهای مجرمانه روی می آورند. 

گروه های سه گانه جدول 2. آزمون تحلیل واریانس ارزیابی هزینه های جرم در 

سطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات

81/446240/723244/2950/001بین گروهی

24/5041470/167درون گروهی

105/950149کل

مأخذ: همان.

یافته هــای جــدول 2 نشــان می دهد مقدار F به دســت آمده برابر 244/295 اســت که 
از مقــدار بحرانــی جدول بیشــتر اســت )p>01/0) بنابراین بین گروه هــا در ارزیابی هزینه های 
گروه ها از آزمون توکی  جرم تفاوت معنا دار وجود دارد. به منظور مشــخص کردن تفاوت بین 

که نتایج در جدول 3 آمده است. استفاده شده 

گروه های مجرمان در ارزیابی هزینه های جرم جدول 3. تفاوت بین 

سطح معنا داریتفاوت میانگینگروهگروه

سرقت
0/7620/001-کالهبرداری

1/0360/001ضرب و جرح

1/7980/001ضرب و جرحکالهبرداری

مأخذ: همان.
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گــروه ســرقت و کالهبــرداری در هزینه هــای جرم  نتایــج جــدول 3 نشــان می دهــد بیــن 
تفــاوت معنــا دار وجــود دارد و هزینه هــای جــرم در گــروه کالهبــرداری از گــروه ســرقت بیشــتر 
گروه ضرب و جرح در هزینه های جرم تفاوت وجود دارد  گروه ســرقت و  اســت. همچنین بین 
و هزینه های جرم در گروه ســرقت به طور معناداری از گروه ضرب و جرح بیشــتر اســت. تفاوت 
گروه کالهبرداری و ضرب و جرح معنا دار اســت و  بین میانگین ارزیابی هزینه های جرم در دو 

گروه ضرب و جرح بیشتر است. گروه کالهبرداری به طور معنا داری از  این هزینه ها در 
براســاس یافته های این قســمت می تــوان ردپای نظریه جرائم یقه ســفیدان ســاترلند را 
مشــاهده کرد. وی در ســخنرانی 27 سپتامبر سال 1939 در نشست انجمن اقتصادی آمریکا 
، به مفهوم بزهکاران یقه سفید اشاره کرد. در مقاله وی که بعدها  و جامعه شناسی این کشور

به همین نام چاپ شد ساترلند نتایج مهمی به این شرح به دست آورد:
الــف( افــراد قابــل احترام طبقه متوســط و پایین اجتمــاع، مرتکب رفتارهایی می شــوند 
کــه پرهزینــه بوده و به از دســت رفتن زندگی دیگــران یا از کار افتادن اعضــای بدن آنان منجر 

می شود. از این رو این کنش ها جرم تلقی می شوند.
ب( جرائم یقه سفیدان به مثابه پیامد حضور فرد در تجارت یا شغلی مشخص ظاهر می شوند. 

ج( این جرائم بیشتر در محیط های صنعتی ارتکاب می یابند.
د( در میان حوزه های مختلف صنعت، برخی شرکت ها جرائم بیشتری را مرتکب می شوند.

ه( جرائــم خیابانی ســنتی و جرائم یقه ســفیدان نباید براســاس متغیرهایــی چون فقر و 
محرومیت اقتصادی توجیه شوند.

و( متغیرهــای تبیین کننــده جرائــم طبقــه نابرخــوردار وکارگــران بــا شــاخص های جرائم 
یقه سفیدان مشابه است.

گیری از طریق تعامل با دیگران و تعاریف افراد از  ( تمامی جرائم آموختنی اند و این فرا ز
قانون شکل می گیرد.

ســاترلند در ســخنرانی خــود دلیــل نامناســب بــودن نظریه هــای موجــود در رفتارهــای 
مجرمانه  - تبیین های مبتنی بر تفکر فقر افراد و کمبودهای شــخصیتی یا روان شــناختی - را 
براساس پژوهش های نظری نشان داد. به عقیده وی مشکل، الگوهای غرض ورزانه ای بودند 
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که جرم شناســی تجربی برمبنای آنها شــکل گرفته بود. این الگوها تنها شــامل جرائم خیابانی 
بودند و جرائم آپارتمانی را دربرنمی گرفت. از این رو نتایج علمی مبتنی بر این داده های تجربی 
قابل رد بودند. ســاترلند با پذیرش ریشــه های ارتکاب جرائم خیابانی و یقه ســفیدان، قائل به 
نظریــه عمومــی جرم - مفاهیم همنشــینی افتراقی و نابه ســامانی اجتماعــی - بود. با این حال 
وی در ایــن ســخنرانی و مقالــه آن کــه یک ســال بعد به چاپ رســید، از این نظریــه نامی نبرد. 
در عــوض 10 ســال بــه پژوهش در حوزه نظریه عمومی جــرم - نظریه ای که هم جرائم خیابانی 
را دربر می گیــرد و هــم جرائم یقه ســفیدان را- پرداخــت و در اولین کتاب خود بــا عنوان جرائم 
یقه ســفیدان به آن اشــاره کرد. نظریه ســاترلند در تبیین جرائم یقه ســفیدان دو قاعده تجربی 
دارد: الف( برخی از حوزه های صنعتی نســبت به دیگر حوزه ها، اســتعداد بیشــتری در ارتکاب 
جرم دارند. ب( در میان حوزه های صنعتی مشــخص، برخی شــرکت ها یا سازمان ها به نسبت 
دیگر شــرکت ها مرتکب رفتارهای غیرقانونی بیشــتری می شــوند. به عبارت دیگر  همچون افراد 
برخــی شــرکت ها بزهــکاران پایــدار هســتند. تعــداد اندکی از شــرکت ها گســتره قابــل توجهی از 
جرائــم یقه ســفیدان را مرتکــب می شــوند. ســاترلند این قاعده هــای تجربی را بدون توســل به 

کرد )سیمپسون و ویزبرد، 1394: 134(. شاخص های افراد درگیر بیان 
سؤال اول: وضعیت ارزیابی هزینه های رسمی جرم در بین اعضای جامعه آماری چگونه است؟

جدول 4. مقایسه میانگین هزینه های رسمی جرم با میانگین فرضی 3
سطح معناداریدرجه آزادیtانحراف از میانگینانحراف معیارمیانگینگروه

3/561490/001-2/740/490/070سرقت

3/960/340/04919/530490/001کالهبرداری

ح 7/477490/001-2/410/550/051ضرب و جر

3/040/810/0660/6001490/550کل

مأخذ: همان.

براســاس یافته های جدول فوق میانگین هزینه های رســمی جرم در گروه های ســرقت، 
گروه هــا بــه ترتیــب 2/74، 3/96، 2/41 و 3/04 اســت.  کل  کالهبــرداری، ضرب و جــرح و در 
از آنجا کــه t محاســبه شــده برای هزینه های رســمی جــرم در گروه های کالهبرداری، ســرقت و 
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گروه  ضرب و جرح از t جدول بزرگتر است، بنابراین میزان میانگین هزینه های رسمی جرم در 
کالهبرداری، بیشــتر از ســطح متوســط و میزان میانگین هزینه های رسمی جرم در گروه های 
سرقت و ضرب و جرح، کمتر از سطح متوسط و در کل در سطح متوسط است. این یافته نیز 
در خصوص کالهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی منطبق با فرضیه مطرح شــده اســت، اما 
در خصوص جرم ســرقت، میانگین ارزیابی هزینه های جرم کمتر از حد متوســط اســت. حال 
آنکه براساس فرضیه این پژوهش پیش بینی شده که بررسی هزینه های جرم توسط سارقان 
در حد متوســط باشــد. شــاید دلیــل این امــر را بتوان در دو عامل مهم جســتجو کــرد. عامل 
اول، وجود انواع مختلف ســرقت تعزیری در قانون تعزیرات اســت. به عبارت دیگر احتمال آن 
مــی رود که ســارقان حاضر در جامعه آماری این پژوهش مرتکب ســرقت های خیابانی شــده 
باشــند. دلیــل دیگر شــاید به نقــش متغیرهــای اقتصادی در ارتــکاب جرم برگــردد. بحثی که 

زیرمجموعه ای از نظریه فشار رابرت مرتن است.

گروه های سه گانه جدول 5. آزمون تحلیل واریانس ارزیابی هزینه های رسمی جرم در 

سطح معنا داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات

66/302233/151147/0600/001بین گروهی

33/1381470/225درون گروهی

99/440149کل

مأخذ: همان.

یافته های جدول 5 در خصوص ارزیابی هزینه های رســمی جرم نشــان می دهد مقدار 
 .(p>0/01( بــه دســت آمده برابر 147/060 اســت کــه از مقدار بحرانی جدول بیشــتر اســت F
بنابراین بین گروه ها در بررســی هزینه های رســمی جرم تفاوت معنادار وجود دارد. به منظور 
مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است که نتایج آن در جدول 

6 آمده است.
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گروه های مجرمان در هزینه های رسمی جرم جدول 6. تفاوت بین 

سطح معناداریتفاوت میانگینگروهگروه

سرقت
1/2120/001-کالهبرداری

0/3360/002ضرب و جرح

1/5480/001ضرب و جرحکالهبرداری

مأخذ: همان.

نتایج جدول فوق نشــان می دهد بین گروه ســرقت و کالهبرداری در هزینه های رسمی 
جرم تفاوت معنادار وجود دارد و هزینه های رســمی جرم در گروه کالهبرداری از گروه ســرقت 
بیشتر است. همچنین بین گروه سرقت و گروه ضرب و جرح در هزینه های رسمی جرم تفاوت 
وجــود دارد و هزینه هــای رســمی جرم در گروه ســرقت به طــور معناداری از گــروه ضرب و جرح 
بیشــتر اســت. تفــاوت بیــن هزینه هــای رســمی جــرم در دو گــروه کالهبــرداری و ضرب و جــرح 
معنادار است و این هزینه ها در گروه کالهبرداری به طور معناداری از گروه ضرب و جرح بیشتر 
اســت. بنابراین همان طور که در فرضیه ها مطرح شــد، در بررســی هزینه های رسمی جرم نیز 
کالهبــرداران بیــش از ســارقان و ســارقان بیــش از مرتکبان ایــراد ضرب و جرح عمــدی به این 

متغیرها توجه می کنند. 
ســؤال دوم: وضعیــت ارزیابــی هزینه هــای غیررســمی - اجتماعی جــرم در بین اعضای 

جامعه آماری چگونه است؟

جدول 7. مقایسه میانگین هزینه های غیر رسمی - اجتماعی جرم با میانگین فرضی 3
سطح معناداریدرجه آزادیtانحراف از میانگینانحراف معیارمیانگینگروه

4/030/740/1059/794490/001سرقت

4/340/360/05126/406490/001کالهبرداری

ح 7/608490/001-2/300/650/092ضرب و جر

3/561/080/0886/3201490/001کل

مأخذ: همان.
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براســاس یافته هــای جدول 7 میانگین هزینه های غیر رســمی یــا اجتماعی جرم در 
گروه ها بــه ترتیب 4/03، 4/34،  ح و در کل  گروه هــای ســرقت، کالهبــرداری، ضرب و جــر
2/30 و 3/56 اســت. از آنجا که t محاســبه شــده برای هزینه های غیر رسمی - اجتماعی 
بزرگتــر  جــدول   t از  کل  در  و  ح  ضرب و جــر و  ســرقت  کالهبــرداری،  گروه هــای  در  جــرم 
گروه های  اســت، بنابرایــن میــزان میانگیــن هزینه هــای غیر رســمی - اجتماعی جــرم در 
کل بیشــتر از ســطح متوســط و میــزان میانگیــن هزینه هــای  کالهبــرداری، ســرقت و در 
کمتــر از ســطح متوســط اســت. در  ح  گــروه ضرب و جــر غیر رســمی - اجتماعــی جــرم در 
کــه میــزان توجه آنهــا بــه هزینه هــای غیررســمی جرم  گفــت  خصــوص ســارقان نیــز بایــد 
کلی از بررســی وضعیت آنها نشان داد که  بیش از هزینه های رســمی اســت؛ گرچه برایند 
ارزیابــی هزینه هــای جــرم توســط آنها کمتر از حد میانگین اســت. این امر شــاید بازتابی 
کان شاخص هایی  کما که در آن  از توجه به آداب و ســنت های یک جامعه ســنتی باشد 

چون آبــرو، خانواده، طرد و... اثر دارند. 

گروه های سه گانه جدول 8. آزمون تحلیل واریانس هزینه های غیررسمی - اجتماعی جرم در 

سطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات

121/756260/878164/0820/001بین گروهی

54/5401470/371درون گروهی

176/296149کل

مأخذ: همان.

یافته های جدول 8 نشــان می دهد مقدار F به دســت آمده برابر 164/082 اســت 
گروه ها در هزینه های  که از مقدار بحرانی جدول بیشــتر اســت )p>0/01). بنابراین بین 
کــردن  غیررســمی - اجتماعــی جــرم تفــاوت معنــا دار وجــود دارد. بــه منظــور مشــخص 
کــه نتایج آن در جدول 9 آمده  گروه ها از آزمون توکی اســتفاده شــده اســت  تفــاوت بین 

است.
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گروه های مجرمان در هزینه های غیر رسمی - اجتماعی جرم جدول 9. تفاوت بین 

سطح معناداریتفاوت میانگینگروهگروه

سرقت
0/3120/031-کالهبرداری

1/7360/001ضرب و جرح

2/0480/001ضرب و جرحکالهبرداری

مأخذ: همان.

نتایــج جــدول 9 نشــان می دهــد بین گــروه ســرقت و کالهبــرداری در هزینه های غیر رســمی - 
اجتماعی جرم تفاوت معنادار وجود دارد و هزینه های غیر رسمی - اجتماعی جرم در گروه 
کالهبرداری از گروه ســرقت بیشــتر اســت. همچنین بین گروه ســرقت و گروه ضرب و جرح 
در هزینه هــای غیر رســمی یا اجتماعی جــرم تفاوت وجود دارد و هزینه های غیر رســمی یا 
اجتماعی جرم در گروه ســرقت به طور معناداری از گروه ضرب و جرح بیشــتر است. تفاوت 
بین هزینه های غیر رسمی یا اجتماعی جرم در دو گروه کالهبرداری و ضرب و جرح معنادار 
اســت و ایــن هزینه هــا در گــروه کالهبــرداری به طور معنــاداری از گروه ضرب و جرح بیشــتر 
اســت. مجمــوع نکات یاد شــده مــا را به این نتیجه می رســاند کــه کالهبــرداران به عنوان 
بزهــکاران یقه ســفید جامعــه در تحلیــل هزینه هــای جرم هــم به هزینه های رســمی و هم 
بــه هزینه های غیررســمی توجه می کنند. این امر شــاید مؤید به کار گیــری هوش و ذکاوت 
در ارتــکاب جــرم توســط آنهــا باشــد. در مقابل بزهــکاران جــرم ایراد ضرب و جــرح عمدی 
در تحلیــل هزینه هــای جــرم نه به هزینه های رســمی و نــه به هزینه هــای اجتماعی توجه 
می کننــد. ایــن امر به خوبی مؤید احساســی و هیجانــی بودن جرائم بزهــکاران این حوزه 

است.
ســؤال ســوم: بین نظرهای اعضای جامعه آماری در خصوص هزینه های جرم با توجه 
به متغیرهای دموگرافیک )جنســیت، ســن، مدرک تحصیلی، سابقه محکومیت، سابقه جرم 

و وضعیت خانوادگی( تفاوت وجود دارد؟
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جدول 10. تحلیل واریانس چندراهه نمرات هزینه های جرم با توجه به متغیرهای دموگرافیک
کیفری، سابقه جرم و وضعیت خانوادگی(  )جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، سابقه محکومیت 

سطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

0/32310/3230/9200/339جنسیت

10/38033/4609/8720/001سن

6/56441/6414/6820/001مدرک تحصیلی

کیفری 5/85522/9288/3530/001سابقه محکومیت 

1/00811/0082/8760/092سابقه جرم

0/60110/6011/7150/193وضعیت خانوادگی

مأخذ: همان.

نتایــج جــدول 10 نشــان می دهــد که بیــن نمــرات هزینه های جرم بر حســب جنســیت، 
ســابقه ارتکاب و وضعیت خانوادگی تفاوت معنــادار وجود ندارد. ولی بین نمرات هزینه های 
جرم بر حسب سن، میزان تحصیالت و سابقه محکومیت کیفری تفاوت معنادار وجود دارد. 

گروه ها را نشان می دهد.  آزمون زوجی ارائه شده در جداول 11 و 12 تفاوت بین 

جدول 11. آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات هزینه های جرم بر حسب سابقه محکومیت کیفری

کیفری انحراف معیارمیانگینسابقه محکومیت 

2/730/75بلی

3/570/75خیر

مأخذ: همان.

نتایــج جــدول 11 نشــان می دهــد بیــن نمــرات ارزیابــی هزینه هــای جــرم افراد با ســابقه 
محکومیــت کیفــری تفاوت معنا دار اســت. این امر به خوبی در قالب ســاختار جرم در نظریه 
انتخاب عقالنی قابل تحلیل اســت؛ به این معنا که افراد با ارتکاب چندباره جرم در ســاختار 

آن جرم حرفه ای می شوند و جوانب مختلف امر را می سنجند.
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جدول 12. آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات هزینه های جرم بر حسب سن

سطح معناداریتفاوت میانگینسنسن

زیر 20 سال )2/26(

0/8660/001-20 تا 30 سال )3/15(

1/2420/001-30 تا 40 سال )3/52( 

1/8880/001-باالی 40 سال )4/21(

20 تا 30 سال )3/15( 
0/3750/008-30 تا 40 سال )3/52(

1/0210/001-باالی 40 سال )4/21(

0/6450/001-باالی 40 سال )4/21(30 تا 40 سال )3/52(

مأخذ: همان.

نتایج جدول 12 نشان می دهد با افزایش سن، ارزیابی هزینه های جرم افزایش می یابد. 
ایــن امــر نیــز به خوبــی می تواند مؤیــد پختگی فــرد در دنیای جرم باشــد. عالوه بــر آن به نظر 

می رسدکه با افزایش سن، احساس در افراد جای خود را به منطق می دهد.

جدول 13. آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات هزینه های جرم بر حسب تحصیالت

سطح معناداریتفاوت میانگینتحصیالتتحصیالت

1/1970/001-لیسانس و باالتر )4/18(ابتدایی )2/91(

1/2020/001-لیسانس و باالتر )4/18(سیکل )2/97(

0/9090/001-لیسانس و باالتر )4/18(دیپلم )3/24(

مأخذ: همان.

نتایج جدول 13 نشــان می دهد بین هزینه های جرم افراد با مدرک لیســانس و باالتر با 
مجرمــان بــا مدارک ابتدایی، ســیکل و دیپلم تفاوت وجود دارد. این امر مؤید رشــد منطق و 
تفکر در افراد اســت؛ به این معنا که با افزایش تحصیالت، میزان تفکر و تعقل در افراد بیشــتر 

می شود و آنها به پیامدهای ارتکاب جرم توجه می کنند.
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۴. ارزیابی و تحلیل داده ها
یافته هــای حاصــل از تحلیل های آماری در این پژوهش نشــان داد که در ســنجش میانگین 
ارزیابــی و توجــه بــه هزینه هــای جــرم براســاس آزمــون t بــا میانگیــن 3، جرائم کالهبــرداری و 
ســرقت نمره ای بیش از میانگین به دســت آوردند. همچنین براســاس آزمون توکی مشخص 
شــد که اختالف معنادار در ســنجش هزینه های جرم توســط سه دســته از بزهکاران موضوع 
این پژوهش وجود دارد. همچنین در سنجش هزینه های رسمی جرم، تفاوت معنادار میان 
دو جــرم کالهبــرداری و ایــراد ضرب و جرح عمدی وجــود دارد. این اختالف معنــادار در مورد 
ایــن دوم جــرم در مورد برآورد هزینه های غیررســمی نیــز وجود دارد. یافته هــای آماری ثابت 
می کنــد که دو جــرم کالهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی در تمامــی متغیرها و آزمون های 

این پژوهش دارای اختالف معنادار با یکدیگر هستند.
اختالف ناشی از سنجش هزینه ها در قالب دو جرم مورد اشاره را باید در قالب نظریه جرائم 
یقه سفیدان و جرائم یقه آبی ها که توسط ادوین ساترلند جرم شناس مشهور آمریکایی مطرح شده، 
بررسی کرد. ساترلند با انتشار کتاب جرائم یقه سفیدان، به برخی جلوه های نهان بزهکاری اشاره 
کرده است. از دید ساترلند این جرائم، بزه هایی هستند که به واسطه اشخاص قابل احترام و دارای 
.(Sutterland, 1949: 24( جایگاه اجتماعی باال در گفتمان شــغلی - ســازمانی ارتکاب می یابند 
 در فرهنــگ حقوقــی بلــک1 در تعریــف جرائــم یقه ســفیدان آمــده اســت، ایــن اصطــالح معموًال 
بیانگر قانون شکنی هایی است که به اعتبار سوء استفاده از اعتماد و اطمینان و حرفه شخص 
بزهــکار انجــام می شــوند )Black, 1990: 53). دیویــد ملکن2 نیــز جرائم یقه ســفیدان و جرائم 
شــرکتی را از آن جهــت کــه فاقــد وصــف خشــونت بار هســتند و از نیــروی جســمانی در ارتــکاب 
این جرائم اســتفاده نمی شــود، جرائم فســفری می نامد )Melken, 2002: 844). یقه ســفیدها 
بزهکارانی هستند که با سوء استفاده از موقعیت و برحسب توانایی های چون هوش، ذکاوت 
و اســتعداد مجرمانــه مرتکــب جــرم می شــوند. با این حــال همچنــان کــه در مطالعــات جرائم 
یقه سفیدان ثابت شده است، کالهبرداران در زمره بزهکاران یقه سفید قرار می گیرند؛ به این 

1. Black
2. David Melkin 
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معنا که در فرایند ارتکاب جرم، با رویکردهای عقالنی مرتکب جرم می شوند و سنجش هزینه 
 - فایــده را بــه صــورت دقیــق و مشــخص مدنظر قــرار می دهند. بــا این توضیحــات باید گفت 
کــه دلیــل توجــه کالهبــرداران در این پژوهــش در برآورد هزینه های رســمی و غیررســمی جرم 
ناشــی از آن اســت کــه آنها به عنوان بزهکاران یقه ســفید بــه انتخاب عقالنــی در ارتکاب جرم 
توجــه می کننــد. بــا آنکه نظریه جرائم یقه ســفیدان و یقه آبی ها توســط ســاترلند مطرح شــده 
اســت، اما وی در کتاب مشــهور خود تنها به تعریف جرائم یقه ســفیدان بسنده کرده و جرائم 
یقه آبی ها را در نقطه مقابل یقه سفیدها به کار برده است. بنابراین جرائم یقه آبی ها جرائمی 
هســتند که توســط اقشار فرودست جامعه و با هدف فرونشاندن خشم، احساس، هیجان یا 
نفــرت ارتــکاب می یابنــد. با این حال وصف بارز جرائم یقه آبی ها خشــونت بار بودن آنهاســت. 

گی های بزهکاران یقه آبی است.  همچنین رؤیت پذیری یکی از مهمترین ویژ
بــا توجــه بــه نظریــه مطرح شــده توســط ســاترلند، بــه نحــو بهتــری می تــوان یافته های 
ایــن پژوهــش را تحلیل کــرد. با توجه به آنکه کالهبــرداری در زمره جرائم یقه ســفیدی و ایراد 
ضرب و جرح عمدی در قلمروی جرائم یقه آبی ها قرار می گیرد، توسل به رویکردهای عقالنی - 
احساسی در ارتکاب جرم در این باره مهم تلقی می شود. بر این اساس کالهبرداران به عنوان 
بزهکاران یقه سفید با تسلط بر شرایط و به صورت کامًا عقالنی مرتکب جرم می شوند؛ زیرا از 
نظر آنها ارتکاب جرم تنها در صورتی توجیه پذیر اســت که منافع آنها را تضمین کند. ازاین رو 
آنهــا در انتخــاب عقالنی به رویکردهای هزینه - فایده توجه می کنند. کالهبرداران با گفتمان 
تفکر محــور نه تنهــا منافع جرم را برآورد می کنند، بلکه هزینه ها و پیامدهای حاصل از جرم را 
نیز مورد ســنجش قرار می دهند. به همین دلیل اســت که در یافته های آماری این پژوهش، 
کالهبرداران با ســنجش دقیق هزینه های رســمی و غیررســمی جرم همواره میانگین باالیی را 
داشتند. در نقطه مقابل، مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزهکاران یقه آبی 
در تحلیل  هزینه های جرم همواره نمره ضعیفی داشتند؛ زیرا ذات و ماهیت جرائم یقه آبی به 
نحوی است که قوه عقل و انتخاب عقالنی در آنها راهی ندارد. ماهیت خشونت بار و احساسی 
کنار رؤیت پذیری باالی آنها در عمل امکان ســنجش هزینه ها و منافع را  جرائم این حوزه در 
از مرتکبــان جرائــم ایــن حوزه می گیرد و بــه همین دلیل، جامعه آماری ایــن پژوهش در جرم 
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ایــراد ضرب و جــرح عمدی نیز ضمن تأییــد دوگانه بزهکاران یقه ســفید – یقه آبی، یافته های 
حاصــل از مطالعات ســاترلند را تأیید کردند. براســاس یافته های حاصــل از مطالعات آماری، 
غ از سنجش هزینه های رسمی و غیررسمی جرم؛  بزهکاران جرم ایراد ضرب و جرح عمدی فار
تنها احساس، خشونت و هیجان را در فرایند ارتکاب جرم مدنظر قرار داده اند و به این ترتیب 

کرده اند.  در میانگین نمرات کسب شده در خصوص سنجش هزینه ها نمره پایینی کسب 
اما در مورد بزهکاران جرم سرقت باید گفت در مرز میان بزهکاران جرائم کالهبرداری و 
که آنها در سنجش هزینه های رسمی  ایراد ضرب و جرح عمدی حرکت می کنند؛ به این معنا 
و غیررسمی و در قالب آزمون توکی، همواره نمره  میانگین را میان دو دسته دیگر از بزهکاران 
کسب کردند. این امر مؤید آن است که مرتکبان جرم سرقت، نه مانند بزهکاران کالهبرداری، 
حرفــه ای هســتند و نــه ماننــد مرتکبــان جــرم ایــراد ضرب و جــرح عمــدی مملــو از احســاس. 
کالســیک ســاترلند در قلمــروی  بنابرایــن می تــوان مرتکبــان جــرم ســرقت را از دســته بندی 
جرائم یقه ســفیدان و یقه آبی ها جدا کرد. به عبارت دیگر نظریه مطرح شــده توســط ســاترلند 
و تقســیم بندی بزهکاران به دو دسته یقه سفیدها و یقه آبی ها از این دریچه دارای جامعیت 
نیست؛ زیرا بسیاری از بزهکاران نه یقه سفید و نه یقه آبی هستند. بنابراین یافته های حاصل 
از مطالعات آماری در خصوص مرتکبان جرم سرقت در این پژوهش نظریه سنتی ساترلند را 

تا حدودی در معرض نقد قرار می دهد. 
نکته مهم دیگری که باید اشاره کرد آن است که نظریه انتخاب عقالنی یکی از محورهای 
کنون بوده است. بر این اساس، پیش فرض  گرایی مدرن از دهه  1970 میالدی تا اساسی سزا
آن بــوده اســت کــه بزهکاران با انتخاب عقالنی مرتکب جرم می شــوند و بــه همین دلیل باید 
آنها را مجازات کرد. این نگرش که محصول اندیشه های محافظه کار در سیاستگذاری کیفری 
اســت، در عمــل گروه هــای نابرخــوردار و به عبارت دیگــر بزهــکاران یقه آبــی را بــه عنــوان آماج 
مجازات های ســخت گیرانه معرفی کرده اســت. تصویب قوانینی چون سه ضربه و طرح هایی 
چون نظم و قانون به خوبی نشان دهنده اتخاذ رویکرد سزاده در قبال جرائم قشر فرودست 
اســت. با این حــال یافته هــای این پژوهــش ضمن رد اتخاذ رویکرد ســزاده در قبــال بزهکاران 
کرد؛ زیرا  یقه آبی، بر این نظر است که سخت گیری کیفری را باید در قبال یقه سفیدها اعمال 
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آنها با انتخاب عقالنی مرتکب جرم می شوند و به همین دلیل، مستحق مجازات های شدید 
هستند.

5. جمع بندی و نتیجه گیری
براساس نظریه انتخاب عقالنی به عنوان یکی از نظریه های کالسیک جرم شناسی، بزهکاران 
هماننــد کنشــگران اقتصادی در شــرایطی مرتکب جرم می شــوند که منافع حاصــل از جرم را 
بیش از هزینه های آن برآورد کنند. بر این اســاس بزهکاران در ســنجه های اقتصادی، میزان 
گرچه منافع حاصل از جرم ممکن اســت منافع مالی یا  ســود و زیان جرم را ارزیابی می کنند. ا
روانی باشــد، اما موضوع پژوهش حاضر ارزیابی هزینه های جرم توســط بزهکاران بود. بر این 
اســاس هزینه های جرم در دو قالب هزینه های رســمی و اجتماعی مورد بررســی قرار گرفتند. 
تمرکــز بــر هزینه های رســمی و اجتماعی جــرم به این دلیل انجام شــد که در تئــوری انتخاب 
عقالنی، عمده هزینه ها متوجه هزینه های رســمی اســت؛ امری که اثر آن در سیاست کیفری 
مشــاهده می شــود. به عبارت دیگــر در ســنجه های اقتصــادی انتخــاب عقالنــی و نظریه های 
فرصت باال بردن هزینه های جرم تنها از طریق کیفرگرایی و افزایش شــدت مجازات ها محقق 

می شود و به همین دلیل هزینه های اجتماعی مورد غفلت واقع می شود.
یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که کالهبرداران به عنوان دسته ای از بزهکاران 
یقه ســفید در تحلیل هــای هزینه هــای جــرم هــم بــه هزینه هــای رســمی و هــم بــه هزینه هــای 
اجتماعــی توجــه می کننــد؛ زیرا آنان به عنوان بزهــکاران باهوش تمامی جنبه هــای جرم را مورد 
توجه قرار می دهند. براساس یافته ها میزان توجه کالهبرداران به هزینه های رسمی و اجتماعی 
ک در این دســته از بزهکاران  باالتــر از حــد میانگیــن بود. این امر بــه خوبی مؤید حالــت خطرنا
ک را ایده پردازی کرده است. به عقیده  اســت. رافائل گاروفالو نخســتین بار مفهوم حالت خطرنا
ک دارای دو ُبعد »ظرفیت و اســتعداد جنایی«1 یعنی وضعیتی که به واســطه  وی حالــت خطرنــا
اقتــران عوامــل جــرم زا در فرد پدیــد می آید و »ســازگاری اجتماعــی«2 به معنای درجــه انطباق و 

1. Criminal Capacity
2. Social Adaption
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جامعه پذیــری مجــرم اســت )نجفــی ابرندآبــادی و هاشــم بیگی، 1396: 121(. از درجــه مفهــوم 
که تغییر رویکرد نســبت به  گفته پیداســت  کی« ابتدا در جرم شناســی متولد شــد، نا »خطرنا
ایــن مفهوم جرم شــناختی در حقوق کیفری نیز تأثیرگذار بوده اســت. تغییر در مصداق های 
کنش هــا و مراقبت توان گیــر از جمله  ک، ماهیــت جرائم، خاصیت ســلبی وا مجرمــان خطرنــا
ک مفهومی اســت که در دوره های  کی یــا حالت خطرنا ایــن تحول هاســت. با این حال خطرنا
کم دچــار نقش هــا و کارکردهای  مختلــف، تحــت تأثیــر مکاتــب و آموزه هــای علــوم جنایی حا
متفاوتــی شــد. ایــن مفهــوم در اواســط ســده نوزدهــم، تحــت تأثیــر مکتــب تحققی بــا اقدام 
دفاع اجتماعی موجب طرد و خنثی ســازی بزهکار می شــد. از اواســط ســده بیســتم به بعد، 
اقدام هــای تأمینــی و تربیتــی، مبنای بازپــروری و اصالح مجرمان در جرم شناســی بالینی قرار 
گرفت. پس از شکســت سیاســت اصــالح و درمان بزهــکاران »مهمترین تحول جرم شــناختی 
ک شــده اســت،  کی و امنیت محور شــدن نگاه به مجرم خطرنا کید بــر خطرنا کــه منجــر بــه تأ
شــکل گیری جرم شناســی تخمینی - آماری - نو با رویکرد مدیریتی و با هدف کاهش و کنترل 

خطر بزهکاری است« )رضوانی، 1396: 29(.
در نقطه مقابل مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی در تحلیل هزینه های جرم توجه 
چندانی به هزینه های رســمی و غیررســمی ندارنــد، به طوری که میانگیــن ارزیابی هزینه های 
رســمی و اجتماعی جرم توســط آنها کمتر از حد متوســط بود؛ زیرا مرتکبان این جرائم عمدتًا 
بزهــکاران یقه آبی هســتند. این گروه بزهکارانی هســتند که عموم جرائم آنهــا جرائم خیابانی 
اســت. وجه مشــخص جرائــم یقه آبی ها هیجان محــوری بزه های ارتکابی توســط آنها و غالب 
جرائــم یقه آبی هــا، جرائم خشــونت بار اســت. در ایــن چارچوب هیجان و احســاس به عنوان 
پارادایــم غالــب در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به طور مشــخص در نقطــه مقابل عقالنیت 
مکتــب کالســیک جرم شناســی قــرار می گیرد و بــه همین دلیل مرتکبــان جرائم ایــن حوزه به 

هزینه های جرم توجه چندانی نمی کنند. 
با این حال جرم سرقت تعزیری به عنوان جرمی میانه که در حد وسط جرائم یقه سفیدان 
و یقه آبی ها ســت، بــرای ارزیابــی هزینه هــای جرم مورد بررســی قــرار گرفت. به طــور معمول در 
مطالعــات جرم شناســی، جــرم ســرقت به طــور مشــخص نماینــده یقه ســفیدها و یقه آبی هــا 
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نیســت. بــه همین دلیل بررســی وضعیــت ارزیابــی هزینه های جرم توســط ســارقان می تواند 
که بررســی هزینه های جرم اعم از رســمی و  جالب باشــد. یافته های این پژوهش نشــان داد 
غیررسمی توسط سارقان کمتر از حد متوسط است. شاید دلیل این امر به تنوع سرقت های 
تعزیری در قانون تعزیرات برگردد. همچنین ممکن اســت که یافته های این پژوهش ســرقت 
را نزدیک تــر بــه جرائم یقه آبی ها کند. نکته مهمتر آن اســت که ســارقان موضوع این پژوهش 
در تحلیــل هزینه هــای رســمی و اجتماعــی بیشــتر بــه هزینه هــای اجتماعــی توجه داشــتند؛ 
به نحوی کــه ارزیابــی هزینه های اجتماعی بیش از حد میانگیــن بود. به عبارت دیگر زمانی که 
ارزیابی هزینه های اجتماعی بیش از هزینه های رسمی باشد؛ می توان گفت که راه حل کنترل 

کیفرگرایی و تشدید مجازات ها نیست. جرم، 
یکــی دیگر از یافته های مهم پژوهــش حاضر که محصول ارزیابی داده های دموگرافیک 
اســت آن اســت کــه با افزایش ســن، ســابقه محکومیــت کیفــری و افزایش تحصیــالت؛ میزان 
توجه به هزینه های رسمی و غیررسمی جرم افزایش می یابد. این امر به خوبی یادآور تئوری 
ســاختار اســت کــه بزهــکاران بالقــوه پیــش از ارتکاب جــرم و با توجــه به ســاخت مجرمیت با 
ک قــرار دادن تجربیات شــخصی خــود به پدیده هــای مجرمانــه روی می آورنــد. توجه به  مــال
رویکردهــای هزینــه - فایده ایــن نتیجه منطقی را در پی دارد که بزهکاران به ســوی جرائمی 
پیــش روند که ســابقه ارتــکاب آن را داشــته اند. بر این اســاس بزهکاران با وجــود تجربه های 
شــخصی در ارتکاب یک جرم و کســب مهارت الزم، شیوه های مختلف ارتکاب جرم و راه های 

گریز از خطرهای ممکن را دریافته اند.
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دســتیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش را می توان مؤلفه ای مهم و اساســی در رشــد و توســعه کشــور ها دانســت، 

به طوری که در ایران مسئوالن اهمیت و ضرورت این موضوع را به وضوح بیان کرده اند. در این راستا می توان 

به قانون حمایت از شــرکت های دانش بنیان اشــاره کرد که در ســال 1389 به تصویب رســید. ازاین رو اهمیت 

توجه به این نوع سازمان ها را بیش از گذشته می طلبد.

هــدف از ایــن پژوهــش ارائــه مدلی برای اجــرای اســتراتژی مبتنی بر رویکــرد منبع محور در شــرکت های 

دانش بنیان است که به روش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. ابزار جمع آوری اطالعات 

کیفی، مصاحبه عمیق و جامعه آماری این تحقیق، مدیران و استراتژیست های شرکت های دانش بنیان پارک 

فناوری پردیس است. روش نمونه گیری این تحقیق هدفمند با تکنیک گلوله برفی بوده و داده های گردآوری 

شــده حاصــل 15 مصاحبه عمیق، براســاس مدل اســتراوس و کوربیــن )1998( تجزیه وتحلیــل و با مدل کیفی 

استخراج شده است. 

در نهایت براســاس تحلیل داده های به دســت آمده، مقوله محوری که اجرای اســتراتژی در شرکت های 

دانش بنیان است شامل مقوله های فرعی »تناسب استراتژیک، ترجمه استراتژیک و اطمینان از تصمیم گیری 

صحیح و به موقع« است. 
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مقدمه
در حقیقــت ایــن روزها که مــا در قرن نوآوری فناوری به ســر می بریم، هر روز از دســتاوردهای جدید و 
نوینی رونمایی می شــود و رؤیاهایی تجلی می یابند که انســان ســال ها به دنبال آنها بوده اســت. در 
چنین شرایطی آنچه که میان شرکت ها در سطح بنگاه و کشور ها در سطح ملی تمایز ایجاد می کند، 
خالقیت، قابلیت ایده پردازی و توسعه نوآوری های متمایز و منحصر به فرد است. واضح است که این 
توانمندی ها در مجموعه وسیعی از عوامل مختلف از جمله سیستم  مالکیت فکری و ایده، نظام تأمین 
مالی، منابع انسانی ماهر و... عمل کرده که باعث افزایش نرخ نوآوری  ملی و بنگاهی می شود.گفتنی 
است به منظور ارتقای جایگاه منطقه ای ایران، به اصالحات بیشتری در زمینه محیط کسب وکار نیاز 
است یعنی فضای کسب وکار کشور از لحاظ شاخص ها دشوارتر شده است و افرادی که خواسته اند 
کســب وکار جدیدی از جمله کســب وکارهای مبتنی بر دانش و ایده را آغاز کنند، به دلیل مشــکالت و 
موانع پیش رو نتوانســته اند به این مهم دســت یابند. همچنین در شــرایط اشــاره شــده بســیاری از 
کسب وکارها با مشکالت فراوان روبه رو شده یا به تعطیلی کشیده شده اند و در نتیجه بیکاری، از بین 
 رفتن منابع، وام های عقب افتاده و... به اقتصاد کشور تحمیل شده است. این امر مسئله ای است که 
دولت برای رفع آن ســعی در ایجاد راه حل هایی کرده اســت. بر این مبنا، عملکرد و اقدام های بانک 
مرکزی در سال 1399 در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
)خصوصًا شرکت های دانش بنیان که موتور حرکت اقتصادی کشور به شمار می روند( بوده که با هدف 
کثری از ظرفیت های خالی اقتصاد، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تأمین  بهره برداری حدا
مالی صنایع پیشران و شرکت های دانش بنیان، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه )تسهیالت مقابله 
با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعاالن اقتصادی( مورد توجه بوده اســت. نیت اصلی در این 
مقطع کنونی، باال بردن توان تکیه بر ســرمایه های خود اعم از فیزیکی و انســانی اســت که این مهم را 

می توان از طریق شرکت های دانش بنیان محقق کرد )بانک مرکزی جمهوری اسالمی، 1399(.
در زمینه بحران  به وجود آمده در ســال 2021 )طبق گزارش ســازمان همکاری و توســعه 
اقتصادی(1 اقدام های سیاستی را توصیه می کنند که می تواند از بنگاه ها و کارکنان در مواقع 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD( .1: سازمانی است بین المللی، دارای 37 عضو که اعضای 
آن متعهد به اصول دمکراسی و اقتصاد آزاد هستند. این سازمان به تعبیری عمده ترین سازمان بین المللی تصمیم گیرنده اقتصادی است.
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بــروز مشــکالت اقتصــادی، هم در شــرایط رکود عمومی و هــم به طور خاص برای شــوک های 
اقتصــادی، ماننــد بحــران کووید-19 پشــتیبانی کند. این مــوارد، شــامل اقدام هایی در حوزه 
نیــروی کار )از طریــق تــاب  آوری اشــتغال(، بنگاه  ها )از طریــق حمایــت از نقدینگی( و صنعت 
)از طریــق پشــتیبانی از بخــش حمل و نقــل هوایی( می شــود. به طور کلی دولت های ســازمان 
همــکاری و توســعه اقتصــادی اســتراتژی خــود را بــرای رســیدگی بــه پیامدهــای اقتصــادی 
کووید-19، در ســه هدف اصلی سیاســتی طراحــی کرده اند: »حمایــت از بنگاه ها و کارکنان«، 

»تحریک اقتصاد« و »ترویج تغییرات ساختاری« )روزنامه دنیای اقتصاد، 1400(.
گــزارش مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری1 بیــش از 90 درصــد از 5394  طبــق 
شــرکت دانش بنیان،2 با مشــکالت عدیده ای در حوزه کاهش تقاضای محصوالت، کاهش درآمد 
و فــروش، عــدم تــوان پرداخت حق بیمه نیروی انســانی، فقدان نهاده هــا و تجهیزات مورد نیاز و 
گــردش روبه رو هســتند. در حالی که این شــرکت های دانش بنیان هســتند که  کمبــود ســرمایه در 
می تواننــد بــا تدابیر مناســب باعث برون رفت کشــورها از رکود اقتصادی شــوند زیــرا دارای منابع 
سرشــاری از نبوغ، دانش و خبرگی هســتند. این شــرکت ها با توجه به ماهیت شــان که افرادی با 
مهارت و تحصیالت باال دارند می توانند هدف های ذکر شــده را تحقق بخشــند. حال با توجه به 
اهمیت و نقش روزافزون موضوع و نیز جایگاه اجرای استراتژی به ویژه در شرکت های دانش بنیان 
و تأثیر آن بر موفقیت این نوع شــرکت ها ازیک ســو و همچنین عدم اطمینان و افزایش پیچیدگی 
، ســؤال اصلی تحقیق این گونه مطرح می شــود: چگونه می توان در ســطح  محیطی ازســوی دیگر

کرد؟ شرکت های مبتنی بر دانش، استراتژی براساس دیدگاه منبع محور را اجرا 
با توجه به مطالب گفته شده می توان نیاز کشور را در این بحبوحه با استفاده از پتانسیل 
شرکت های دانش بنیان حل کرد و هم اینکه هر سازمانی برای موفقیت در اجرای استراتژی های 
خــود مدلــی اتخاذ کند که فعالیت های خــود را در چارچوب این مدل هماهنگ کند. چارچوب 
مورد نظر که بتواند نیاز ســازمان را برآورده ســازد، می بایســت طوری طراحی شــود که به ابزاری 
مهــم بــرای اجــرای برنامــه بلند مدت شــرکت )برنامه ریزی اســتراتژیک شــرکت( بــا در  نظر گرفتن 

1. https://www.css.ir
2. Knowledge –based Enterprises
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محیط صنعت تبدیل شود. همچنین این ابزار باید توان پاسخگویی به انواع تغییرات محیطی 
را دارا باشــد. محققان نیز رویکرد منبع محور را در این مدل به عنوان آیتمی برای تکیه ســازمان 
بــر توانایی هــای خــود، در نظر گرفته اند کــه می توان از آن برای اجتناب از آثار منفی شــوک های 
گــذرا و بــرون زا )کــه به طور معمول نیازمنــد تخصیص مجدد منابع به دالیل اقتصادی هســتند( 
بــه کار بــرد. در این پژوهش به بررســی راهکارهای مختلف پرداخته شــده کــه برای اجرای موفق 
استراتژی حیاتی است و نیز راهبردها و پیشنهادهایی در مورد تحقیقات آتی ارائه شده است.  

۱. ادبیات و پیشینه تحقیق 
۱-۱. اجرای استراتژی۱

جایگزیــن  کــه   (Carter, 2013( اســت  مدیریتــی  مفهــوم  بــه  معاصــر  دوران  در  اســتراتژی 
فعالیت های مدیریتی پیشــین نظیر »اداره یا برنامه ریزی« شــده اســت. به بیان تزو2 )2012(، 
 »Strategos« مــکای و زانــدل3 )2016( معنای کلمه اســتراتژی از واژه نظامی و از کلمه یونانی
به معنــای عمومــی نشــئت گرفته اســت. با گذشــت زمان، معنــای آن در حال تکامل اســت و 
در ســایر فعالیت هــای انســانی و به ویــژه در اســتراتژی های تجــاری بــه کار مــی رود. یکــی از 
مشــکالت اصلــی استراتژیســت های تجــاری درک فضــای رقابــت و تفســیر تأثیــرات رقابــت در 
تجــارت اســت. )Cattani, Porac and Thomas, 2017) درنتیجه برای مطالعات تحقیقاتی، 
 زمــان دوبــاره مطالعــه و تحقیــق مقوله هــا و رقابــت در حــوزه مدیریت اســتراتژیک فرا رســیده 

.(Alfaro, Vargas. and Gutierrez, 2020( است
طبــق دیــدگاه کاپالن و نورتــون4 )2001(؛ مارتینز و بلــو5 )2017(، هر هدف اســتراتژیک به 

یکی از چهار دیدگاه توسعه یافته عملکرد برای BSC6 اختصاص داده شده است:

1. Strategy
2. Tzu
3. Mackay and Zundel
4. Kaplan and Norton
5. Martins and Belo
6. Balanced Score Card (BSC(
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• مالی: اندازه گیری ارزش ایجاد شده برای سهامدار که چگونه به سهامداران نگاه می کنیم؟ 

 .(Galankashi, Helmi and Hashemzahi, 2016( »مدیریت ریسک و سودآوری محصول«
• مشــتریان: اندازه گیری هایــی کــه تأثیر اســتراتژی بر مشــتریان را نشــان می دهد؛ مشــتریان 

رضایــت  و  مشــتری  جــذب  مشــتری،  ســودآوری   ، بــازار »تقســیم  می بیننــد؟  را  مــا   چگونــه 
.(Agrawal, Singh and Murtaza, 2016( »مشتری

• فرایندهــای داخلــی: اقدام هــای فرایندهای ســازمانی مهم برای اســتراتژی؛ چه چیزی باید 

 .(Singh et al., 2018( »کنترل فرایندها گرفته شود؟ »سودآوری، توزیع و  مهم در نظر 
مهارت هـــای  بـــا  ســـازمان  پرســـنل  آمـــوزش  بـــرای  اقدام هایـــی  یادگیـــری:  و  نـــوآوری   •

 الزم. آیـــا می توانیـــم بـــه بهبـــود و ایجـــاد ارزش ادامـــه دهیـــم؟ »فنـــاوری، منابـــع انســـانی و 
 .(Martello, Watson and Fischer, 2016( »آموزش

۲-۱. رویکرد منبع محور۱ 
رویکــرد منبع محــور بــه توانایی ســازمان در تولیــد کاال و خدمات اطالق می شــود. از این رو به 
آن منابــع عملیاتــی نیز گفته می شــود. این منابع عملیاتی را می توان به چهار بخش تقســیم 
کرد که شــامل منابع ســازمانی، فیزیکی، انســانی و اســتراتژی های ســازمانی اســت. بســیاری 
گی های درونی  از محققان شــرط اساســی رویکــرد منبع محور را منابع دانشــی می داننــد. ویژ
: ســرمایه های محســوس، غیرمحســوس و  ســازمان در مــدل دیــدگاه منبع محــور عبارتنــد از
نیمه پایدار و نیز اســاس اســتراتژی ســازمان و منابع مالی ســازمان، از طریق مدیریت پویای 
 منابــع و توســعه ظرفیت هــای ســازمان اســت، هرچند می تــوان آنهــا را یکــی از محدودیت ها 
، رویکــرد  دانســت )Hitt and Sirmon, 2003). براســاس تئــوری منبع محــور و دانش محــور
یادگیــری از تئوری هــای یادگیری ســازمانی اســتفاده می کند تــا دیدگاهی فراهــم آورد مبنی بر 
، توزیع و تثبیت  اینکه ســازمان ها چگونه می توانند دانش اســتراتژیک مهم را کســب، تفســیر

.(Kenny, 2003( کنند کنند تا مدام مزیت رقابتی خلق 

1. Resource- Based View (RBV(
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کشــف  اشــتباه ها  اســتراتژیک در محتــوای ســازمان رخ می دهــد، جایی کــه  یادگیــری 
می شــوند و با تفکر مجدد در مورد مقررات مشــکل زا، سیاســت ها و روش ها تثبیت می شــوند 
)Idris and AL-Rubaie, 2013). هــدف از یادگیــری اســتراتژیک، ایجــاد یادگیــری به منظــور 

حمایــت از طرح هــای اســتراتژیک آینــده اســت کــه به نوبه خــود، عدم تقــارن دانــش را بهبود 
.(Thomas et al., 2001( می بخشد و می تواند به عملکردهای سازمانی متفاوتی منجر شود
اهمیــت دانــش در ایجــاد ارزش، محــرک بهــره وری  و ترویج رشــد اقتصــادی مدت های 
مدیدی است که شناخته شده است. عالوه بر این به رسمیت شناختن نقش مرکزی دانش 
در اقتصادهــای امروز نتیجه توجه بیشــتر به فناوری اطالعات، یادگیری و ســرعت پیشــرفت 

.(Carayannis et al., 2018( فنی و علمی است
که استراتژی رابطه بین  دیدگاه مبتنی بر منبع محور کمک شایانی به استراتژی می کند )چرا
منابــع و عملکرد شــرکت به ویــژه در بازارهایی با عدم قطعیت پاییــن، آینده نگری مدیران و زمان 
کافــی بــرای ایجــاد منابع اســتراتژیک بــاارزش در بازارهــای فعلی و اســتفاده از آنهــا را در بازارهای 
، افزایش  مرتبط فراهم می کند(. همچنین برای درک اســتراتژی ها ازجمله اســتراتژی ورود به بازار

.(Nathan and Kathleen, 2021( ارزش منابع فناوری، گسترش جایگاه و... مناسب است
از دســت دادن قابلیــت  از عــدم  قطعیــت،  بــاال: منظــور  بــا عــدم  قطعیــت  بازارهایــی 
گذشــته متفــاوت  بــا  به طــور غیرقابــل پیش بینــی  آینــده  کــه  به گونــه ای  اســت  پیش بینــی 
دســترس  در  آنکــه  یــا  اســت  ناشــناخته  و  ناقــص  آینــده  بــه  مربــوط  اطالعــات  و   اســت 

 (Davis, Eisenhardt and Bingham, 2009; Furr and Eggers, 2021( .نیست

3-۱. شرکت دانش بنیان 
کید  شرکت دانش بنیان به شرکتی گفته می شود که بر تحقیق و توسعه تمرکز کرده و عمده تأ
گی هایی که این شــرکت ها  آن بــر بهره بــرداری از تکنولــوژی و دانش روز اســت. مهمتریــن ویژ
دارنــد موضــوع دامنــه فعالیــت، تازگــی و جدیــد بودن آنهاســت. ایــن جدید بــودن مربوط به 
.(Bergek and Norrman, 2008( کــه شــرکت از آن اســتفاده می کنــد خــود فنــاوری اســت 
بسیاری از اندیشمندان سرمایه انسانی و قابلیت های سازمان را جهت موفقیت شرکت های 



ارائه مدل برای اجرای استراتژی مبتنی بر دیدگاه منبع محور در شرکت های دانش بنیان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱55

دانش بنیان، ضروری می دانند. به ویژه دانش و تجربه ای که شــرکت را به موفقیت در شــرایط 
  .(Oakey, 2003( کند متغیر و پیچیده فناوری ها و بازار فعالیت قادر 

۴-۱. تجزیه و تحلیل استراتژی با استفاده از رویکرد منبع محور
استراتژیســت های جهــان با اســتفاده از رویکرد منبع محــور به تجزیه و تحلیل اســتراتژی های 
ســازمانی می پردازنــد. به زعــم آنــان عمدتًا مزیــت رقابتی پایدار ســازمان را منابع آن ســازمان 
تجزیه وتحلیــل  بــرای  استراتژیســت ها   .(Wheelen and Hunger, 2018( می کنــد  تعییــن 

استراتژی روش پنج مرحله ای و مبتنی بر منابع را پیشنهاد می کنند.

شکل 1. مدل پنج مرحله ای تجزیه وتحلیل استراتژی مبتنی بر  منابع
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گام اول

شناسايي منابع •
ي بند سازمان و طبقه

 آنها براساس قوت و
ضعف سازمان

گام دوم
و  تركيب نقاط قوت•

ضعف شركت با 
هاي ويژه قابليت

گام سوم
ه بالقو د گيري سو اندازه•

ه هاي ويژ منابع و قابليت
ا در هم از نظر پتانسيل آنه
ي ايجاد كردن مزيت رقابت

و هم از نظر قادر بودن بر 
 برداري از سود ناشي بهره

نابع گونه م از استفاده از اين
نسازما

گام چهارم
ي يانتخاب استراتژ•

رين كه بتواند به بهت
نحو از منابع و 

با  هاي شركت قابليت
 هاي توجه به فرصت
دكنموجود استفاده 

م پنجمگا
 شناسايي شكاف•

موجود در منابع و 
 گذاري براي سرمايه

رفع نقاط ضعف

Source: Wheelen and Hunger, 2018.

مدیــران در فراینــد اجــرای اســتراتژی در محیط های پیچیــده و پویــا، درحالی که منابع 
مــورد اســتفاده را ترکیب و پیکربندی می کنند، می توانند روش های مؤثرتری برای تناســب با 
محیــط پیــدا کننــد که این خود یــک فرایند ایجــاد ارزش از طریق ترکیــب و پیکربندی منابع 
است. این موضوع در مورد تعادل استراتژیکی هر شرکت، نقش حیاتی دارد. تخصیص منابع 
در پاســخ به تغییر یک محیط پیچیده و پویا انجام می گیرد. همان طور که در شــکل 2 نشان 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         / سال ۲9، شماره ۱۱۰  ۱56Ý£#{Õ       S        
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داده شــده اســت، استراتژیســت ها بایــد در تخصیص منابع فعلی شــرکت تعادل اســتراتژیکی 
 .(Wheelen and Hunger, 2018( مناسبی برقرار کنند

5-۱. ایجاد تعادل استراتژیک در تخصیص منابع
اهرم قابلیت سازی از منابع در شکل 2 به فرایند استفاده از عناصر سیستم فعلی یک شرکت 
اشاره می کند، یا به بیان واضح تر منابع، توانایی ها، فرایندهای مدیریتی و منطق استراتژیک 
، ترکیــب و پیکر بنــدی مناســب این منابع ســبب ایجــاد قابلیت  بــرای انجــام بهتــر همــان کار
بــرای ســازمان می شــود. فراینــد ایجــاد قابلیــت یا قابلیت ســازی1 کلیــد فعالیت هر شــرکت در 
محیط های پویا و نامشــخص در منطق اســتراتژیک است که گزینه های استراتژیک جدیدی 
را برای شــرکت مهیا می کند. تصمیمات مدیران در مورد مقدار نســبی منابع اختصاص یافته 
گزینه های جدیدی را ایجاد می کند. بنابراین نقش مدیران به عنوان واسطه بین یک شرکت 

.(Sanchez, 2008( به صورت سیستم باز و منابع سازمان باعث تعادل استراتژیک می شود

شکل 2. تعادل استراتژیک در تخصیص منابع یک شرکت 
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    شركت يك منابع تخصيص  در استراتژيك تعادل  .2 لشك

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Sanchez, 2008. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ها قابليتاهرم كردن 

  هاي استراتژيك موجود بررسي گزينه

 استراتژيك  تعادل 

  منابع تخصيص 

 سازي قابليت
  كندميهاي استراتژيك جديد ايجاد گزينه

  

 هاي جديدقابليت

Source: Sanchez, 2008.

1. Competence Building



ــ  ۱57 ارائه مدل برای اجرای استراتژی مبتنی بر دیدگاه منبع محور در شرکت های دانش بنیان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شکل 3. فرایند مدیریت استراتژیک از دید گاه  قابلیت سازی
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  ي ساز تيقابل گاهديد از كياستراتژ  تيريمد  نديفرا .3 شكل

  
 

 

 

 

 

Source: Ibid. 

  

 منطق در .كنيد مشخص كافي به طور را ذي نفعان منافع و اهداف
 در نمشتريا( شود گنجانده ارزش توزيع و ايجاد شركت استراتژيك
؛)منابع بازارهاي در منابع تأمين كنندگان محصوالت، بازارهاي

تغيير بازار و فناوري، اهداف و (تشخيص صحيح  محيط رقابت 
كه شركت در آن به رقابت مي پردازد؛) توانايي هاي رقبا

 هاي مناسب اتخاذ فرايندهاي مديريت، دستيابي به منابع و ايجاد قابليت
؛براي بازارهاي هدفمند محصوالت و زمينه هاي رقابتي

اطمينان از ايجاد و توزيع كارآمد ارزش در سطح عملياتي؛

.كنيد با بررسي محيط، منطق استراتژيك را دوباره مرور و دوباره طراحي

Source: Ibid.

اجــرای اســتراتژی در رویکــرد منبع محــور ایــن موضوع را مطــرح می کند که برای داشــتن 
مزیــت رقابتــی و موفقیــت در محیط هــای ناپایــدار بهتریــن شــانس را بایــد درون خــود شــرکت 
، بعید به نظر می رســد که مدیران  جســتجو کرد. با وجود چالش های موجود و تا حدی دشــوار
بتوانند از شــیوه تجزیه وتحلیل خاصی استفاده کنند. بنابراین موفقیت شرکت تابعی از ترکیب 
مناســب و صحیح از خود منابع موجود شــرکت اســت. همان طور که پیشــتر بیان شد به گفته 
گــر شــرکت منابعــی داشــته باشــد، مطابق بــا معیارهــای VRIO، این ابــزار برای  بارنــی1 )1991( ا
تحلیل منابع داخلی یک شــرکت اســت )این ابزار را ابتدا بارنی با عنوان »منابع محکم و مزیت 
گی را که منابع شــرکت باید برای شــناخته شــدن  « تهیه کرده اســت، او چهار ویژ رقابتــی پایــدار
: ارزشمندی، کمیابی، غیرقابل  به عنوان مزیت رقابتی پایدار داشته باشد بیان کرد و عبارتند از
تقلید بودن، غیرقابل جایگزینی( که می تواند تا حد زیادی از موفقیت برخوردار شــود. به بیان 

.(Sanchez, 2008( واضح تر موفقیت شرکت تابعی از ترکیب مناسب منابع شرکت است

1. Barney
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Success = f(RBV)
موفقیت شرکت = f زمینه رقابت پذیر )منابع، توانایی ها، فرایندهای مدیریت، منطق استراتژیک(1

گرفتــن منابــع موجــود می توانــد بــه  پیاده ســازی اســتراتژی ها در ســازمان ها بــا در نظــر 
چالش برانگیزتریــن بخش هــا بــرای استراتژیســت تبدیــل شــود. درک وســیع یــا محــدود منابــع 
قابــل اســتفاده، بــرای هر فرایند می توانــد مشــکل باشــد )Alvarez and Busenitz, 2001). به 
همیــن دلیــل بارنی )1991( طراحی قوی اســتراتژی ها را برمبنای تحلیل های مدیریتی جهت 
تجزیه و تحلیل برای اجتناب از نتایج تصادفی پیشنهاد می کند، زیرا در غیر این صورت ممکن 
است در مواردی این امر باعث تحقق انتظارات و در برخی دیگر به کسب نتایج منفی منجر 
شــود. ازایــن رو نه تنهــا بایــد درجه ســختی هر طرح تناســب کافــی بین طرح ها، در دســترس 
بــودن و همچنین ناهمگنی شــرایط منابع در نظر گرفته شــود، بلکه نتایج مــورد انتظار را نیز 
بایــد بررســی کــرد، چرا که مهمتریــن تأثیر آن در عملکرد شــرکت نمود پیــدا می کند. در همین 
خصوص کونک و مورکرافت2 بیان می کنند که انتظارات بیش از حد خوش بینانه می تواند به 
ســرمایه گذاری بیش از حد به امید بازدهی مثبت از منابع منجر شــود و در مقابل، انتظارات 
بدبینانه ممکن است به کاهش سرمایه گذاری منجر شود. به همین دلیل، دو مرحله مطابق 
شــکل 4 پیشــنهاد می کنند: اول، فرایند مفهوم سازی منابع که دلیل کافی و الزم برای اجرای 

استراتژی است و دوم مدیریت، توسعه و استفاده از این منابع است. 

شکل 4. فرایندهای تصمیم گیری استراتژیک
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 سازي منابعمفهوم
 

 توسعه منابع
 

 عملكرد شركت

Source: Kunc and Morecroft, 2010.

1. Firm Success = F Competitive Context (Resources, Capabilities, Management Processes, 
Strategic Logic(
2. Kunc and Morecroft
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در همیــن زمینــه کابــررا و ریــوز1 در ســال 2018 تحقیقی در سیســتم حمل و نقــل کلمبیا 
انجــام دادند و چارچوبی مبتنی بر دیدگاه منبع محور جهت شــروع بــرای تحقیقات آینده در 
مورد این دیدگاه ارائه کردند. هدف آنها عبارت بود از تجزیه وتحلیل و ارزیابی استفاده از این 
دیدگاه به صورت تجربی و تعیین تأثیر آن در سیســتم حمل و نقل در بوگوتا. این چارچوب با 
تجزیه وتحلیل عملکرد کسب وکار شروع شده )شناسایی و اندازه گیری متغیرهای استراتژیک 
هر سیستم( و سپس به بررسی فرایندها و منابع سازمانی )فیزیکی، انسانی و مالی( و درنهایت 
بــه اصــالح ســاختار ســازمانی می پــردازد. همچنین بــا ســازوکارهای هماهنگــی و انگیزش در 
جهــت برتــری در کارایــی و کیفیــت و نوآوری در ظرفیت پاســخگویی، تــالش می کند به مزیت 

رقابتی و نهایتًا بهبود عملکرد دست یابد. شکل 5 این روابط را نشان می دهد.

شکل 5. مدل مبتنی بر دیدگاه منبع محور
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Source: Cabrera and Reyws, 2018.  

   

 يندهاافر
 كميت، كيفيت

تحليل وتجزيهمرحله 
 كاروكسبعملكرد 

 منابع
 انسانيفيزيكي، مالي، 

 طراحي سازماني

 ساختار ارزيابي
 سازماني

 
 سازمان اصالح ساختار

 
 ساختار سازماني

 هماهنگي
 انگيزش

برتري در كارايي، كيفيت، 
 پاسخگويي ظرفيت در نوآوري

ها، ارزش منابع، ظرفيت
 محصوالت يا خدمات

 مزيت رقابتي  برتري عملكرد

Source: Cabrera and Reyws, 2018. 

۲. پیشینه تحقیق
تقوی )1399( در رساله خود با عنوان »الگوی تصمیم گیری استراتژیک شرکت های دانش بنیان 
در تجاری ســازی  فنــاوری« بــه بررســی الگــوی تصمیم گیــری از طریــق روش کیفــی پرداخــت. 

1. Cabrera and Reyws
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خروجی های اصلی تحقیق او برای تجاری ســازی فناوری با اجرای راهبردهای کلیدی محقق 
می شــود که شــامل: »الگوپذیری و توســعه برمبنای مدل های موفق«، »ائتالف اســتراتژیک«، 
«، »حفظ ارتباط  »به کارگیــری متــوازن ابعاد مدیریت منابع انســانی«، »چابک ســازی ســاختار

« و »مدیریت مستمر تغییر و نوآوری« است. اطالعاتی و تکنیکی تیم بازاریابی با بازار
حبیبــی و میــرا )1397( در تحقیقــی بــا عنــوان »طراحــی و تبییــن مــدل جهت گیــری 
استراتژیک در شرکت های دانش بنیان ایران« به طراحی و تبیین مدل جهت گیری استراتژیک 
در شــرکت های دانش بنیــان پرداختنــد. نتایج تحقیق آنها عبارت بود از شــرایط عّلی شــامل 
، هزینه گرایی و یادگیری گرایی و پیامد  آینده گرایی؛ پدیده اصلی، بازارگرایی؛ شرایط مداخله گر
اصلــی مــدل، ســلطه گرایی در بــازار اســت. مایتــی و همــکاران1 )2020( در مقالــه ای بــا عنوان 
« یک مدل برنامه ریزی خطی مبتنی بر  »مدلی مبتنی بر منابع برای شرکت های کوچک نوآور
بهینه ســازی منابــع شــرکت های کوچــک نــوآور معرفــی کردنــد. ســینگ و ســاموئل2 )2020(، 
در تحقیــق خــود تحت عنــوان »موقعیت یابی موانع اجرای اســتراتژی: رویکــرد تصمیم گیری 
ک در هند با تعیین هم زمان  مبتنی بر تئوری مبتنی بر منابع« به موضوع خرده فروشــی پوشا
موانع اجرای استراتژی موقعیت یابی، با تکیه بر دیدگاه منبع محور پرداختند. آنها رابطه علت 
و معلولــی ســاختار شــبکه موانع موجــود در راه اجــرای موفقیت آمیز اســتراتژی را اندازه گیری 

کردند.
ناتــان و کاتلین3 )2021( در تحقیق »اســتراتژی و عــدم  قطعیت: دیدگاه مبتنی بر منابع، 
دیدگاه استراتژیـ  ایجاد و ترکیبی میان آنها« با مرور تحقیقاتی که در حوزه استراتژی و دیدگاه 
مبتنی بر منابع انجام شده بود، بینش جدیدی در مورد روابط منطق های استراتژیک با عدم 
 قطعیــت بــازار ارائه می دهند. آنها بیان می کنند که دیدگاه مبتنی بر منابع و ایجاد اســتراتژی 
در لحظه مکمل یکدیگرند و عدم قطعیت را یک شــرط مرزی مهم برای رویکرد منبع محور و 

ایجاد استراتژی در لحظه مشخص می کنند.

1. Maiti et al. 
2. Singh and Samue
3. Nathan and Kathleen
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3. روش شناسی تحقیق
کیفــی اســتفاده شــده اســت. شــیوه تجزیه وتحلیــل اطالعــات، روش  در ایــن پژوهــش از رویکــرد 
نظریه پردازی داده بنیاد اســت که به دنبال آن مدل استخراج می شود. نظریه داده بنیاد یک روش 
پژوهــش کیفــی اســت که در این شــیوه بــا دســته ای از داده ها، نظریــه ای تکوین خواهــد یافت. در 
استراتژی داده بنیاد، روند شکل گیری تئوری حالتی استقرایی )حرکت از جز به کل( است نه رویکرد 
 .)1383 ، قیاسی و پرداختن به بررسی ادبیات پژوهش برای تدوین تئوری )الوانی، دانایی فرد و آذر
در ایــن پژوهــش، از روش نمونه گیــری نظری اســتفاده شــد. ایــن نوع نمونه گیــری راهبردی 
اســت کــه در نظریــه داده بنیاد اســتفاده شــده و به عنــوان نمونه گیــری بر مبنای مفاهیــم در حال 
ظهــور تعریــف می شــود و از قاعــده انتخاب تدریجــی پیروی می کنــد. نمونه گیری تا زمان رســیدن 
بــه اشــباع نظــری ادامه دارد یعنی تــا نقطه ای که دیگــر اضافه کردن نمونه های جدیــد تأثیری در 
توســعه مدل یا نظریه پژوهش ندارد. اشــباع نظری با انجام 15 مصاحبه حاصل شــد. روش اصلی 
گردآوری داده ها در این تحقیق تکنیک مصاحبه  عمیق است که از قبل موضوع ها و عناوین الزم 
برای پوشش دادن به اطالعات آماده شده است، ولی پرسش ها به صورت باز و کلی انجام گرفت.

آماری ۴. جامعه و نمونه 
1. مصاحبه عمیق با خبرگان دانشگاهی دارای تخصص در ادبیات اجرای استراتژیک،

2. مصاحبــه عمیــق بــا خبــرگان و در واقع مدیرانــی که در فضــای اجرای اســتراتژیک صاحب 
تجربه اند،

3. مصاحبه با خبرگان، مدیران و استراتژیست های شرکت های دانش بنیان.
برای انتخاب خبرگان در این پژوهش از اشــخاصی که در اجرای اســتراتژی تخصص داشته 
و با حداقل 10 سال سابقه کاری مدیریتی که سه سال تجربه در حوزه  دانش بنیان داشته باشند 
استفاده شده است. برای طراحی سؤال های مصاحبه از اساتید دانشگاه با مرتبه علمی حداقل 
اســتادیاری و پانزده ســال سابقه تدریس نظرخواهی شد که در ابعاد مدیریت و اجرای استراتژی 
صاحب نظر بودند. نمونه این تحقیق شامل 15  نفر خبرگان و مدیرانی که دارای تجربه مدیریتی 
و اجرای اســتراتژی در شــرکت های دانش بنیان بوده اند و حداقل چهار شــرط برای انتخاب این 
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: گرفته شد. این چهار شرط عبارت بود از خبرگان جهت مصاحبه عمیق در نظر 
• دانــش و تجربــه در موضــوع مــورد نظر )حداقل ١0 ســال ســابقه کار مرتبــط با موضوع 

که تأیید و  پژوهش و اشراف ایشان به موضوع های استراتژیک و روش های اجرای استراتژی 
معرفی ایشان توسط افراد با صالحیت بوده است(؛

• تمایل به همکاری؛ 
کافی برای شرکت در فرایند؛ • زمان 

• مهارت های ارتباطی. 

جدول 1. موارد تأیید کننده روایی و پایانی در روش تحقیق کیفی

نمونه گیری تا رسیدن داده ها به حد اشباع، درگیر شدن طوالنی مدت در میدان، چندجانبه نگری قابلیت اعتبار
داده ها

بازرسی، مستندسازی تحقیق گر درخصوص داده ها، روش ها و تصمیمات، چندجانبه نگری تحقیق گرقابلیت اطمینان

بررسی موازی نتایج و انعکاسی بودنتأیید پذیری

گون مصاحبه شوندگانقابلیت انتقال پذیری وصف مفصل محیط و شرکت کنندگان و تنوع دیدگاه ها و تجارب گونا

مأخذ: یافته های تحقیق. 

در این پژوهش درخصوص چهار معیار بیان شده در جدول 1، نظر اساتید راهنما، 
، شرکت کنندگان تحقیق، مطلعان کلیدی و خود پژوهشگر مثبت بوده است که  مشــاور
بیانگــر اعتبــار پژوهش کیفی اســت. به بیــان دیگر در ایــن تحقیــق ارتباط پذیری میان 
مفاهیم و مقوله های پژوهش به تأیید رسیده که نشانگر اعتبار یافته هاست و همچنین 
گیرد. تالش شد همه موارد در جهت رسیدن به معیار اعتبارپذیری مورد استفاده قرار 

بررسی اعتمادپذیری عوامل مدل: عوامل عّلی، زمینه ای، مداخله گر ، استراتژی و پیامدها استخراج 

شدند و در قالب یک پرسشنامه به 20 نفر برای برآورد میزان اعتبار نتایج آن ارسال شد. با پیگیری های 
انجام شده تعداد ١0 مورد از آنها جمع آوری شد و پرسشنامه های بازگشتی مورد تحلیل قرار گرفت.

5. یافته های پژوهش
تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق، از طریق کدگذاری انجام گرفته اســت. در مرحله کدگذاری 
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باز، با مراجعه به کدهای اولیه استخراج شده از مصاحبه ها )کدگذاری نکات کلیدی(، کدهایی که 
به موضوعی مشترک اشاره داشتند، گروه بندی شده و مفاهیم را ساختند. همچنین از مقایسه و 
طبقه بندی آنها نیز مقوله ها تعیین شــدند. در مرحله کدگذاری محوری، به منظور مرتبط کردن 
مقوله های اصلی به مقوله های فرعی با استفاده از الگوی پارادایمی، شرایط عّلی، پدیده محوری، 
عوامل زمینه ای، متغیرهای مداخله گر، استراتژی ها و پیامدها که اجزای کدگذاری محوری هستند، 
مشخص شدند. سپس از طریق کدگذاری انتخابی و براساس الگوی ارتباط شناسایی شده بین 
مقوله ها و زیرمقوله ها در کدگذاری باز و محوری، مقوله ها به هم مرتبط شــده و نظام نظری ارائه 
شــد. با اســتفاده از نتایج کدگذاری باز و محوری، مدل محوری اجرای اســتراتژی در شــرکت های 
دانش بنیان براساس مدل استراوس و کوربین، متغیرها، ابعاد و مؤلفه ها به شرح جدول 2 است. 

جدول 2. متغیر ها، ابعاد و مؤلفه های مدل پژوهش
مؤلفه هاابعادمتغیر

ان
بنی

ش 
دان

ی 
ها

ت 
شرک

در 
ی 

اتژ
ستر

ی ا
جرا

ترجمه موفق ا
استراتژی

تبدیل برنامه های راهبردی به اقدام های راهبردی، تبدیل اهداف کیفی به اهداف کمی، شکستن 
استراتژی های کالن به برنامه های خرد، شفاف کردن چشم انداز و برنامه استراتژیک به کارکنان هر 

ک کافی کارکنان از نقش خود در اجرای استراتژی، تفسیر واحد از استراتژی ها.  سطح، ادرا

تناسب 
استراتژیک

همسویی رهبران، اجماع مدیران عالی و مدیران اجرایی، همسویی استراتژی سازمان با 
کارکنان با پاداش، متناسب بودن ساختار هزینه  استراتژی منابع انسانی، تطابق عملکرد 

با جریان درآمدها، تناسب چشم انداز سازمان با عوامل و شرایط درون و برون سازمانی. 
اطمینان از 

تصمیم گیری 
صحیح و به موقع

مبتنی بر  تصمیم گیری  ضررده،  عملیات  ادامه  توقف  نادرست،  تصمیم های  سریع  اصالح 
مبتنی بر  تصمیم گیری  تصمیم گیری،  از  قبل  فایده  ـ  هزینه  تحلیل   ، بازار تحقیقات 

بازخور های اخذ شده از محیط، زمان شناسی در تصمیم گیری.  
اطمینان 

از مدیریت 
صحیح تغییر

، امکان سنجی،  ، درک زمان تغییر ضروری و فوری، مهارت مدیریت تغییر درک فرصت تغییر
، اقدام های اصالحی، شناسایی نقاط  ، دریافت بازخور برآورد توانایی سازمان، اجرای تغییر

، تشکیل تیم استراتژیک. کلیدی تغییر و پرهیز از نقاط کم اهمیت تر

ّلی
ل ع

وام
ع

اقتضائات

به  کمتر  دسترسی  اقتصادی،  رکود  نتایج   ، روز فناوری  به  دسترسی  و  دانش  تولید  لزوم 
برای حل معضالت،  از علم  و دیگر عوامل، استفاده  اثر تحریم ها  اولیه شرکت ها در  مواد 
، توزیع عادالنه تر ثروت  دسترسی مشکل تر به منابع مالی و جریان نقدی، دامپینگ بازار
محصوالت  و  شرکت ها  از  جامعه  گاهی  نا آ اقتصادی(،  )عدالت  شایسته ساالری  بر اساس 
دولتی  بزرگ  سازمان های  مشکالت  خود،  سرمایه  و  توانایی  بر  تکیه  لزوم   ، دانش محور
تقاضای  و  عرضه  مدیریت  و...(  متخصص  نیروی  عدم  بوروکراسی،   ، دست و پا گیر )قوانین 
لزوم  بزرگ دولتی،  تولیدی در چند شرکت  ، استراتژی عدم تمرکز فعالیت های  کار نیروی 
دانش  مدیریت  کردن  هدفمند  تولیدی،  شرکت های  در  تولید  مسئله  حل  و  موانع  رفع 
مالکیت  مدیریت  ملی،  سرانه  تولید  رشد  استراتژیک،  محصوالت  در  خودکفایی  فناوری، 
برای  شغل  کمبود  اقتصاد،  کردن  دانش بنیان  طریق  از  تولید  بهره وری  افزایش  فکری، 

غ التحصیالن دانشگاه ها، رویارویی با هر گونه تهدید و تحریم اقتصادی. فار
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ی
نه ا

می
ل ز

وام
ع

تحقیق و 
توسعه

با  مطابق  تولید  تکنولوژی های  کردن  به روز  لزوم  شرکت،  چشم انداز  بلندمدت،  اهداف 
از فناوری های روز دنیا ، تالش برای  استانداردهای جهانی، امکان دسترسی و بهره گیری 
ارتقای ظرفیت جذب از طریق تحقیق و توسعه، اهمیت آینده شرکت، باور به نتیجه بخش 
و  و توسعه، دارایی دانشی  با فعالیت های تحقیق  ارتقای محصول  لزوم  بودن استراتژی، 
با بهبود روش های  کردن هزینه های تولید  کم  حرفه ای در زمینه فعالیت های پژوهشی، 

تولید، خالقیت نخبگان و ارائه راه حل های پژوهشی توسط نیروی خالق.

ظرفیت های 
موجود

از ایده ها، دانش،  کسب درآمد  از زیر ساخت های موجود،  انتشار فناوری نوین، استفاده 
باالی  جمعیت  و  ماهر  انسانی  نیروی  به  دسترسی  تمام وقت،  مدیریت  تیم  استعداد ها، 
، تیم مدیریت حرفه ای )دارا بودن پشتوانه  جوانان تحصیل کرده، به کارگیری افراد ایده پرداز
، حمایت ها و  کشور فنی/مالی(، پتانسیل تبدیل تحریم به فرصت، قابلیت توان تولیدی 
کارآفرین و پویا  تسهیالت قابل اعطا، شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان، وجود روحیه 

در جامعه، امکان برقراری رقابت سازنده در جامعه.

کردن  کاربردی 
نوآوری

وجود پتانسیل درآمد نوآوری، انگیزه تحقق زنجیره ایده تا محصول، وجود مدیران و مؤسسان 
کردن فعالیت های نوآوری و پویایی، وجود فضای خالق و ابراز ایده، نوآوری  نوآور، هدفمند  
شرکت  محرکه  نیروی  نوآوری  خالق،  انسانی  نیروی  شدن  توانمندتر  کارآفرینی،  زیربنای 

دانش بنیان، ارزشمند بودن اختراعات، نوآوری ها و خالقیت ها، انگیزه کسب درآمد از ایده ها.

مدرن شدن

تحوالت فرهنگی /تحوالت سبک زندگی/ تحوالت جامعه، دسترسی جامعه به تبلیغات 
وجود  از  مصرف کنندگان  گاهی  آ افزایش  داخلی،  محصوالت  مشابه  خارجی  محصوالت 
گی ها، باالتر رفتن توقعات جامعه از محصوالت و خدمات  انواع محصوالت و خدمات و ویژ
کار خالق و تحصیل کرده با  و تأثیرات فناوری ها، تغییر دیدگاه سنتی به تولیدات، نیروی 
گی های نوین، تغییر  با ویژ افزایش تقاضا برای محصوالت  گذشته،  توقع بیشتر نسبت به 

ترجیحات مصرفی جامعه، تکنیک های جدید طراحی محصول متناسب با نیازها.

ساختار 
سازمانی

با  و متناسب  کارا  فرایندگرا، ساختار سازمانی  نه  ، ساختار سازمانی منعطف  باز ارتباطات 
استراتژی،  راستای  در  واحدها  بین  هماهنگی  غیر رسمی،  و  باز  فضای  فناوری،  توسعه 

کنش و اقدام سریع. اتخاذ وا

زیرساخت های 
فرهنگی

جذب خبره های سازمانی، دانش محور بودن شرکت، روشنفکری سازمانی، ایجاد و حفظ 
اعتماد به فعالیت ها، جو مسئولیت پذیری نسبت به فعالیت ها، فرهنگ مشوق نوآوری.

گی های  ویژ
کارکنان

کاری، ظرفیت  کارکنان، نیروی انسانی توانمند، تخصص مرتبط با حوزه   خبرگی و مهارت 
کنترل درونی،  کانون  کار تحصیل کرده، داشتن  کارکنان، ترکیب نیروی  کارآفرینی  و تمایل 

 . کار گاهی از موقعیت خود در مجموعه، دقت در انجام  آ

ویژگی های 
شخصیتی مدیران

برون گرایی، اتخاذ تصمیم های منسجم در زمان عمل، جامع نگری، روحیه ریسک پذیری، 
روحیه مربی گری و تسهیل گری، تعهد سرمایه گذاری بلند مدت و شکیبایی، توفیق طلبی.

قابلیت های 
محوری

دقیق  شناسایی  نظیر  مهارت هایی  فیزیکی(،  ارتباطی/  )اطالعاتی/  زیرساخت ها 
دانایی محوری ،  فعالیت ها،  تجاری سازی  نوین  ایده های  جستجو،  و  کنکاش  روش های 

لی. هوش هیجانی و هوش استدال
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عدم  قطعیت 
محیطی

/ بخشنامه ها  قوانین/  وجود  بیرونی،  ابهام  وجود  محیطی،  رقبای  تحریم ها،  وجود 
پاندمی  بیرون،  دنیای  مستمر  تغییرات  امنیت،   / مجوز  / گیر دست و پا دستورالعمل های 

/ تحوالت جامعه. ، تحوالت فناورانه/ تحوالت بازار کرونا، عدم  ثبات نرخ ارز ویروس 
جریان 

نقدینگی و 
تخصیص منابع

ضعف بودجه بندی بازاریابی، عدم هزینه برای طراحی نام تجاری، مشکالت تأمین مالی 
برای توسعه محصوالت، تجهیز منابع، واسطه های مالی، نقش حمایتی تحقیقات علمی و 

پژوهشی دانشگاه ها، بهره وام ها.

مخاطرات و 
ریسک های مالی

یا  جدید  محصوالت  برای  تضمینی  قیمت  نبود  جدید،  محصوالت  فروش  عدم  ریسک 
فناورانه، ریسک پیش بینی فروش قبل از تولید محصول جدید.  

چالش های 
تحقیقاتی

، ضعف در شناسایی نیازهای فناورانه، تحلیل و توجه به توقعات و  پایش تکانه های بازار
، تجزیه وتحلیل بیرونی، تحلیل برند. انتظارات ذی نفعان بیرونی مؤثر

با ذائقه مشتریان، ضعف فعالیت نیازسنجی، ضعف بازاریابی ناآشنایی  بازار هدف،  با نیازهای  ناآشنایی 
عدم هزینه برای طراحی نام تجاری، واردات و قاچاق بی رویه محصوالت مشابه داخلی.

ها
ی 

اتژ
ستر

ا

برنامه جامع 
بازاریابی

 ، بازار به  جدید  محصول  شناساندن  هدف،  بازار  شناسایی   ، بازار تحقیقات  گسترش 
توزیع  کانال های  توسعه   ، بازار به  محصول  سریع  معرفی  توزیع،  کانال های  شناسایی 

محصوالت فناورانه، حضور در نمایشگاه های منطقه ای و بین المللی. 

مدیریت 
سرمایه انسانی

شرایط  از  فرد  رضایت  به  دادن  اهمیت  نخبگان،  شغلی  آینده  به  اهمیت  شغلی،  امنیت 
کاری، ارتقا براساس شایستگی، ایجاد شرایط توسعه مهارت نیروی انسانی، استقرار نظام 

شفاف ارتقای نظام پاداش دهی منعطف.

مدیریت دانش

دانش،  انتقال  حفظ/  خلق/  ایجاد/  دانشی،  شکاف  به  توجه  و  آموزشی  نیاز سنجی 
منحصر به فرد،  مهارت های  گسترش  جهت  آموزشی  برنامه های  دوباره کاری  از  جلوگیری 
ایجاد شبکه و ارتباط اطالعات و دانش بین شرکت های حاضر در پارک، عبرت از اشتباه ها، 

، همایش ها و...  . ، وبینار شرکت در سمینار

جذب 
سرمایه گذار

شرکت های  با  مشترک  سرمایه گذاری  شرایط  آوردن  فراهم  سرمایه گذاران،  شناسایی 
کردن افراد با سرمایه های باال در  ، استفاده از حامی مالی برای طرح های نو، سهیم  دیگر

طرح های جدید با پذیرش ریسک، ارزیابی سرمایه گذاری ها.
مدیریت 
سرمایه 
سازمانی

گاهانه در مورد سرمایه گذاری روی  آ فرایند تبدیل و ترکیب منابع، تجهیز منابع، تصمیم 
کنترل  دارایی ها، خرید و به کار گیری تجهیزات و تکنولوژی های نوین، برنامه ریزی/ خرید/ 

 . موجودی، توزیع/ پخش/ انبار

در منتورینگ تالش  مدیریتی،  حوزه  متخصصان  از  کمک  زبده،  متخصصان  و  مشاوران  از  استفاده 
. جهت جستجوی منتورها، انتخاب زبده ترین و متعهدترین منتور

تفکر اقتضایی
و  بیرونی  تجزیه وتحلیل  رقبا،  شناسایی  سیاسی،  اجتماعی/  اقتصادی/  تجزیه وتحلیل 
و  رقیبان  دقیق  بررسی  و  پایش  روش ها،  و  برنامه ها  تعدیل  و  تغییر  آینده نگری،  درونی، 

عملکرد آنها.

رهبری 
حمایتگرانه

ایجاد   ، رهبر حمایتگرانه  رفتار  وظایف،  انجام  برای  اعتماد به نفس  و  خودباوری  ایجاد 
. انگیزش/ ترغیب، ارائه بازخورد به موقع، شفاف سازی استراتژی ها و برنامه ها توسط رهبر
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مؤلفه هاابعادمتغیر

ها
مد

پیا

سود رسانی به 
جامعه

شرکت های  محصوالت  گی های  ویژ از  جامعه  اطالع  افزایش  صادرات،  افزایش 
اقتصاد  توسعه  خدمات،  و  محصوالت  کیفیت  ارتقای  محصول/  توسعه  دانش بنیان، 
گرفتن نقش ذائقه مصرف کنندگان در طراحی محصول، شناخت  ، در نظر  دانش محور
گی های محصوالت شرکت ها، رفع نیازهای جامعه، پیشرفت جامعه، خلق  جامعه از ویژ
سرمایه گذاری  فرصت  ایجاد  اقتصادی،  صرفه  ایجاد  اقتصادی،  استقالل   ، بیشتر ارزش 

کم ریسک تر برای همه، رشد، توسعه و بالندگی در عرصه های مختلف، ارزآوری.

اشتغال زایی
شرکت های  در  اشتغال  ظرفیت  افزایش  تحصیل کرده،  و  خالق  و  جوان  نیروی  جذب 
و  تحصیل کرده  و  خبره  نیروی  ایده  و  دانش  ساختن  کاربردی  ترغیب  پارک،  در  مستقر 

تشویق متخصصان، نوآوران و مخترعان. 

کارآفرینی رشد 
فعالیت  به  تشویقی  )پرداخت  منعطف  پرداخت  سیستم  کارآفرینی،  فرهنگ  ارتقای 
فکری،  سرمایه  بهینه  مدیریت  علمی،  دستاوردهای  تجاری سازی  ترویج  کارآفرینی(، 

کارآفرینان.    توجه به آینده شغلی و امنیت شغلی 

موفقیت 
کسب و کار

، شناخت قابلیت های محوری، جلوگیری از وقفه در عملیات، ارتقای  تأمین مالی بهتر
قابلیت های  بر  تمرکز  سود،  حاشیه  افزایش  رقابتی،  توان  حفظ  محصول،  تولید  کارایی 

محوری سازمان.

هوشمندی 
سازمانی

تجزیه وتحلیل تأثیر تغییر سیاست ها و اوضاع اقتصادی کشور بر فعالیت ها، هماهنگ 
ساختن توانمندی شرکت با تغییر محیطی، دسترسی بهتر به منابع و تسهیالت بانکی 
عوامل  با  تناسب  هدفمند،  توسعه  تحقق  فعالیت های  سرمایه گذاری ها،  جذب  و 
محیطی، تیم فنی خبره، وجود پاسخگویی مناسب به عوامل سیاسی/ اجتماعی/ 
انعطاف پذیری،  استراتژیک،  اهداف  با  کمی  اهداف  کنترل  یکپارچگی/  اقتصادی، 
گذشته،  گرفتن از  شناسایی فرصت های فناورانه جدید، اهمیت بیشتر آینده، درس 
عالقه  افزایش  رقیبان،  با  همکاری  بهبود  ساختاری،  و  رفتاری  چابکی  همسوسازی 

سرمایه گذاران.

مأخذ: همان. 

6. مدل پارادایمی تحقیق
کدگــذاری بــاز و محــوری، مــدل محــوری اجــرای اســتراتژی در  بــا اســتفاده از نتایــج 
شــرکت های دانش بنیــان بــا دیــدگاه منبع محــور براســاس پارادایم شــش گانه به شــرح 

شکل ذیل است. 
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تحقيق ، اقتضائات
، و توسعه

كاربردي كردن 
مدرن ، نوآوري
  شدن

 

برنامه جامع 
بازاريابي، 

مديريت دانش، 
 مديريت سرمايه
انساني، جذب 

گذار، سرمايه
 مديريت سرمايه

سازماني، 
منتورينگ، تفكر 
اقتضايي، رهبري 

 حمايتگرانه

 

 راهبردها

 شرايط علّي

استراتژي، ترجمه موفق 
؛ استراتژيكتناسب 

گيري اطمينان از تصميم
اطمينان  ،موقعبهصحيح و 

 از مديريت صحيح تغيير

 

 پديده اصلي
سودرساني به 

جامعه، 
 زايي، رشداشتغال

كارآفريني، 
موفقيت 
وكار، كسب

هوشمندي 
 سازماني

 پيامدها

، ازمانيسساختار
هاي زيرساخت
هاي يژگي، وفرهنگي
 هايويژگي ،كاركنان

، شخصيتي مديران
 هاي محوريقابليت

بستر و 
 زمينه

عدم قطعيت محيطي، 
جريان نقدينگي و 

تخصيص منابع، 
هاي ريسكو  مخاطرات

هاي چالشمالي، 
 تحقيقاتي

گرهامداخله  

مأخذ: یافته های تحقیق. 

با توجه به مقایسه های انجام شده در صنعت دانش بنیان مشخص می شود تحقیقات 
پیشــین به صورت کلی به عوامل و مشــخصه های شــرکت های دانش بنیان پرداخته اســت و 
دید گاه  گزینشــی درباره منابع آنها صورت نگرفته اســت. بر این اساس و با توجه به یافته های 
مربوط به تحقیق کیفی این پژوهش، مقایسه های کلی از جهت پیشایندهای ایجاد و توسعه 
شــرکت های دانش بنیان، موانع موفقیت، زمینه های فعالیت ها و استراتژی های به کار گرفته 

گرفته است. و پیامدهای حاصل از ایجاد شرکت های دانش بنیان، صورت 

7. جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها 
از آنجا که تولیدات ســنتی، دیگر پاســخگوی نیازها و ظرفیت های جامعه رو به توســعه نیست، حرکت 
به ســمت تولیــدات شــرکت های دانش بنیــان امــری حیاتــی به نظــر می رســد. این گونــه شــرکت ها بــا 
قابلیت هــای خــاص خــود قادرند دغدغــه عمومی مســئوالن ذی ربــط را برای کاهش وابســتگی های 
اقتصادی و نیز افزایش بهره وری پوشش دهند. همچنین اجرای درست و کارآمد استراتژی در این نوع 
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شرکت ها، راهی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا اجرای موفق استراتژی مبتنی بر منابع 
در شــرکت های دانش بنیان ســبب اســتفاده بهینه از منابع شــده و همچنین با صرف کمترین منابع 
می توان به باالترین سطح ارزش افزوده دست یافت و این فعالیت ها باعث می شود بستری برای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی ایجاد کند. تجاری ســازی ایده ها و رســیدن به فناوری برتر برای اشتغال زایی 
افــراد تحصیل کــرده، کســب درآمــد از ایده ها که موفقیــت کســب و کار را در پــی دارد، از پیامدهای یک 
گر فعالیت های مربوط به اجرای استراتژی  اجرای موفق استراتژی در شرکت های دانش بنیان است. ا
در شرکت های دانش بنیان، دقیق، بجا و پیاپی انجام شود، به پیرو آنها نیز فعالیت های جامع بازاریابی 
بــرای فروش محصوالت صورت می گیرد، حفظ توان رقابتی شــرکت ها موفقیت آمیزتــر خواهد بود و در 
حــوزه صــادرات نیــز موفق تر عمل خواهنــد کرد، همچنیــن موجــب ارزآوری و بی نیازی کشــور از ورود 

محصوالت مشابه خارجی می شود و درنهایت پیشرفت جامعه را در پی خواهد داشت. 
جمع بندی کلی این تحقیق در قالب مدل اجرای استراتژی براساس دیدگاه منبع محور در 

شکل 7 نشان داده شده است و محققان براساس مدل نهایی تحلیل خود را ارائه می دهند:

شکل 7. اجرای استراتژی براساس دیدگاه منبع محور

 
 

22 
 

  محور منبع دگاهيد اساسبر ياستراتژ ي اجرا .7 شكل
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

   

 استراتژي مورد نيت

 منابع ييشناسا
 )ملموسريغ و ملموس(

هاي سازماني، نيروي زيرساخت
، دانش سازماني، انساني، مدير

 ... ها ومهارت مقابله با چالش

 هاتيقابل صيتشخ 

 ها،يتوانمند: يريگاندازه
 ها،تخصص و هادهيا

 يهايژگيو منابع، ييكارا
 سنجش رهبر، يتيشخص
 ... و ابهام درك

 سازياهرم

 يرهبر دانش، تيريمد ،يياقتضا تفكر 
 ،يسازمان هيسرما تيريمد تگرانه،يحما
 تيريمد ،يسازمان هيسرما تيريمد

 گذار،هيسرما جذب ،يانسان هيسرما
 ... و يابيبازار جامع برنامه نگ،يمنتور

 تحليلبررسي و 

 عرضه بازار، در يمتيق نوسانات ،يطيمح تيقطع عدم
 ...   و يقاتيتحق يهاچالش ماهر، كار يروين

 هماهنگي و رهبري حمايتگرانه

 هوشمندي سازماني

 ارگانيك ساختن ساختار، ترسيم سناريوهاي آتي رقبا

 تناسب استراتژيك

 ترجمه استراتژي

 موقعبهگيري صحيح و تصميم

 مديريت صحيح تغيير

سازي مفهوم
 منابع

مأخذ: همان.
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شــکل 7 اجرای اســتراتژی بر اســاس دیدگاه منبع محور را نشــان می دهد که از یافته های 
ایــن تحقیــق برگرفتــه شــده و در مــدل اســتراوس و کوربین قابل مشــاهده اســت. ایــن مدل با 
اســتراتژی اصلی ســازمان ها آغاز شده است. سپس به شناســایی منابع ملموس و غیرملموس 
ســازمان می پردازد. این تحقیق نشــان می دهد که ســازمان در بستر خود )براساس یافته های 
گی های مدیر  ، ویژ : زیرساخت ها، دانش سازمانی، نیروی انسانی ماهر به دست آمده عبارتند از
و مهارت مقابله با چالش ها( فعالیت می کند. این سؤال پیش می آید که سازمان با وجود عوامل 
مداخله گــر چگونــه می توانــد به طــور موفقیت آمیز بــه اهداف اســتراتژیک خود دســت یابد، در 
جواب این پرسش پژوهشگر این گونه پاسخ می هد که سازمان می بایست به دنبال قابلیت های 
محوری از میان منابع ســازمان باشــد. در مرحله بعدی، ســازمان به دنبال قابلیت سازی است 
که با اســتفاده از راهبرد مناســب بتواند قابلیت محوری فراهم آورد. موضوعی که در اینجا مهم 
به نظــر می رســد، مســئله گزینــش اســت کــه چگونه بــا در نظــر گرفتن عوامــل مداخله گــر در هر 
برهــه زمانــی کدام یک از این منابع می تواند پتانســیل قابلیت محوری برای ســازمان را داشــته 
گفته نماند که ممکن اســت در مقطع زمانی دیگر این انتخاب جابه جا شــود. در گام  باشــد. نا
که پتانسیل قابلیت محوری برای سازمان را دارد( قابلیت سازی می کند،  بعدی از آنها )منابعی 

که با استراتژی های مشخص شده قابلیت ها ایجاد می شوند. بدین صورت 
به طــور مثــال بــا ظرفیت های موجود در ســرمایه انســانی )نظیــر مهار ت هــا، تخصص و 
غیره( با راهبرد مدیریت سرمایه انسانی قابلیت ایجاد شده به یک نقطه اهرمی برای سازمان 
تبدیــل می شــود. گفتنــی اســت، همان گونــه کــه بیان شــد ممکن اســت در یک برهــه زمانی، 
راهبــرد رهبــری حمایتگرانــه یــک نقطه اهرمی برای ســازمان ســاخته شــود و در برهــه زمانی 
، راهبــرد تفکــر اقتضائــی. در مرحلــه بعدی ســازمان به مفهوم ســازی منابــع می پردازد.  دیگــر
تحلیل دقیق منابع اســتراتژیک ســازمان در این مرحله یکی از مراحل مهم این مدل اســت. 
درجه ســختی هر طرح باید در نظر گرفته شــود زیرا نه تنها باید تناســب کافی بین طرح و در 
دســترس بودن منابع در نظر گرفته شــود، همچنین باید نتایج مورد انتظار را شامل شود که 
که برآورد بیش خوشبینانه و بدبینانه هرکدام  مهمترین تأثیر آن بر عملکرد شرکت است؛ چرا

به از دست رفتن اجرای موفق استراتژی منجر می شود. 
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در مرحلــه هوشــمندی ســازمانی، استراتژیســت می توانــد بــا تحلیــل دقیــق، ظرفیــت 
چابکــی و ارگانیکــی ســازمان را بــاال برد تا بتوانــد از فرصت ها نهایت بهره را بــرده و همچنین از 
دل تهدیدها به جســتجوی فرصت بپردازد. ســپس یک رهبری مدبرانه و حمایتگرانه اســت 
که می تواند هماهنگی را بین نیروهای تمام ســطوح و تفســیر واحدی از اهداف اســتراتژی و 
کارکنان  نتایج مورد نظر ایجاد کند. درنهایت با ترجمه صحیح استراتژی به زبان هر سطح از 
و با تناســب اســتراتژیک می  تواند به تصمیم گیری صحیح و به موقع دست یافت و با مدیریت 
صحیــح تغییــر زمینه را برای موفقیت ســازمان )در این تحقیق پیامدهای مشــخص شــده از 
: سود رســانی به جامعه، اشــتغال زایی، رشد کارآفرینی، موفقیت  یافته های تحقیق عبارتند از

کند. ، هوشمندی سازمانی و...( آماده  کسب و کار
تفــاوت ایــن رویکرد اجرای اســتراتژی که بــر دیدگاه منبع محور اســتوار اســت، با اجرای 
اســتراتژی کــه بــر ایــن رویکــرد مبتنی نیســت، در این اســت کــه در اینجــا پیــش از تخصیص 
منابع، به استخراج شایستگی های محوری از منابع با توجه به استراتژی مورد نظر و با توجه 
بــه چالش هــای محیطــی پرداخته می شــود. ســپس بــا اســتفاده از راهبردهای مــورد نظر به 
قابلیت سازی از میان منابع پرداخته می شود. با این حال مدل به دست آمده می تواند نقطه 

گرفته شود. آغازی برای تحقیقات آینده در نظر 

- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق

از آنجا که شــرکت های دانش بنیان ســاختاری منعطف دارند و با توجه به شــرایط متالطم، در 
پاســخگویی چابک عمل می کنند، داشــتن یک سیســتم بازاریابی، منابع انســانی و مدیریت 
گانه در ســازمان نمی تواند چابکی الزم را برای این گونه شــرکت ها  دانش، هرکدام به طور جدا
فراهم ســازد. لذا این سیســتم  ها می توانند درون یک سیستم واحد جای گیرند، به نحوی که 
کامًا مرتبط و هماهنگ برای رســیدن به اهداف و نیاز روز ســازمان فعالیت کنند. همچنین 
سیســتم مدیریت دانش با توجه به نیازهای شــرکت های دانش بنیان مستلزم بهبود مستمر 
در خود اســت. از این رو پژوهشــگران براســاس یافته های به دست آمده از این پژوهش، مدل 

پایگاه توسعه دانش را پیشنهاد می کنند.
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شکل 8. پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق برگرفته از مدل پیشنهادی تحقیق ) پایگاه توسعه دانش(
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معاونت 
نيروي 
 انساني

تعيين معيار 
 انتخاب نخبگان

 استعداديابي

 جذب استعدادها

هاي رشد مسمكاني
نگهداري و 

 استعدادها

 سه يريادگي
ياحلقه  

يگاه پا
توسعه 
 دانش

تعيين اهداف 
 وريبهره

 بهبود مستمر

پيشرو بودن 
 دانش

افزايش 
 بهروري

واحد تحقيق و 
 توسعه

بررسي شرايط رقبا، 
تشخيص نيازهاي 
فناورانه، شناسايي 

اينكه چه نوع 
تكنولوژي مورد نياز 

 است.

در توسعه دانش  
 يهاتيفعال زمينه
ريابي نظير: اباز

پااليش سليقه 
مشتريان، بررسي 

هاي توزيع بازار، كانال
 ... بازار، سهم بازار و

مأخذ: همان.   

• تحقیــق و توســعه در زمینــه بررســی شــرایط رقبــا، تشــخیص نیازهــای فناورانه، شناســایی 
اینکــه چــه نــوع تکنولوژی مورد نیاز اســت و همچنین کســب تجــارب از موفقیت یا شکســت 

شرکت های مشابه در کشور و یا سایر کشور ها؛
گر شرکت در این مرحله کامًا دقیق و موفق عمل کند، می تواند  • فعالیت های پویا در زمینه منابع انسانی که ا
گر کارکنان  تا حد زیادی موفقیت خود را در ســایر زمینه ها تضمین کند. مکســول1 )1400( بیان می کند که ا
گر افراد با ویژگی های  با هدف وارد سازمان شوند، ممکن است با تغییر هدف دچار مشکل شوند. ولی ا
مورد نظر )ویژگی های شــخصیتی نظیر برون گرایی، توفیق طلبی، مرکز کنترل درونی و... و نیز مهارت ها 

( جذب سازمان شوند، با تغییرات سازمانی، چندان دچار مشکل نمی شود؛ و تخصص های مورد نیاز
• جذب استعدادهای مشخص شده و متعاقبًا به کارگیری مکانیسم های نگهداری که شامل 
افزایش انگیزه و توسعه منابع ارزشمند سازمان است، از دیگر پیشنهادهای محقق در زمینه 

که یکی از ارزشمند ترین منابع سازمان به شمار می رود؛  منابع انسانی است 

1. Maxwell



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         / سال ۲9، شماره ۱۱۰  ۱7۲Ý£#{Õ       S        
KA

ùê#"F
     B&     #

• توسعه دانش در زمینه فعالیت های مربوط به بازاریابی نظیر مشکالت مربوط به تجاری کردن 
محصوالت دانش بنیان در بازار هدف، جستجوی اطالعات از بازار و دیگر فعالیت های بازاریابی.

- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی
• پیشــنهاد می شــود تحقیقاتــی در زمینــه اتحادهــای اســتراتژیک، ادغــام و برون ســپاری در 

گیرد. شرکت های دانش بنیان انجام 
• نقش حمایتی دولت از شرکت های نوآور و نیز موانع و مقررات دولتی به طور مبسوط 

گیرد. مورد بحث قرار 
• در زمینه شناسایی ظرفیت های موجود و نیز چگونگی بسط این ظرفیت ها تحقیقی 

گیرد. واقع بینانه صورت 
• تحقیقــی در مــورد هم راســتایی اجــرای اســتراتژی و کنترل اســتراتژی در شــرکت های 

دانش بنیان انجام پذیرد.
• پژوهــش درخصــوص چگونگــی به کار گیــری اســتراتژی های نــوآوری در شــرکت های 

دانش بنیان، می تواند مفید واقع شود. 
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منابع و مآخذ 
، عادل، فرزانه خســروانی، ســیدحمید خدادادحســینی و علی رجب زاده )1395(. »ساختاردهی مسئله . 1 آذر

کــره و بازتــاب مفاهمــه و تئــوری درام«، فصلنامــه  تدویــن اســتراتژی بــا اســتفاده از رویکــرد اســتراتژی مذا

پژوهش های نوین در تصمیم گیری، دوره 1، ش 1.

کبــرزاده، نجمــه و احســان شــفیع زاده )1391(. »بررســی نقــش دولــت در بهبــود رونــد ایجــاد و توســعه . 2 ا

کز رشد، سال نهم، ش 33. کسب و کارهای دانش بنیان«، فصلنامه تخصصی پارک ها و مرا

، اصغر مشــبکی، ســیدحمید خداداد حسینی و اســداله کردنائیج )1395(. »طراحی . 3 کبری امامی، شــهناز ا

مدل رفتاری اجرای استراتژی«، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره بیستم، ش 1.

شــرکت هاى . 4 ســازمانی  ســاختار  مناســب  الگــوى  »بررســی   .)1390( عباســی  رســول  و  نجفــی   ، الهیاری فــر

کز رشد، سال هشتم، ش 29. دانش بنیان«، فصلنامه تخصصی پارک ها و مرا

امینــی آالشــتی، احمدعلــی و ســیدمحمد اعرابــی )1395(. »ارائــه مــدل اجــرای اســتراتژی در شــرکت آب و . 5

فاضالب استان تهران«، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، ش 9.

انتظاری، یعقوب و حسن محجوب )1392(. »تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران براساس سند چشم انداز . 6

1404«، فصلنامه راهبرد فرهنگ، دوره 6، ش 24.

، داوود خســروان جــم، علــی رجــب زاده و علی شــایان )1390(. »بررســی ارتباط . 7 انــواری رســتمی، علی اصغــر

 ،» میان قابلیت های سیستم های اطالعاتی با استفاده از تکنیک فازی AHP بر اساس دیدگاه منبع محور

فصلنامه پژوهش های منابع انسانی، ش 1.

ایران نژاد پاریزی، مهدی )1395(. اصول پایان نامه نویسی )از انتخاب موضوع تا دفاع نهایی(، چاپ سوم، . 8

نشر مدیران.

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )1399(. »تشریح اقدامات بانک مرکزی«. . 9

پیــرس، جــان و ریچــارد رابینســون )1380(. برنامه ریــزی و مدیریــت اســتراتژیک، ترجمــه ســهراب خلیلــی . 10

کتاب. شورینی، چاپ دوم، تهران، انتشارات یادواره 

جاللی، رستم )1391(. »نمونه گیری در پژوهش های کیفی«، مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت، سال اول، ش 1.. 11

جاللــی، محســن و مهــدی حقیقی کفــاش )1397(. »تبیین مدل کنترل اســتراتژیک بانکداری ایــران به همراه . 12

تحلیل کمی و کیفی آن«، مجموعه مقاالت بیست وهشتمین همایش سیاست های پولی و ارزی، بانک مرکزی.
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جمشــیدی، علیرضا، صمد عالی و علیرضا بافنده زنده )1398(. »راهکارهای توســعه اشتغال دانش بنیان . 13

کاربردی اقتصاد، دوره ششم، ش 4. در کشور بر اساس روش داده بنیاد«، فصلنامه نظریه های 

)صنعــت . 14 اســتراتژیک  کنتــرل  و  تدویــن  هم راســتایی  الگــوی  »ارائــه   .)1398( ســیده فروزان  جواهــری، 

، دانشگاه تهران. پتروشیمی(«، پردیس البرز

، بهمن و مصطفی مومنی )1387(. »بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت . 15 حاجی پور

رقابتی پایدار )مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران(«، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 3، ش 77.

حافظ نیا، محمدرضا )1381(. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.. 16

حبیبی، سعید، سیدابوالقاسم میرا )1397(. »طراحی و تبیین مدل جهت گیری استراتژیک در شرکت های . 17

دانش بنیان ایران«، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 10، ش 3. 

خیاطان، محمدصادق، سیدحبیب اله طباطبائیان، مقصود امیری و مهدی الیاسی )1393(. »تحلیلی بر عوامل . 18

مؤثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران«، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال سوم، ش 6.

دانایی فرد، حســن و مجتبی امامی )1390(. اســتراتژی نظریه داده بنیاد در مطالعات ســازمان و مدیریت، . 19

. چاپ دوم، تهران، انتشارات صفار

دیویــد، فردآر )1384(. مدیریت اســتراتژیک، ترجمه علی پارســائیان و محمــد اعرابی، چاپ هفتم، تهران، . 20

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

21 . ،» ع )1387(. »اســتراتژی فنــاوری بــا اســتفاده از رویکــرد منبع محــور رحمان سرشــت، حســین و رحیــم زار

کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. سومین 

22 ..»OECD کرونا براساس تجربه روزنامه دنیای اقتصاد )1400/5/17(. »سه فاز غلبه صنعت بر 

سرداری، محمد )1386(. »موانع اجرای استراتژی در صنعت قطعه سازی خودرو«، پایان نامه کارشناسی . 23

ارشد ، دانشگاه عالمه طباطبائی.  
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کنون )تیر 1401( 60 دولت  معاهده  ممنوعیت ســالح های هســته ای در20 سپتامبر سال 2017 تصویب شد و تا

بــه آن ملحــق شــده اند. این معاهــده که آخرین اقــدام حقوقی جامعه بین المللی علیه ســالح های هســته ای 

تلقــی می شــود، در22 ژانویــه 2021 الزم االجــرا شــد. جمهــوری اســالمی ایران، به رغــم اینکه متن معاهــده را در 

اجالس 7 جوالی 2017 سازمان ملل متحد در نیویورک تأیید کرد، هنوز به عضویت  آن درنیامده است. اینکه 

اجرای این معاهده تا چه میزان می تواند بر فرایند نامشروع ســازی و حذف تســلیحات هسته ای در جهان اثر 

گذاشــته و الحاق یا عدم الحاق ایران به آن چه پیامدهایی می تواند برای کشــور در پی داشــته باشــد، سؤالی 

اســت کــه مقالــه حاضر بــا روش توصیفی - تحلیلی به بررســی و ارزیابی آن  پرداخته اســت. نگارندگان مقاله بر 

این باورند که اجرای معاهده فرایند نامشروع ســازی، خلع و حذف ســالح های هســته ای در جهان را تســریع 

و تشــدید کــرده و فشــارها علیه دولت هــای دارنده چنین ســالح هایی را افزایش خواهــد داد. درعین حال نظر 

به مخالفت ســخت دولت های دارنده ســالح هســته ای با معاهده، تحقق اهداف معاهده می تواند با موانعی 

روبــه رو شــود. همچنین پیوســتن بــه این معاهــده، ضمن اینکــه می تواند تأثیر مثبتــی بر جایــگاه بین المللی 

ایران در مبارزه با سالح های هسته ای و پایبندی به شفافیت هسته ای داشته باشد، چالش های بین المللی 

جدیدی نیز برای آن به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه ها: آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ معاهده ممنوعیت تســلیحات هســته ای؛ خلع ســالح هســته ای؛ منع 

گسترش هسته ای

Email: srezaei@aeoi.org.ir * استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای )نویسنده مسئول(؛ 
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مقدمه
تالش های بین المللی برای نابودی سالح های هسته ای در جهان تقریبًا به اندازه خود انرژی 
 هسته ای قدمت دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اولین قطعنامه خود در ژانویه 1946،
کید قرار داده و کمیســیون1 خاصی را بــرای پیگیری موضوع   نابــودی ایــن ســالح ها را مورد تأ
تشکیل داد )Bo, 1997: 31). اختالف  نظر اساسی میان قدرت های بزرگ درباره نحوه حذف 
کرات کمیســیون را با بن بســت مواجه کــرده و مانع حصــول توافق در این  ایــن ســالح ها، مذا
زمینه شد. با دستیابی اتحاد جماهیر شوروی سابق به سالح هسته ای در 1949 و انگلستان 
در 1952 راهبرد این قدرت ها، از حذف و نابودی تسلیحات هسته ای، به کنترل و جلوگیری 
از دستیابی دیگر دولت ها به این سالح ها تغییر پیدا کرد. آنها برای محقق کردن این راهبرد 
خــود ســازو کارهای حقوقــی خاصی را ایجاد کردنــد )Fischer, 1997: 31) که تأســیس آژانس 
 بین المللی انرژی اتمی در 1957 و تصویب معاهده منع گسترش سالح های هسته ای در 1968

.(Bilgrami, 1982: 187( در زمره مهمترین آنها بود 

کرات تدوین معاهده منع گسترش سالح های هسته ای، دولت های دارنده  در جریان مذا
ســالح هســته ای بــا قید کردن هــر نوع تعهــدی در معاهــده مبنی بر خلــع و نابودی ســالح های 
هســته ای مخالفت کردند. اما در نهایت با اصرار دولت های فاقد ســالح هسته ای متعهد شدند 
کرات با حســن نیت در جهت خلع و نابودی این ســالح ها در آینده اقدام  که از طریق انجام مذا
کننــد )Dai, 1968: 232). به رغــم قبول چنین تعهدی، این دولت ها چندان به تعهد خود عمل 
نکرده و همچنان به توسعه کّمی و کیفی تسلیحات هسته ای خود ادامه دادند. آنها صرفًا با هدف 
کاهــش هزینه هــا، تعدادی از ســالح های هســته ای خــود را از کار انداختــه و از رده خــارج کردند. 
دیوان بین المللی دادگستری در 8 جوالی 1996 در رأی مشورتی خود راجع به مشروعیت کاربرد 
ســالح های هســته ای، مجدداً تعهد دولت های دارنده ســالح هســته ای »مبنی بــر دنبال کردن 
کرات با حسن نیت به منظور دستیابی به خلع سالح هسته ای تحت نظارت بین المللی دقیق  مذا

و مؤثر« را یاد آور شد.

1. United Nations Commission on Atomic Energy
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بــه دنبــال صــدور ایــن رأی، مجمــع عمومــی ســازمان ملــل قطعنامــه ای را تصویــب و از 
کــرات چندجانبــه ای را با هــدف انعقــاد معاهده ای دربــاره خلع و  دولت هــا خواســت کــه مذا
حذف ســالح های هســته ای آغاز کنند )Pietrobon, 2013: 173). مجمع این خواســته را در 
قطعنامه هــای بعــدی خود نیــز تکرار و در دســامبر 2012، کارگروه خاصی را بــه  منظور تدوین 
معاهده ای در این زمینه تأســیس کرد )Kurosawa, 2017: 35). این کارگروه پس از تشــکیل 
گزارشــی از فعالیت های خود را به مجمع ارائه و طی آن تشــکیل  چند نشســت در اوت 2016 
کنفرانــس بین المللــی در ســال 2017 به  منظــور تدوین نهایــی و تصویب معاهــده ممنوعیت 
ســالح های هســته ای1 را توصیــه کرد. در ســال 2017، کنفرانس مورد نظــر در دو مقطع زمانی 
)27 لغایت 31 مارس و 15 ژوئن لغایت 7 جوالی( در نیویورک تشکیل شد و در 7 جوالی متن 
معاهده ممنوعیت تســلیحات هســته ای آماده و با 122 رأی موافق، یک رأی مخالف )هلند( 
( تصویــب شــد. در 20 ســپتامبر 2017 مجمــع عمومی ســازمان  و یــک رأی ممتنــع )ســنگاپور
ملــل بــا تصویب قطعنامه ای متن معاهــده را تأیید و برای امضا و تصویــب دولت ها ارائه کرد. 
کرات تدوین معاهده شرکت نکردند و با انعقاد آن  دولت های دارنده ســالح هسته ای در مذا

کردند. مخالفت 
معاهــده 2017 دربــاره ممنوعیت ســالح های هســته ای را بایــد مهمترین اقــدام جامعه 
جهانی در خصوص خلع ســالح هســته ای و نامشروع ســازی این ســالح ها دانست. اما سؤال 
اصلــی مقالــه دربــاره معاهده ذکر شــده این اســت که تا چه میــزان می توانــد در محقق کردن 
اهــداف خــود موفــق عمل کند و الحاق ایــران به این معاهده چه آثــار و پیامدهایی می تواند 
بــرای کشــور در پــی داشــته باشــد. مقاله حاضــر بــه روش توصیفــی - تحلیلی و با اســتناد به 
مقررات خود معاهده و سایر معاهدات مربوطه و منابع علمی منتشر شده، پاسخ این سؤال 

را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

1. Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons
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۱. تأمل اجمالی بر اهداف و مقررات معاهده
معاهــده ممنوعیــت ســالح های هســته ای دارای یــک مقدمــه و بیســت مــاده اســت. خلع و 
حذف ســالح های هســته ای در جهان، ممنوعیت کاربرد ســالح هســته ای و تهدید به کاربرد 
آن، منــع تولیــد، تحصیل، دریافت، آزمایش، نقل وانتقال و اســتقرار ســالح های هســته ای در 
 .(Hamell Green, 2018: 3( کشــورهای دیگــر از جملــه اهــداف اصلــی آن بــه شــمار می آیــد
معاهــده بــرای حصول بــه آن اهداف تعهداتی را برای طرف های خــود مقرر کرده که در قالب 

کلی قابل  بررسی است. چهار عنوان 

۱-۱. تعهدات مربوط به خلع و نابودی سالح های هسته ای
برخالف معاهده منع گســترش ســالح های هســته ای )1968(، معاهده ممنوعیت سالح های 
هســته ای )2017( دولت هــا را بــه دارنده یا غیر دارنده ســالح هســته ای تقســیم نکــرده و اعالم 
گذار کرده اســت که باید  وضعیــت آنهــا در ایــن زمینه را به خود اظهــاری دولت های متعاهد وا
بــا ارســال اعالمیــه ای به دبیر کل ســازمان ملل آن را مشــخص کننــد. در این بــاره دولت های 
کثــر ســی روز پــس از اجرایــی شــدن معاهــده بــرای آنهــا،  متعاهــد ملــزم هســتند ظــرف حدا
اعالمیــه ای را صــادر و تســلیم دبیر کل ســازمان ملل کــرده و اظهار کنند که آیا ســالح و ادوات 
انفجاری هسته ای را تحت تملک، تصرف یا کنترل داشته اند و آیا در صورت تملک و یا تصرف 
چنین سالح ها یا ادواتی قبل از اجرایی شدن معاهده برای آنها، اقدامی جهت نابودی برنامه 
تسلیحات هسته ای خود از جمله تأسیسات مربوط به تسلیحات هسته ای به عمل آورده اند 
)Treaty, 2017, Art. 2). در عمل این تعهد در مورد آن دســته از دولت های دارنده ســالح و 

ادوات انفجاری هسته ای1 اعمال می شود که قبل از اجرایی شدن معاهده برای آنها، سالح ها 
و ادوات انفجــاری هســته ای را تحــت اختیــار و تصــرف داشــته اند، امــا قبــل از اجرایــی شــدن 
نســبت بــه نابودی این ســالح ها و ادوات اقــدام کرده اند. این دولت ها پس از انهدام ســالح و 
برنامه تســلیحاتی خود باید موافقت نامه دوجانبه ای را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا 

1. Nuclear Explosive Devices
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کــرده و بر اســاس آن راســتی آزمایی انهدام ســالح و برنامه تســلیحات هســته ای خــود را به آن 
گذار کنند. بر اساس این موافقت نامه، آژانس صالحیت خواهد داشت عدم انحراف مجدد  وا
فعالیت های هســته ای این دولت ها به تولید ســالح و ادوات انفجاری هســته ای و همین طور 
نبــود فعالیــت هســته ای اعالم  نشــده آنهــا را راســتی آزمایی کند. ایــن کار که بــه روش آفریقای 
جنوبی نیز موسوم است )Baeckman, 1995: 42) از رویه و رویکرد دولت آفریقای جنوبی در 
الحاق به معاهده منع گســترش ســالح های هسته ای متأثر شده اســت. در سال 1992 دولت 
ایــن کشــور اعالم کرد که به تســلیحات هســته ای دســت  یافته امــا آنها را به اختیــار خود نابود 
کرده اســت. این دولت پس از نابودی تســلیحات هســته ای خود، به عنوان دولت غیر دارنده 
سالح هسته ای به معاهده منع گسترش سالح هسته ای ملحق شد و فعالیت های هسته ای 

.(Heinonen, 2014: 3( خود را تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرارداد
معاهــده بــرای اعضایی که در زمان اجرایی شــدن معاهده برای آنها هنوز ســالح ها و 
ادوات انفجــاری خود را حفــظ کرده اند، روش دیگری برای اعالم وضعیت خود پیش بینی 
کــرده اســت، به گونــه ای کــه ایــن گــروه از دولت هــا را ملــزم کــرده کــه پــس از اجرایی شــدن 
معاهده برای آنها، سامانه های سالح های هسته ای خود را از حالت فعال خارج کرده و در 
سریع ترین وقت ممکن و در نهایت تا زمانی که مجمع دولت های متعاهد تعیین می کند، 
ســالح ها و ادوات انفجــاری هســته ای تحــت تملــک، تصرف یا کنتــرل خود را نابــود کنند. 
کثر ظرف شــصت روز از زمان تســلیم اعالمیه خــود به دبیر  ایــن دولت هــا می بایســت حدا
کل ســازمان ملل، برنامه زمانی را برای نابودی برگشــت ناپذیر و قابل راســتی آزمایی برنامه 
تسلیحات هسته ای خود ارائه و هر سال گزارشی را از پیشرفت کار در این مورد به دبیر کل 
سازمان ملل ارائه کنند ))Treaty, 2017, Art. 4 (1,2). بنابراین آنها ملزم اند موافقت نامه 
دوجانبــه ای را بــا آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی جهت راســتی آزمایی انهدام ســالح های 
هســته ای خــود و تأسیســات مرتبــط و همچنیــن حصول اطمینــان موثق از عــدم انحراف 
مجدد مواد هسته ای به سالح و ادوات انفجاری هسته ای و نبود فعالیت هسته ای اعالم  
نشــده امضا کنند. در این زمینه دولت ها، اعم از اینکه مشــمول روش اول یا دوم باشــند، 
ملــزم  هســتند بــا مقام ذی صــالح بین المللــی که مجمــع دولت هــای عضو تعییــن می کند 
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همــکاری کننــد. ایــن مقام نیز رونــد اجرای تعهدات آنهــا را به مجمــع دولت های متعاهد 
گزارش خواهد داد.

کاربرد تسلیحات هسته ای کاربرد یا تهدید به  ۲-۱. تعهدات مربوط به ممنوعیت 
معاهــده تمــام دولت هــای متعاهــد را ملزم می کنــد که تحت هیچ شــرایطی از ســالح یا ادوات 
انفجاری استفاده نکرده و از تهدید به استفاده آن نیز امتناع کنند ))Ibid., Art. 1(1( (d). در 
جریان تدوین معاهده، برخی از دولت ها )اســترالیا، ســوئد و ســوئیس( با قید عبارت »تهدید 
به کاربرد« در معاهده مخالفت کرد و اظهار داشتند که بند »4« ماده )2( منشور ملل متحد، 
پیش  از این تهدید به استفاده از زور را به طورکلی ممنوع اعالم کرده است و قید کردن مقرره 
خــاص مبنی بــر ممنوعیت تهدید به کاربرد ســالح هســته ای در این معاهــده می تواند اعتبار 
قاعده عام مقرر دربند مذکور را مخدوش کند )UNIDAR, 2017: 5). در مقابل برخی دیگر 
کــوادور و آفریقای جنوبی( و بعضی از ســازمان های غیردولتی خواســتار  از دولت هــا )شــیلی، ا
کاربرد ســالح یا ادوات انفجاری هســته ای در معاهده  قید کردن ممنوعیت صریح تهدید به 
شــدند. اســتدالل آنهــا ایــن بــود که تهدید بــه کاربرد ایــن ســالح ها و ادوات می توانــد ثبات و 
امنیــت جهانــی را به مخاطــره اندازد و پیش بینــی  ممنوعیت صریــح آن در معاهده می تواند 
در کاهش خطر ســالح های هســته ای و نامشروع ســازی وجود زرادخانه های هســته ای و زیر 
ســؤال بــردن مفهوم بازدارندگی هســته ای1 مؤثر واقع شــود ).Ibid). در نهایــت کنفرانس نظر 
کاربرد ســالح و ادوات انفجاری هســته ای در معاهده  اخیر را پذیرفت و ممنوعیت تهدید به 

پیش بینی شد.

آزمایش، اشاعه و انتقال و استقرار سالح های هسته ای 3-۱. ممنوعیت تولید تحصیل، 
بــه  کــرده اســت تحــت هیــچ شــرایطی  را ملــزم  بــاره معاهــده دولت هــای متعاهــد  ایــن  در 

1. Nuclear Deterrence
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 توســعه،1 آزمایش، تولید،2ســاخت،3 تحصیل،4 تصرف5 یا انباشــت6 ســالح یا ادوات انفجاری 
هسته ایTreaty, 2017, Art. (1 1(( 7) اقدام نکنند و این سالح ها و ادوات یا کنترل بر آنها را 
به هیچ دریافت کننده ای [اعم از دولت ها و سایر اشخاص] انتقال8ندهند و انتقال یا کنترل 
بــر آنها را به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم قبــول نکننــد ))Ibid., Art. 1(1( (B). این معاهده 
طرف های خود را ملزم کرده از قرار دادن،9 نصب،10یا استقرار11 هر نوع سالح یا ادوات انفجاری 
هسته ای و یا انجام هر نوع آزمایش انفجاری تسلیحات هسته ای و سایر انفجارات هسته ای 
در سرزمین یا دیگر مکان های تحت صالحیت یا کنترل خود امتناع کرده و از انجام آنها توسط 
دیگــران جلوگیــری کنند )Ibid., Art. 6). در زمان تدوین معاهده، نمایندگان برخی دولت ها 
خواســتار حذف عبارت ممنوعیت آزمایش های هســته ای از مقررات معاهده شدند. آنان در 
توجیه نظر خود اســتدالل کردند از آنجا که معاهده منع جامع آزمایش های هســته ای صریحًا 
این ممنوعیت را پیش بینی کرده اســت )CTBT, 1996, Art. 1)، ضرورتی به تکرار ناقص آن 
در ایــن معاهده نیســت. در نهایــت کنفرانس پذیرفت که چنین ممنوعیتــی در معاهده قید 
شــود. همچنین در جریان تدوین معاهده، نماینده مصر و برخی دیگر از کشــورها پیشــنهاد 
کردند که آزمایش های زیربحرانی12 )غیر انفجاری( نیز ممنوع شود، زیرا این نوع آزمایش ها نیز 
.(Zakre Alicia, 2017: 12( می تواند در توسعه سالح های هسته ای مورد استفاده قرار گیرد 

کنفرانس این پیشنهاد را نپذیرفت.  البته 

1. Develop
2. Produce
3. Manufacture
4. Acquire
5. Possession
6. Stockpile
7. Nuclear Weapon / Nuclear Explosive Device
8. Transfer
9. Stationing
10. Installation
11. Deployment
12. Sub Critical Experiments
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۴-۱. تعهدات مربوط به حقوق بشردوستانه و محیط زیست

معاهده ممنوعیت سالح های هسته ای دولت های )دولت هایی که موقعیت آن را دارند( 1 عضو را 
ملزم می کند به افرادی که در نتیجه کاربرد سالح هسته ای یا آزمایش آنها در مناطق تحت کنترل و 
صالحیت خود آسیب  دیده اند، بر اساس حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر، کمک هایی 
را برحسب سن و جنس،2 از جمله مراقبت های پزشکی، بازپروری3 و حمایت های روان شناختی 
و اقتصــادی4 فراهــم آورنــد ))Treaty, 2017, Art. 6(1). در زمــان تدویــن معاهــده، کشــورهای 
کوادور عنوان کردند مســئولیت اصلی کمک به قربانیان باید برعهده دولت هایی  ایران، مصر و ا
باشــد که ســالح هسته ای را اســتفاده یا آزمایش کرده اند )Zakre Alicia, 2017: 20). کمک به 
قربانیان آزمایش تســلیحات هســته  ای  پیــش  از این در برخی از معاهــدات بین المللی، از جمله 
پروتکل شــماره 5 کنوانســیون برخی ســالح های متعارف،5 مورد توجه قرار گرفته بود که معاهده 
2017 در این زمینه از مقررات آنها متأثر شده است. در زمان تدوین معاهده 2017، برخی دولت ها 
بــا قیــد ایــن تعهد مخالفت کردند. دلیل آنها این بود که آثار بلندمدت خســارات ناشــی از کاربرد 
ســالح هســته ای می تواند جبران زیان های وارده به زیان دیدگان را با مشــکل مواجه کند، حدود 
.(UNIDAR, 2017: 9( تعهدات را مبهم کرده و روند تدوین و انعقاد معاهده را به تأخیر اندازد 
 همچنین معاهده در ارتباط با محیط  زیست نیز به دولت هایی که محیط زیست تحت صالحیت 
یا کنترل آنها در نتیجه فعالیت های مربوط به آزمایش یا کاربرد ســالح هســته ای و یا دیگر ادوات 
انفجاری هسته ای آلوده  شده است حق درخواست و دریافت کمک به  منظور ترمیم و بازسازی 
محیط زیســت آلوده  شــده اعطا کرده اســت ))Treaty, 2017, Art. 7(2). این کمک می تواند از 
مســیرهایی مانند ملل متحد، سازمان ها یا نهادهای بین المللی، منطقه ای، ملی، سازمان ها یا 
نهادهای غیردولتی و یا صلیب سرخ بین المللی مهیا شود ))Ibid., Art. 8(3). حق دولت ها به 
دریافت مســاعدت برای بازســازی محیط زیستی که در نتیجه تشعشــعات هسته ای آلوده  شده 

1. In a Position to Do So
2. Age and Gender Sensitive Assistance
3. Rehabilitation
4. Economic Inclusion
5. Convection on Certain Conventional
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است، پیش  از این در برخی معاهدات مانند معاهده منطقه عاری از سالح هسته ای در آسیای 
مرکزی، مورد توجه قرار گرفته  و به نظر می رسد در این باره نیز معاهده از مقررات آنها متأثر شده 

.(UNIDAR, 2017: 10( است

ثار اجرای معاهده آ  .۲
معاهــدات اصلی تریــن منبــع حقــوق بین الملــل و از مهمتریــن ابــزار ایجــاد قواعــد حقوقــی 
بین المللی به شمار می آیند. با تصویب معاهدات، قواعد مندرج در آنها ایجاد و با الزم االجرا 
شــدن قواعد ایجاد شــده در روابط میان متعاهدین به اجرا گذاشــته می شــود. ایجاد قواعد 
حقوقــی بین المللــی را باید جــزء آثار انعقاد معاهدات دانســت که در مــواردی حتی دولت ها 
قبــل از پذیــرش آنها ملزم به رعایت برخی مقررات )مقررات مربوط به نحوه امضا یا تصویب یا 
الحاق و یا امکان اعمال یا عدم اعمال حق شــرط( هســتند. هرچند دولت ها پس از پذیرش 
معاهده ملزم به رعایت مقررات آن می شوند، اما معاهدات )به ویژه با ماهیت عام( می توانند 
پــس از انعقــاد و قبــل از پذیــرش دولت هــا بــر رفتــار آنهــا تأثیــر گذارنــد. معاهــده ممنوعیــت 

سالح های هسته ای نیز چنین تأثیری را بر دولت های غیر متعاهد خواهد گذاشت.
این معاهده، جریان خلع و حذف سالح های هسته ای در جهان و همین طور نامشروع بودن 
کاربرد آنها را که از سال ها پیش آغازشده است تقویت کرده و فشارهای بین المللی علیه دولت ها، به ویژه 
 .(Ritchie and Egeland, 2018: 121( دولت های دارنده سالح هسته ای را تشدید خواهد کرد 
ویلیــام پــری، وزیر دفاع اســبق ایاالت متحــده آمریکا، تأثیــر معاهده 2017 بــر توجیه ناپذیری 
و نامشــروع ســازی ســالح های هســته ای و تقویت فرایند خلع و حذف ســالح های هسته ای 
را این گونــه تبییــن کــرده اســت: »معاهده جدیــد ملل متحد راجــع به ممنوعیت تســلیحات 
هســته ای گام مهمی در جهت نامشروع ســازی جنگ هســته ای محســوب می شود. هرچند 
کــه ایــن معاهــده قــدرت نابودی تســلیحات هســته ای در کوتاه مــدت را نخواهد داشــت، اما 
تصویــر ایمن تــری از جهــان ارائــه خواهــد داد، جهانــی کــه بــرای محقق کــردن آن بــه اصرار و 
صبــر بزرگــی نیــاز دارد. فاجعه هســته ای، یکی از بزرگ تریــن خطرهای موجــود در پیش روی 
جامعــه امــروز اســت و مــن امیدوارم ایــن معاهده تحولــی بــزرگ در حمایت جهانــی از الغای 
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 تســلیحات هســته ای بــه وجــود آورد. ایــن خطــر جهانــی مســتلزم اقــدام جهانــی متحــدی 
اســت« )Zakre Alicia, 2017: 2). فیهــن بیتریــس،1 مدیر اجرایی ســازمان مبارزه با نابودی 
ســالح های هســته ای2نیز تأثیــر اجــرای معاهــده بــر تســلیحات هســته ای و رفتــار دولت هــا 
را این گونــه توصیــف کــرده اســت: »تصویب متــن این معاهده توســط 122 دولت در ســازمان 
کثریت دولت ها و ملت های جهان با ســالح هســته ای و اســتفاده از آن  ملل نشــان می دهد ا
مخالف هستند. مخالفت مکرر دولت های دارنده سالح هسته ای با این معاهده و تحریم آن 
منعکس کننــده این واقعیت اســت که معاهده می تواند تأثیر مهمــی بر رفتار و مواضع آنها در 
خصوص ســالح هســته ای داشته باشــد. این معاهده با ایجاد نرم های جدید بین المللی و از 
بین بردن پرستیژ سیاسی و بین المللی ناشی از در اختیار داشتن سالح هسته ای؛ سیاست، 
راهبرد و رفتار دولت ها، حتی آنهایی را نیز که به معاهده ملحق نشــده اند تغییر خواهد داد. 
اعتراض شدید و مکرر دولت های دارنده سالح هسته ای به تصویب این معاهده بیانگر این 
اســت که معاهده می تواند بر رفتار و مواضع آنها اثرگذار باشــد. معاهده 2017، جریان خلع و 
حذف ســالح هســته ای در جهان را تسریع و فشارها علیه دولت های دارنده سالح هسته ای 
مبنی بر امتناع از مدرن سازی بیشتر سالح های هسته ای خود را افزایش خواهد داد. معاهده 
با تقبیح سالح های هسته ای، دولت های دارنده سالح هسته ای را در عمل به تعهدات خود 
کره با حسن نیت برای حصول به جهان عاری  براســاس اســناد بین المللی قبلی، مبنی بر مذا
از سالح هسته ای تحت  فشار قرار خواهد داد. این معاهده حتی بدون مشارکت دولت های 
دارنده سالح هسته ای، در پیشبرد جریان خلع سالح هسته ای در جهان مؤثر عمل خواهد 
کرد« )Kurosawa, 2017: 7-8). صاحب نظر دیگری به نام پرتوییس در این باره گفته است: 
»مــن معاهــده 2017 را ابــزار اجبار دولت های دارنده ســالح هســته ای به نابودی ســالح های 
هســته ای خود نمی دانم، اما معتقدم وســیله ای است که می تواند با تشدید نفرت جهانیان 
 علیــه ســالح هســته ای، در خلــع، حــذف و نامشروع ســازی بیشــتر ایــن ســالح ها تأثیرگــذار 
باشــد« )Pretoius, 2017: 1). تأثیر معاهده 2017 بر جریان حذف ســالح هســته ای توســط 

1. Fihn Beatrice 
2. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN(
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برخی دولت ها نیز اعالم شــده اســت. مالزی از جمله این دولت هاســت که وزارت خارجه آن 
در بیانیه ای اظهار داشــته اســت: »این معاهده، جامعه بین المللی را به طور جمعی به سوی 
حذف ســالح های هســته ای ســوق خواهــد داد و متضمن این پیام سیاســی قــوی به جهان 

.(Ican, 2020: 1( »که دیگر سالح هسته ای برای جهانیان قابل  قبول نیست است 
اما معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته ای پس از اجرا با چالش هایی نیز مواجه خواهد 

کند. کارایی و تحقق اهداف آن را با مشکالتی مواجه  که می تواند آینده،  شد. چالش هایی 

3. چالش های اجرای معاهده
نخســتین چالشــی کــه می تواند کارایی معاهــده را پس از اجرا با مشــکل مواجه کند مخالفت 
دولت های دارنده سالح هسته ای و حامیان آنها با معاهده است. این دولت ها معتقدند که 
سالح هسته ای نقش اساسی در بازدارندگی جنگ ها و صلح و امنیت جهان دارند و نابودی 
آنهــا موجــب بر هم خوردن این صلح و امنیت خواهد شــد )Cladston, 2017: 1). ازاین رو با 
اصــل معاهــده مخالفــت و اعالم کردند به هیچ وجــه به آن ملحق نخواهند شــد. در بیانیه ای 
که پنج کشــور دارنده رســمی ســالح هســته ای )آمریکا، روسیه، انگلســتان، فرانسه و چین( در 
ارتبــاط بــا معاهده صادر کردند، چرایــی مخالفت خود را این گونه اعــالم کردند: »ما مخالفت 
خــود با معاهده ممنوعیت ســالح هســته ای را بیان کرده و بر این باوریــم که بهترین راه برای 
حصــول بــه جهانــی عاری از ســالح هســته ای اســتفاده از روش فرایند خلع ســالح هســته ای 
تدریجی با در نظر گرفتن محیط امنیتی بین المللی است. این روش نتایج ملموسی از جمله 

در زمینه کاهش عمیق زرادخانه های سالح های هسته ای در جهان داشته است. 
معاهــده ممنوعیــت تســلیحات هســته ای، موضوعات حســاس و کلیــدی در خصوص 
حصول به خلع ســالح هســته ای پایدار را نادیده گرفته و با معاهده منع گســترش سالح های 
هســته ای همســو نبوده و اســاس آن را نیز به چالش کشــیده اســت. معاهده 2017 به بســتر 
امنیتــی - بین المللــی و چالش هــای منطقــه ای توجــه نکــرده و فاقــد مقرراتــی بــرای افزایش 
اعتماد و شــفافیت بین دولت هاســت و نمی تواند به حذف سالح های هسته ای منجر شود. 
در ســازوکارهای نظام منع گســترش و خلع ســالح هســته ای اختالف ایجاد کرده و پیشــرفت 
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بیشــتر خلع ســالح هسته ای را با مشــکل مواجه خواهد کرد. ما از معاهده حمایت نمی کنیم 
و نخواهیم کرد و آن را امضا و تصویب نمی کنیم. معاهده بر کشــورهای ما آثار الزامی نخواهد 
داشــت و ما این ادعا را که به توســعه حقوق بین الملل عرفی یا ایجاد اســتانداردهای جدید 
 .(Joint Statement, 2018: 1( »در زمینه تســلیحات هســته ای کمک می کند قبــول نداریــم
در بیانیه ای نیز که دولت ایاالت  متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه در 7 جوالی 2017 صادر 
کرات کنفرانس  کردنــد، مخالفــت صریح خود را با معاهده اعالم و اظهار داشــتند: »مــا در مذا
شرکت نکردیم و قصد امضا و تصویب این معاهده را نداریم. بنابراین در تعهدات ما راجع به 
ســالح های هســته ای تغییر ایجاد نخواهد شــد. ما این ادعا که معاهده 2017 منعکس کننده 
حقوق بین الملل عرفی ]در زمینه خلع، حذف و ممنوعیت کاربرد ســالح هســته ای[ اســت و 
بــه توســعه آن کمــک می کنــد را قبــول نداریــم« )Joint Press Statement, 2017). ازنظر این 
ســه دولت معاهده 2017 ســند سیاســی اســت کــه می تواند کارکــرد و کارایی دیگــر معاهدات 
بین المللی به ویژه معاهده منع گســترش ســالح های هســته ای 1968 را مخدوش کرده و زیر 
ســؤال ببــرد )Cladston, 2017: 1). دولت هــای مخالــف به صــورت انفرادی نیــز مخالفت خود 
بــا معاهــده 2017 را نشــان داده اند. در 27 مــارس 2017، نماینده دائم آمریکا در ســازمان ملل، 
معاهده ممنوعیت سالح هسته ای را سند آرمانی و غیرقابل اجرا دانسته و اظهار داشت: »من 
چیــزی بیشــتر از یــک جهان عاری از ســالح هســته ای بــرای خانــواده ام آرزو نمی کنــم، اما باید 
کــرات تدوین وتصویب معاهده را تحریم کرد، اعالم  واقع بین باشــیم« ).Ibid). چین نیز که مذا
کــرده اســت کــه معاهــده نمی تواند به توســعه حقوق بین الملــل عرفی کمک کند. بــه نظر آنان 
مناســب ترین راهکار برای رهایی از خطر ســالح های هســته ای خلع سالح گام به گام و تدریجی 

.(Hamell Green, 2018: 8( است که سازوکار آن در معاهدات قبلی پیش بینی  شده است
کستان، کره شمالی  دولت هایی که به طور عملی دارای سالح هسته ای هستند )هند، پا
و رژیــم صهیونیســتی( بــا معاهــده 2017 مخالفــت و عــدم تمایل خــود به تصویــب آن را اعالم 
کردنــد )Ibid.: 12). هنــد اعــالم کــرد معاهده ممنوعیت ســالح هســته ای نمی تواند ســازوکار 
مناســبی برای خلع و حذف ســالح های هســته ای در جهان باشــد. از نظر آنان مناسب ترین 
کــرات خلــع ســالح هســته ای در چارچــوب کنفرانس خلع ســالح ملل  ، پیگیــری مذا ســازو کار
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متحد اســت. در این باره هند صرفًا به معاهداتی پایبند اســت که آنها را تصویب کرده اســت 
کســتان نیز اعالم کرده  و معاهــده 2017 نمی توانــد هیــچ تعهد حقوقی بــرای آن ایجاد کند. پا
بــا معاهــده مخالــف اســت، زیــرا بر مبنــای اجمــاع نظر جهانی تدوین  نشــده اســت و نــه  تنها 
نمی تواند راهکار مناسبی برای حصول به خلع سالح هسته ای در جهان قلمداد شود، بلکه 
کستان همانند هند، کنفرانس خلع  ممکن است سازوکار های موجود را نیز مخدوش کند. پا
کرات خلع سالح هسته ای می داند. رژیم  ســالح ملل متحد را مناســب ترین سازوکار برای مذا
صهیونیستی نیز با معاهده مخالفت کرده و معتقد است تدوین کنندگان معاهده در تدوین 
مقررات خلع سالح هسته ای، مالحظات و نگرانی های امنیتی را نادیده گرفته اند. از نظر این 
رژیم معاهده نه  تنها فرایند خلع سالح و امنیت در جهان را تقویت نخواهد کرد، بلکه ممکن 
اســت مانع تداوم روند شــود. رژیم صهیونیســتی قاطعانه بر این باور اســت که اقدامات برای 
خلع ســالح هســته ای باید در محافل و با ســازوکارهای مناســب دنبال شــوند و این معاهده 
نمی توانــد بــه ایجاد یا توســعه حقوق بین الملل عرفی در زمینه خلع ســالح هســته ای کمک 
.(Ibid.: 13( کند یا منعکس کننده قواعد حقوقی الزام آور برای غیر متعاهدین محسوب شود
دومین چالش معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته ای که می تواند کارایی آن را پس از اجرا تحت 
تأثیر قرار دهد، ضعف سازوکار اجرایی آن است. برخالف معاهدات ممنوعیت سالح های شیمیایی و 
ممنوعیت جامع آزمایش های هسته ای که سازوکار محکم و سازمان بین المللی خاصی را برای اجرا و 
نظارت بر اجرای مقررات خود دارند )Convetion, 1993, Art. VIII; CTBT, 1996, II) معاهده 2017 
اجرای مقررات خود را برعهده دولت های متعاهد گذاشــته و ســازو کارهای نظارتی محکمی 
را بــرای اجرای مقررات پیش بینی نکرده اســت. مجمع دولت های متعاهد تنها رکن نظارتی 
آن محســوب می شــود که ماهیت دائمی نداشــته و جلسات آن هر دو ســال یک بار تشکیل 
می شــود )Treaty, 2017, Art. 8). معاهــده دولت هــای عضــو را ملــزم کــرده از طریــق اتخاذ 
سازوکارهای قانونی و سازمانی مناسب از جمله تحمیل مجازات کیفری، مانع انجام اعمال 
 .(Ibid., Art. 6( ممنوع شده به وسیله معاهده در قلمرو تحت صالحیت یا کنترل خود شوند 
آزمایش هــای  جامــع  منــع  معاهــده  و  شــیمیایی  ســالح  ممنوعیــت  کنوانســیون  برخــالف 
هســته ای، معاهــده 2017 ابزار قهری برای وادار کــردن دولت ها به انجام تعهدات خود مقرر 
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نکــرده اســت و فقدان چنیــن ابزاری می تواند کارایی اجرای مقــررات و تحقق اهداف آن را با 
کند. چالش مواجه 

۴. پیامدهای اجرای معاهده بر ایران
کــرات تدوین و تصویــب معاهــده در کنفرانس ملل  جمهــوری اســالمی ایــران بــا اینکه در مذا
متحد در جوالی 2017 شرکت کرد و به متن نهایی آن رأی مثبت داد، اما هنوز )بهار 1401( به 
این معاهده ملحق نشــده اســت و از متعاهدین آن محسوب نمی شود. بدیهی است الحاق 
یا عدم الحاق به این معاهده می تواند آثار و پیامدهایی را برای کشور در پی داشته باشد که 

در ادامه به  اجمال به برخی از آنها می پردازیم.

۱-۴. تأثیر بر جایگاه بین المللی ایران در مخالفت با سالح های هسته ای
ایــران همــواره از مخالفــان ســالح های هســته ای و حامیــان نابــودی این ســالح ها در جهــان بوده 
و مخالفــت خــود را در عمــل و از روش هــای مختلفــی مانند پیوســتن به معاهدات متعــدد مربوط 
بــه ســالح های هســته ای نشــان داده اســت. اساســنامه آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی، معاهده 
ممنوعیــت آزمایش ســالح هســته ای در جــو و فضای ماورای جــو و زیر آب، معاهده منع گســترش 
سالح های هسته ای، معاهده منع استقرار سالح هسته ای و سایر سالح های انهدام دسته جمعی 
در بســتر و زیــر بســتر دریاهــا و اقیانوس هــا از جملــه ایــن معاهــدات اســت کــه ایــران بــا الحــاق به 
کــرده اســت )جعفــری و قاســمی، 1393: 9(.  آنهــا مخالفــت خــود را بــا ســالح های هســته ای ابــراز 
 جمهــوری اســالمی ایــران بارهــا مخالفــت خــود را در مجامــع مختلــف بین المللــی از جملــه در 
دیــوان بین المللــی دادگســتری و بــه هنــگام تبییــن دیــدگاه ملــی نســبت بــه مشــروعیت کاربرد 
و موجودیــت ســالح هســته ای نیــز اعالم کــرده اســت )Trindade, 2017: 82). مخالفــت ایران با 
 ســالح های هســته ای فقط مبنای انسانی و حقوقی نداشته و بر باورهای مذهبی آن نیز مبتنی 
اســت )برزگر و رضایی، 1395: 27(. فقهای اســالمی ادله شــرعی مختلفی مبنی بر حرمت تولید و 
استفاده از این سالح ها ارائه کرده اند )حنان و وثوقی، 1399: 222(. در خصوص مبنای مذهبی 
ایــن مخالفــت، به طور مشــخص می توان به پیــام رهبری جمهوری اســالمی ایران به نخســتین 
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اجالس بین المللی خلع ســالح هســته ای و عدم اشاعه آن که در فروردین 1389 در تهران برگزار 
و به  عنوان ســند رســمی سازمان ملل ثبت شد، اشاره کرد. ایشان در این پیام اعالم کردند: »به 
اعتقاد ما ســالح های هســته ای... تهدیدی جدی علیه بشــریت تلقی می شــوند. ملــت ایران... 
بیش از دیگر ملت ها خطر تولید و انباشــت این گونه ســالح ها را حس می کند و آماده است همه 
امکانــات خــود را در مســیر مقابلــه بــا آن قرار دهــد. ما کاربرد این ســالح ها را حــرام و تالش برای 
مصونیــت بخشــیدن ابنــای بشــر از ایــن بالی بــزرگ را وظیفــه همــگان می دانیم«. ایــن رویکرد 
در یکــی از قوانیــن اخیــر مجلس شــورای اســالمی این گونه آمده اســت: »بر اســاس فتــوای رهبر 
معظم انقالب اســالمی، هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری ســالح هســته ای را ندارد و 
دولت موظف اســت سیاســت خلع سالح هســته ای جهانی را به طور فعال دنبال کند و در کلیه 
تالش هــای بین المللــی حقوقــی و دیپلماتیک برای نجات بشــر از خطر ســالح های هســته ای و 
اشــاعه آنها از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از ســالح های کشــتار جمعی، به ویژه در ایجاد 
ائتالف منطقه ای خاورمیانه عاری از سالح هسته ای به  خصوص در زمینه خلع سالح هسته ای 
رژیم صهیونیســتی، فعاالنه مشــارکت کند« )قانون اقدام متناســب و متقابل جمهوری اســالمی 

ایران در اجرای برجام، مصوب 1394/7/23(.
معاهده ممنوعیت سالح های هسته ای آخرین و مهمترین اقدام جامعه بین المللی در 
کثریت  مخالفت با موجودیت و خطرهای ســالح های هســته ای تلقی می شــود و از حمایت ا
زیادی از کشــورهای جهان و بســیاری از نهادهای بین المللی مردم نهاد نیز برخوردار اســت. 
نپیوســتن ایــران بــه این معاهده، به عنوان کشــوری باســابقه دیرین و درخشــان در مبارزه با 
کنش هایی را از  ســالح های هســته ای، به آســانی قابــل توجیــه نخواهد بود و ممکــن اســت وا
جانــب طرفــداران معاهــده در پی داشــته باشــد. مــاده )12( معاهده ضرورت دعــوت از تمام 
دولت هــا بــرای پیوســتن بــه خــود را پیش بینــی و متعاهدیــن را ملــزم بــه دعوت کشــورها به 
عضویت در معاهده کرده است. بدیهی است در چنین شرایطی توجیه عدم الحاق کشورمان 
به معاهده کار آسانی نخواهد بود و می تواند جایگاه بین المللی ایران در مبارزه با سالح های 
هســته ای را متأثــر کرده و بر تعامــالت بین المللی با دولت های طرفدار معاهده ســایه افکند. 

الحاق به این معاهده می تواند از بروز چنین پیامدی پیشگیری کند.
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۲-۴. تأثیر بر جایگاه بین المللی کشور در پایبندی به اصل شفافیت در فعالیت های هسته ای
شــفافیت در انجام فعالیت های هســته ای و اســتفاده صرفًا صلح آمیز از انرژی هسته ای از اصول مسلم 
کید قرار گرفتــه اســت )بابایــی، 1394: 38(.   بین المللــی اســت و در اســناد بین المللــی مختلــف مــورد تأ
معاهده ممنوعیت سالح های هسته ای با الزام متعاهدین به خود اظهاری وضعیت هسته ای 
به جهت داشــتن و نداشــتن ســالح و برنامه تســلیحات هســته ای و راســتی آزمایی آن توسط 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به این امر توجه کرده و سازوکاری برای تحقق آن پیش بینی کرده 
اســت. از این حیث الحاق کشــورها به این معاهده می تواند پایبندی بیشتر آنها به شفافیت 
در انجام فعالیت های هســته ای را تصدیق کند )Hamel Green, 2018: 445). ایران همواره 
پایبند به شفافیت در فعالیت های هسته ای بوده و این رویکرد خود را با پیوستن به سازوکارهای 
ایجــاد شــفافیت در فعالیت های هســته ای )عضویت در آژانــس بین المللی انرژی اتمــی و پذیرش 
نظارت های آن، پذیرش معاهده منع گســترش سالح های هسته ای، موافقت نامه پادمان جامع، 
پروتکل الحاقی به موافقت نامه پادمان جامع و قبول نظارت های بیشتر از طریق برجام( اثبات کرده 
است. این پایبندی ایران به شفافیت هسته ای مکرر از سوی کشورهای دیگر از جمله روسیه، چین 
و کشورهای جنبش عدم تعهد، تأیید شده است. جنبش عدم تعهد در مناسبت ها و بیانیه های 
مختلف خود از جمله اعالمیه ها و بیانیه های 14 ژوئن 2004، 2 سپتامبر 2005، 6 فوریه 2006 و 5 مارس 
.(Soltanieh, 2018: 39, 45, 47, 57( 2007، پایبندی ایران به شفایت هسته ای را تأیید کرده است 
 همسو نشدن ایران با اهداف و مقررات معاهده ممنوعیت سالح های هسته ای، می تواند جایگاه 

ایران در تداوم پایبندی به این اصل را متأثر کند.

3-۴. ایجاد تعهدات بین المللی هسته ای جدید
همان طور که گفته شــد معاهده ممنوعیت ســالح های هسته ای متضمن تعهدات جدیدی 
بــرای دولت هــا در زمینــه هســته ای اســت و الحــاق بــه آن می توانــد ممنوعیت هــای حقوقی 

 : که عبارتند از کند  بین المللی بیشتری برای کشور در حوزه هسته ای و غیرهسته ای ایجاد 
، تملــک، انباشــت ســالح  الــف( توســعه، آزمایــش، ســاخت، دســتیابی از طریــق دیگــر

هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای؛
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ب( انتقال هر نوع سالح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای به دیگران یا کنترل 
چنین سالح هایی یا سایر ادوات انفجاری هسته ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم؛

ج( دریافت سالح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای انتقال یافته یا کنترل 
بر آنها به  صورت مستقیم یا غیرمستقیم؛ 

د( استفاده یا تهدید به استفاده از سالح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ا ی؛
ه( کمــک، تشــویق یــا وادار کــردن هر کســی به هــر طریقی بــرای درگیر شــدن در هرگونه 

که برای کشور عضو ممنوع شده است؛ فعالیتی 
و( دریافــت یــا تــالش بــرای هرگونــه کمک به هــر طریقی از هرکســی برای درگیر شــدن در 

که برای کشور عضو ممنوع شده است؛  هرگونه فعالیتی 
، نصب و راه اندازی یا توســعه هرگونه ســالح هســته ای یا ســایر ادوات  ( اجــازه اســتقرار ز
کمیت یا کنترل و اعالم اینکه کشــور  انفجــاری هســته ای در قلمــرو یــا هرگونه مکانی تحــت حا
فاقــد ســالح و ادوات انفجــاری و برنامــه تســلیحات هســته ای مرتبــط و قبــول راســتی آزمایی 

بین المللی آن. 
اجرای این تعهدات که مستلزم راستی آزمایی بین المللی است، می تواند محدودیت های 
حقوقــی بین المللــی قابــل  مالحظه ای برای کشــور در پی داشــته باشــد. هرچند کــه برخی از 
تعهــدات مذکــور )منــع ســاخت و دریافت ســالح و ادوات انفجــاری هســته ای( در معاهدات 
دیگــری از جمله معاهده منع گســترش هســته ای که ایــران پیش  از این به آن ملحق شــده، 
پیش بینــی شــده اســت؛ امــا معاهده ممنوعیت ســالح هســته ای بــه  عنوان ســند جدید و با 
اهــداف متفــاوت، انجام و اجرای آنها را از متعاهدین در راســتای تحقق اهداف خود خواهد 
خواست و راستی آزمایی آنها می تواند متفاوت از راستی آزمایی های معاهدات پیشین باشد. 
تعهــدات دولت هــا در معاهدات حســب اهداف و موضــوع آنها مقرر و اجرا می شــود و ممکن 
است محتوا و آثار حقوقی تعهدات دولت ها حسب اهداف و مقررات هر معاهده تفاوت پیدا 
کند. مشــابهت ظاهری یک تعهد در اســناد مختلف نمی تواند الزامًا بر یکسان بودن محتوا و 

کند. لت  آثار حقوقی آنها دال
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۴-۴. پذیرش سازوکارهای نظارتی بین المللی جدید
الحــاق بــه معاهــده 2017 نظارت هــا و کنترل هــای بین المللــی جدیــدی بــرای کشــور در پــی 
خواهد داشت. با الحاق به معاهده، آژانس بین المللی انرژی اتمی این صالحیت و اختیار را 
پیدا می کند که اعالمیه خود اظهاری ایران مبنی بر اینکه سالح و ادوات انفجاری هسته ای و 
برنامه تسلیحات هسته ای نداشته و ندارد و چنین سالح ها و ادواتی را نیز در اختیار و کنترل 
نگرفتــه و کشــورهای دیگــر نیــز در قلمرو صالحیــت و مکان های تحت کنتــرل آن فاقد چنین 
سالح و ادوات هستند راستی آزمایی کند )Treaty, 2017, Art. 3,1). در حال حاضر براساس 
موافقت نامه پادمان جامع، صالحیت آژانس برای راســتی آزمایی به موارد عدم انحراف ماده 
هســته ای به ســاخت سالح های هسته ای و نداشتن فعالیت هســته ای اعالم  نشده محدود 
می شــود و نمی توانــد نداشــتن مــوارد مذکــور در اعالمیه را راســتی آزمایی کند. راســتی آزمایی 
مــوارد گفته شــده در اعالمیه، اختیــارات نظارتی متفاوتی به آژانس اعطــا می کند و اعمال آن 
اختیــارات، ضمن ایجاد محدودیت های جدید بر فعالیت های هســته ای صلح آمیز می تواند 
در ســایر زمینه هــا نیز محدودیت یا چالش برای کشــور ایجاد کند. بــه  غیر از آژانس، معاهده 
بــه مجمع دولت هــای متعاهد صالحیت ها و اختیاراتی را در زمینه نظارت بر اعمال و اجرای 
مقررات معاهده از جمله راســتی آزمایی صحت وســقم محتوا و مطالب اعالمیه کشــورها اعطا 
کرده است )Ibid., Art. 8,1) که در صورت الحاق می تواند نظارت بین المللی بر فعالیت های 

هسته ای و غیرهسته ای کشور را افزایش دهد. 

5-۴. ایجاد چالش های بین المللی جدید
راســتی آزمایی اجــرای تعهــدات معاهــده ای ایــران از ســوی آژانــس بین المللی انــرژی اتمی و 
مجمــع دولت هــای متعاهد می توانــد چالش های بین المللــی جدیدی را برای کشــور در پی 
داشــته باشــد. قابل تفســیر بودن تعهدات مشمول راســتی آزمایی و فقدان ضوابط دقیق در 
خصــوص حــدود اختیــارات نهادهــای نظارت کننــده امــکان ورود ایــن نهادها بــه حوزه های 
مختلف هسته ای و غیرهسته ای را فراهم آورده و در صورت مقاومت، چالش های بین المللی 
جدیــدی برای کشــور به وجود آورد. تجربه تعامالت ایــران با آژانس که در این معاهده نیز به 
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 عنــوان مرجــع راســتی آزمایی عمل خواهد کرد، نشــان می دهــد این نهاد متأثــر از مالحظات 
سیاســی بــوده و حــد یقفی بــرای نظارت هــا و کنترل های خود قائل نیســت. آژانــس در طول 
حیات خود بیشــترین نظارت ها و بازرســی ها را از فعالیت های هســته ای ایران به عمل آورده 
کنون در بیش از پنجاه گزارش رسمی اعالم کرده که ایران مواد و فعالیت های  است و بااینکه تا
هســته ای خــود را بــه اهــداف تســلیحاتی منحرف نکرده اســت، اما موضوع هســته ای کشــور 
همچنــان در دســتور کار آن قــرار دارد. همان طــور که مــاده )19( موافقت نامــه پادمان جامع 
 در حوزه هســته ای، در مــوارد ابهــام در فعالیت 

ً
ایــران بــا آژانــس1 نیز نشــان می دهــد، ظاهــرا

، اصل بر عدم صلح آمیز بودن فعالیت هســته ای آن کشــور اســت مگر اینکه  هســته ای کشــور
مرجــع نظارت و راســتی آزمایی صلح آمیز بــودن آن فعالیت ها را احراز کند که البته این امر نیز 
تابــع ضوابــط حقوقی و فنــی دقیقی نبوده و متأثــر از مالحظات غیرحقوقی و غیرفنی اســت. 
به رغــم اینکــه آژانس هیــچ زمانی انحراف فعالیت های هســته ای ایران به اهداف تســلیحاتی 
را اعــالم نکــرده بــود، امــا تحــت تأثیــر مالحظــات غیرحقوقــی و غیر فنــی موضــوع هســته ای 
 ایــران را بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل ارجــاع داد )زمانــی و ســادات میدانی، 1385: 19(
 و ایــن مرجــع سیاســی نیــز قطعنامه هــای غیرحقوقــی و ناعادالنــه ای را بــر کشــور تحمیــل و 
چالش هــای بین المللــی جدی را ایجاد کرد. با توجه به اینکــه آژانس به  عنوان مرجع نظارت 
و راســتی آزمایی معاهــده پیش بینــی  شــده و رویــه آن در مورد کشــور نامناســب و غیرحقوقی 
بوده، ازاین رو در صورت الحاق کشور به معاهده احتمال بروز چالش های بین المللی جدید 

منتفی نیست.

گزارش شده به آن توسط  1. ماده )19( این موافقت نامه اشعار داشته است: »شورا پس از بررسی اطالعات 
پادمان  انحراف مواد هسته ای مشمول  از عدم  به حصول اطمینان  قادر  آژانس  که  مدیرکل، متوجه شود 
طبق این موافقت نامه، برای ساخت سالح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای نیست، می تواند 
گزارش هایی تهیه  طبق بند »ج« ماده )12( اساسنامه آژانس )که از این به بعد اساسنامه نامیده می شود( 
انجام چنین عملی شورا میزان  آورد. در  به عمل  لزوم  را در صورت  بند  آن  اقدامات مذکور در  و سایر  کند 
اطمینان از اقدامات پادمان انجام شده را در نظر خواهد داشت و فرصت مناسب به دولت ایران خواهد داد 

تا هرگونه تجدید اطمینان الزم را برای شورا فراهم آورد«. 
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5. جمع بندی و نتیجه گیری 
هرچند اجرای معاهده ممنوعیت سالح های هسته ای فرایند خلع و نابودی سالح هسته ای 
در جهــان را تقویــت خواهد کرد، اما مخالفت دولت های دارنده ســالح هســته ای با معاهده، 
تحقق اهداف آن در زمینه خلع ســالح و نامشروع ســازی کاربرد یا تهدید به کاربرد سالح های 
هســته ای را بــا چالش مواجه خواهد کرد. اجرای این معاهده انتظــارات بین المللی از ایران، 
به  عنوان دولت طرفدار نابودی ســالح های هســته ای در جهان و دارنده فعالیت هســته ای، 
برای پیوســتن به معاهده را بیشــتر کرده و توجیه نپیوســتن به آن را سخت تر خواهد کرد؛ اما 
در عین حــال الحاق بــه معاهده می توانــد محدودیت های حقوقی و چالش هــای بین المللی 
جدیــدی بــرای کشــور در پی داشــته باشــد. همان طــور که گفته شــد، معاهــده 2017 در کنار 
اهــداف خلع ســالح هســته ای و نامشروع ســازی کاربــرد یا تهدید به کاربرد ســالح هســته ای، 
عدم اشاعه و کنترل تسلیحات هسته ای را نیز دنبال می کند. برخالف معاهده منع گسترش 
ســالح هســته ای، معاهده ممنوعیت ســالح هســته ای این موضــوع را که چه دولتــی دارنده 
گذار کرده اســت. در این زمینه طرف های  ســالح اســت، به اظهار خود دولت های متعاهد وا
معاهده ملزم اند طبق بند »1« ماده )2( معاهده در مدت ســی روز از اجرای معاهده نســبت 
بــه آنهــا اعالمیــه صــادر کــرده و مشــخص کنند که آیــا مالــک، متصرف یــا کنترل کننده ســالح 
هسته ای یا ادوات انفجاری هسته ای بوده و به فرض بودن آیا برنامه های هسته ای مربوطه 
را نابــود کرده انــد. همچنیــن دولت های متعاهد ملزم اند اعالم  کنندکــه آیا مالک یا متصرف یا 
کنترل کننده فعلی این ســالح ها هســتند و آیا در قلمرو یا مکان های تحت کنترل و صالحیت 
 . آنهــا دولت هــای دیگــری مالــک، متصرف ســالح یــا ادوات انفجاری هســته ای اســت یــا خیر
ایــن مــوارد بایــد بــه دبیر کل ســازمان ملل اعــالم شــود و دبیر کل نیز ایــن اعالمیه هــا را برای 
راســتی آزمایی و اتخــاذ تصمیم مناســب به مجمــع دولت های عضو تســلیم می کند )بند »2« 
ماده )2( و بند »1« ماده )8((. بدیهی اســت راســتی آزمایی موارد مندرج در این اعالمیه ها از 
سوی مجمع دولت های عضو می تواند برای دولت طرف معاهده چالش آفرین باشد. در این 
زمینه مجمع باید قانع شــود و تأیید کند که دولت متعاهد موارد مندرج در اعالمیه را انجام 
داده اســت. در صــورت عــدم تأیید یا راســتی آزمایی که احتمال آن نظر بــه تجربه بین المللی 
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وجــود دارد روابــط معاهــده دولــت موضوع راســتی آزمایی با دیگــر دولت هــای متعاهد دچار 
تنش و بحران خواهد شد. 

الحاق ایران به این معاهده ضمن اینکه می تواند بر جایگاه بین المللی کشور در زمینه 
مبارزه با ســالح های هســته ای و پایبندی به شــفافیت در انجام فعالیت های هســته ای تأثیر 
مثبــت بــر جــا گــذارد و شــرایطی را در چارچوب معاهــده برای پیشــبرد اهــداف و راهبردهای 
ملی هسته ای فراهم آورد، اما ممکن است چالش های بین المللی نیز برای آن در پی داشته 
باشــد. نظر به این واقعیت نگارندگان بر این باورند که در شــرایط فعلی و تا زمانی که تمامی 
دولت هــای دارنــده ســالح هســته ای به معاهده ملحق نشــده اند و موضوع هســته ای کشــور 
به طور دائم و کامل از دستور کار نهادهای بین المللی ذی ربط خارج نشده و در مسیر عادی 
قــرار نگرفتــه اســت، الحــاق به این معاهــده نمی تواند در راســتای منافع و مصالح ملی کشــور 
ارزیابی شــود. نظارت ها و چالش های بین المللی که در نتیجه اعمال معاهده می تواند برای 
کشــور ایجاد شــود، به  اندازه پیامدهای مثبتی که آن می تواند داشــته باشــد نخواهد بود. در 
ایــن بــاره بهتر اســت رویکرد ایران بر اســتقبال از کلیــت معاهده و موکول کردن الحاق کشــور 
بــه آن، پــس  از آنکــه تمامــی دولت های دارنده ســالح هســته ای بــه آن ملحق شــدند مبتنی 
باشــد، رویکردی که هند از ابتدا درباره معاهدات مربوط به تســلیحات هسته ای اتخاذ کرده 

و همچنان نیز به آن ادامه می دهد.
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بــا افزایــش اهمیــت نقش ایمنــی ترافیک در مباحــث برنامه ریزی، برنامه هــای اجرایی و طرح هــای مطالعاتی 

مختلفی در جهت اجرای بهینه اقدامات ایمن ســازی راه توصیه می شــود. در این میان  بهره گیری از اصول و 

کارآمد حل مســائل تصمیم گیری، راه را برای مواجهه هرچه  معیارهای تصمیم گیری و همچنین تکنیک های 

دقیق تــر بــا مســائل فضــای جغرافیایی باز می کنــد. پژوهش حاضر با نــوآوری در متدولوژی و بــا هدف ارزیابی 

وضعیــت اســتان های ایــران در شــاخص های ایمنــی جــاده ای، بــه بســط کاربــرد روش پرومتــه و تحلیل های 

گرافیکی نتایج حاصله پرداخته اســت. ابزار تشــخیصی و ارزیابی گســترده تر طراحی شــده، تصمیم گیران را در 

آشــنایی جامع تر با وضع موجود و تالش برای بهینه ســازی ایمنی جاده ای یاری می رســاند. بعد از جمع آوری 

، شاخص ســازی انجــام و اوزان دهی بــه آنها  با  داد ه هــای کّمــی مرتبــط با ایمنی جاده های اســتان های کشــور

GAIA- اســتفاده از روش آنتروپــی انجــام شــد. بــا اســتفاده از تکنیک پرومته و همــگام با ابزارهــای تحلیلی

PROMETHEE Network ،WEB، صفحــه GAIA و نمودارهــای توصیفــی، عملکــرد اســتان های 
کشــور مورد تحلیل قرار گرفتند. براســاس نتایج به دســت آمده، اســتان قم بهترین وضعیت را در برخورداری 

کشــور بــه خــود اختصــاص داده و اســتان های ســمنان، البــرز و تهــران در  از شــاخص های ایمنــی جــاده ای 

جایگاه های بعدی قرار داشــتند. در این میان اســتان سیســتان و بلوچستان نامناســب ترین وضعیت نسبی 

را در برخورداری از شــاخص های ایمنی جاده ای در بین اســتان های کشور داراست. گفتنی است جایگاه برتر 

اســتان های قم، ســمنان، البرز و تهران بیشــتر به جنبه سیســتمی / خدماتی ایمنی جاده ای متکی بوده و از 

لحاظ جنبه برآمدی )متوفیات و تخلفات جاده ای( در وضعیت نامناسبی است.
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، ایران؛ ، تبریز * دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
Email: farhad.barandak@tabrizu.ac.ir



        ۲۰8Ý£#{Õ       S ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         / سال ۲9، شماره ۱۱۰
KA

ùê#"F
     B&     #

مقدمه
جابه جایی، تردد و حمل ونقل به معنای ترک محل برای رفع حداقل یکی از نیازهای انســانی از 
مفاهیمی بوده که از دیرباز نقش کلیدی در زندگی انسان ها بازی کرده است. پس از اختراع چرخ 
بود که حمل و نقل تحول اساسی پیدا کرد و روزبه روز وسایل پیشرفته تر و پیچیده تر در این عرصه 
بــه کار گرفتــه شــدند؛ به طوری که امروزه مســائل مطــرح در زمینه جابه جایــی و حمل و نقل جزء 
پیچیده تریــن مباحــث در ابعاد مختلف هســتند )همدانی و همــکاران، 1395: 2(. در این میان 
رشد سریع حجم ترافیک ، به ویژه تحرک جاده ای موتوری به افزایش مداوم مشکالت ایمنی 
 
ً
منجر شــده اســت )Bao et al., 2012: 84). ایمنی جاده ای شــاخص مهمی اســت که اخیرا

به عنوان ابزاری مفید برای ســنجش کیفیت زندگی در بســیاری از کشــورها و شــهرها معرفی 
شــده اســت )Teimourzadeh et al., 2019: 213). گفتنــی اســت ایمنــی جاده هــا و کاهــش 
.(Berghe et al., 2020: 197( تلفات جاده ای یک هدف مشترک در بین تمام کشورهاست 
 براســاس گــزارش وضعیــت جهانــی در مــورد ایمنــی جاده هــا، تعــداد کشته شــدگان ترافیــک 
جــاده ای بــه طــور مــداوم رو به افزایش اســت به گونــه ای  که در ســال 2016 بــه 1/35 میلیون 
کثر )93 درصد(  نفر رســیده اســت. با اینکه تلفات جاده ای در همه نقاط دیده می شود، اما ا
ایــن  در حالی کــه  می دهــد ،  رخ  متوســط  و  کم درآمــد  کشــورهای  در  مرگ و میرهــا  ایــن   
.(WHO, 2018( هســتند  دارا  را  جهــان  نقلیــه  وســایل  درصــد   60 حــدود  فقــط   کشــورها 
 جدا از خسارات جانی، تصادفات جاده ای عواقب جدی نیز برای زندگی اجتماعی خانواده 
و اقتصاد به همراه دارد. سالیانه هزینه تصادفات جاده ای بین 1 تا 3 درصد از تولید ناخالص 
ملــی یــک کشــور اســت. در چندین کشــور در حال توســعه ، هزینه ممکن اســت کمتــر از این 
)1 درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی( باشــد اما هنوز ضــرر بزرگی بــرای این کشورهاســت؛ چرا که 
ایــن کشــورها نمی تواننــد هدر رفــت منابــع را بــه ســبب آنکه برای توســعه بــه آن منابــع مالی 
احتیــاج دارنــد تأمیــن کننــد )Alhaji, 2005: 7).  در مورد ایــران باید گفت بــا اینکه میانگین 
مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در کشور به طرز چشمگیری در سال های اخیر کاهش 
یافته اســت؛ اما هنوز با 20/5 کشــته به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در یک ســال وضعیت 

 .(WHO, 2020( نامناسبی را در تلفات جاده ای به خود اختصاص داده است
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شکل 1. میزان کشته های جاده ای ایران و جایگاه در بین کشورها

Source: WHO, 2020.

ایمنی راه به عنوان معیاری از رفاه شهروندان یک جامعه به دنبال پیاده سازی مجموعه 
گسترده ای از اقدامات حاصل می شود که توسط دستگاه های اجرایی مختلف چه به صورت 
کنشی در چارچوب دو دیدگاه مدیریت راه ها و مهندسی ایمنی  پیشگیرانه و چه به صورت وا
 راه ، کاهش فراوانی و شدت حوادث ترافیکی را دنبال می کند )علوی و اسفندیاری، 1398: 58(.
 بــا افزایــش اهمیــت نقــش ایمنــی ترافیــک در مباحــث برنامه ریــزی، برنامه هــای اجرایــی و 
طرح هــای مطالعاتــی مختلفــی در جهــت اجــرای بهینــه اقدامــات ایمن ســازی راه توصیــه 
و معیارهــای  اصــول  از  بهره گیــری  بــا  و  آینده گــرا  نگرشــی  بــا  راه  ایمنــی  می شــود. مدیریــت 
تصمیم گیری، همواره ســعی در ترســیم افقی روشــن از وضعیت ایمنی جاده ای دارد )بهنود، 
آیتــی و پیرایــش نقاب، 1392: 420(. در این باره اســتفاده از اصــول و معیارهای تصمیم گیری 
و روش هــای کارآمــد حل مســائل تصمیم گیــری، راه را برای مواجهه هرچه دقیق تر با مســائل 
جغرافیایی باز می کند. از آنجا که شاخص های عملکرد ایمنی راه یکی از اساسی ترین معیارها 
 (Davidovic et al., 2020: 333( ایمنــی جاده هاســت   بــرای شــناخت وضعیــت موجــود 
و اســتفاده از فضاهای ســاخته شــده جغرافیایی همچون جاده امری اجتناب ناپذیر اســت، 
برآورد عملکرد ایمنی این فضا کمک شایانی به بهینه سازی و دقیق تر شدن تصمیم گیری های 
مرتبــط بــا مدیریت ایمنی جاده ای در کشــور خواهد داشــت. بنابراین هــدف پژوهش حاضر 
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تحلیل وضعیت استان های ایران در بهره مندی از شاخص های ایمنی جاده ای با بهره گیری 
از روش پرومته است. 

گفتنــی اســت کــه متناســب بــا موضــوع ایمنــی جــاده ای، مطالعاتــی در ســطح جهان و 
ایران انجام شــده اســت. بهزادیان و همکاران )2010( در پژوهشــی با عنوان »پرومته: مروری 
بــر ادبیــات در مــورد روش ها و کاربردها« به کاربرد گســترده تکنیک پرومتــه از قبیل مدیریت 
محیط زیســت، هیدرولوژی و مدیریت آب، مدیریت بازرگانی و مالی، علم شــیمی، لجستیک 
، مدیریــت انرژی و کاربردهای اجتماعی اشــاره کردند. شــن1  و حمل و نقــل، ســاخت و مونتــاژ
کنین، اتومبیل های مســافربری و  و همــکاران )2010( بــا در نظــر گرفتــن معیارهــای میزان ســا
کیلومترهــای طــی شــده در کنار شــاخص میزان تلفــات جاده ای، بــه ارزیابی عملکــرد ایمنی 
جاده های 26 کشور اتحادیه اروپا اقدام کردند. تحلیل آنها مشتمل بر سال های 2000 تا 2007 
بــود کــه از تحلیــل پوششــی داده ها مبتنی بر مالم کوئیســت برای ســنجش عملکرد اســتفاده 
کردند. نتایج تحقیق آنها نشــان داد که به رغم متفاوت بودن میزان پیشــرفت عملکرد ایمنی 
جاده ای کشورها از 2000 تا 2007، پیشرفت کلی قابل توجه بوده است. بائو و همکاران )2012( 
با اســتفاده از روش تصمیم گیری چندشــاخصه تاپسیس فازی تعدیل یافته به بررسی ترکیب 
شــاخص های چندسطحی مرتبط با عملکرد راه در تعدادی از کشورهای اروپایی پرداختند. 
نتایج رتبه بندی حاصل از روش تاپسیس فازی تعدیل یافته نشان می دهد که سوئد بهترین 
گیلمز و مکاوی )2013( با اســتفاده از روش مالم کوئیست - تحلیل  عملکرد را داشــته اســت. ا
پوششــی داده هــا بــه ارزیابــی کارایی نســبی پنجاه ایالــت آمریــکا در کاهش تعــداد تصادفات 
پرداختنــد. بــا توجــه بــه نتایج پژوهش آنهــا یک کارایی منفــی جزئی )به طور متوســط 0/2- 
درصــد( در ایــاالت  متحده در کاهش تعــداد تصادفات به همراه میانگیــن 2/1 درصد کاهش 
کارایی و 1/8 درصد بهبود فناوری مشاهده شد. در پژوهشی دیگر شن و همکاران )2013( با 
اســتفاده از روش مالم کوئیســت به ارزیابی روند تغییرات ایمنی جاده های 26 کشــور اروپایی 
کنین، اتومبیل های  از ســال2001 تــا 2010 پرداختنــد. آنــان میزان تلفات جــاده ای، میزان ســا

1. Shen
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مسافربری و کیلومترهای طی شده را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج کلی نشان داد تغییرات 
کثــر کشــورهای اروپایی مثبت بوده اســت. بابایی و همــکاران )2015( در  ایمنــی جاده هــا در ا
تحقیقــی با عنوان »کاربرد DEA و تکنیــک PROMETHEE-II در ارزیابی عملکرد رانندگان 
قدیمی« به مقایسه تکنیک های DEA و PROMETHEE II در سنجش عملکرد پرداختند. 
نتایج پژوهش  آنها نشــان دهنده همبستگی بســیار باالی این دو تکنیک در ارزیابی عملکرد 
اســت. ســرازین و اســمت1 )2015( در پژوهشــی بــا عنوان»اســتفاده از تحلیــل تصمیم گیــری 
چند معیــاره بــرای طراحی پروژه های جاده ایمن« از تکنیــک پرومته برای طراحی پروژه های 
جاده های ایمن استفاده کردند. در واقع آنها بعد از تعریف کردن گزینه های طراحی شده و با 
استفاده از تحلیلGAIA 2، جایگاه گزینه ها نسبت به میزان اولویت شان را به صورت گرافیکی 
نشــان دادنــد. نونو و کویادا3 )2018( با اســتفاده از روش پرومته بــه ارزیابی ایمنی جاده های 
پنجاه اســتان اســپانیا پرداختند. آنها مجموعه ای از معیارهای اقتصادی، جمعیت شناختی 
و حمل ونقل پایدار را در نظر گرفتند و با اســتفاده از تحلیل گرافیکی GAIA نتایج به دســت 
آمده را نشــان دادند. گنجی و همکاران )2019( با اســتفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و 
ماتریس کارایی متقاطع، کارایی اســتان های ایران را براساس آمار سال 2016 مقایسه کردند. 
شاخص های مورد استفاده در قالب متغیرهای ورودی برای پژوهش حاضر ایستگاه پلیس، 
مرکز تعمیر جاده ای، تجهیزات و وســایل نقلیه، دوربین، خدمات اورژانســی و میزان جاده  با 
سیستم روشنایی بود. در این میان مرگ و میر جاده ای به عنوان خروجی مورد استفاده قرار 
، ایالم و هرمزگان وضعیت ایمنی بهتری در سال 2016  گرفت. بر اساس نتایج استان های البرز
را به خود اختصاص دادند. تیمورزاده و همکاران )2019( جاده های استان آذربایجان شرقی 
را در قالــب 41 راه و بــا اســتفاده از دو گــروه شــاخص های مطلــوب و نامطلــوب مــورد ارزیابــی 
قــرار دادنــد. آنهــا از تعدیل روش تحلیل پوششــی داد ه ها اســتفاده کردند. مطابــق نتایج به 
دســت آمده تقریبًا نیمی از جاده های اســتان آذربایجان شرقی کارآمدی خوبی دارند. کانگ 

1. Sarrazin and Smet
گرافیکی مسئله تصمیم گیری چندمعیاره کمک می کند. که به تحلیل  2. ابزاری است 

3. Nuno and Quijada
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و وو1 )2021( در پژوهشــی به ارزیابی توســعه ایمنی جاده ای اســتانی در چین در دوره زمانی 
2016–2007 اقدام کردند. پژوهش آنان بر اســاس تجزیه و تحلیل پوششی داده ها2 و شاخص 
بهــره وری مالم کوئیســت3 انجــام شــده که بــه آن روش DEA-MPI گفته می شــود. شــاخص 
خطــر جــاده بــه عنــوان ورودی و تصادفات جاده ای به عنوان خروجی مدل اســتفاده شــده 
کثر اســتان های چین در دهه گذشته پیشرفت  اســت. نتایج تحقیق آنها نشــان می دهد که ا

چشمگیری در زمینه ایمنی جاده ها داشته اند. 
، از روش  همدانــی و همــکاران )1395( برای بررســی عوامل مؤثر در ایمنی راه های کشــور
تحلیل عاملی اســتفاده کردند. تعداد متوفیات ناشــی از تصادفات، تعداد مصدومین ناشی از 
، مسافت طی شده، تعداد پاسگاه های پلیس راه،  تصادفات، تعداد تخلفات، میزان اضافه بار
تعــداد پایگاه هــای امــداد و نجات جاده ای، طول راه، تعداد وســایل نقلیه عمومی مســافری، 
تعــداد وســایل نقلیــه عمومی بــاری، تعــداد راننــدگان آموزش دیده، مســافت طی شــده برای 
کاال و تعداد راهدارخانه از جمله متغیرهایی بودند که در چهار عامل اصلی یعنی  حمل و نقل 
آثــار تخلفــات بر تلفات جانی مســافرین، کنترل ها و امکانات جــاده ای، آموزش رانندگان باری 
و تعداد راهدارخانه قرار گرفته اند. جعفری و همکاران )1396( در پژوهشــی به بررســی جایگاه 
ایران در مقایســه با 10 کشــور آســیای جنوب شــرقی پرداختند. ســه گروه شــاخصی )وضعیت 
ایمن جاده ها، رفتار ایمن و سیســتم ایمن( برای ارزیابی وضعیت ایمنی جاده ای در پژوهش 
یاد شده مطرح بود. بعد از تحلیل شاخص ها با روش های ذهنی و وزن دهی میانگین ساده، 
، برونئــی، مالزی، فیلیپیــن، تایلند، اندونزی،  جایگاه ایران در مقایســه با کشــورهای ســنگاپور
، کامبوج و الئوس متوســط برآورده شــده اســت. ســنگاپور بهتریــن عملکرد را  ویتنــام، میانمار
بین کشورهای یاد شده دارد. ساریخانی )1397( در پایان نامه خود با عنوان »ارزیابی عملکرد 
ایمنــی راه در ایــران و کشــورهای در حــال توســعه با روش هــای فرارتبه ای« به بررســی جایگاه 
ایــران بــه لحــاظ شــاخص های ترکیبــی ایمنــی جــاده ای در بین پانزده کشــور در حال توســعه 

1. Kang and Wu
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پرداخــت. روش هــای پرومته و الکتــره از جمله روش های فرارتبه ای تصمیم گیری هســتند که 
در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج وی ایران جایگاه سیزدهم را در 
بین پانزده کشــور در حال توســعه به لحاظ ایمنی جاده ای دارد. علوی و اسفندیاری )1398( 
در مقاله »ارزیابی عملکرد اســتان ها در ایمنی حمل و نقل جاده ای« به بررســی شــاخص های 
ایمنی راه نظیر راهدارخانه ها، ماشــین آالت و تجهیزات، خط کشــی محورها، روکش و بهسازی 
، سیســتم توزین حیــن حرکت،  آســفالت، دوربین هــای نظــارت تصویــری در جاده های کشــور
تابلوهای پیام نما و تعداد تلفات جاده ای در استان های ایران پرداختند. روش مورد استفاده 
که بر این اســاس اســتان های تهران، اصفهان و  در تحقیق آنان تحلیل پوششــی داده ها بود 

گرفته اند. کارآمد و باالتری قرار  خراسان رضوی در شرایط 
تفــاوت و نــوآوری پژوهش حاضر در مقایســه با مطالعات قبل، در تحلیل شــاخص های 
کنون  عملکــردی ایمنــی جاده ای در ســطح اســتان های ایران بــا تکنیک پرومته اســت که تا
انجــام نشــده اســت. توانایــی ایــن تکنیــک در تحلیــل گزینه هــای تصمیم گیــری، همــگام بــا 
 GAIA صفحــه ،GAIA-WEB، PROMETHEE Network ابزارهــای تحلیلــی - گرافیکــی
و نمودارهــای توصیفــی؛ شــناخت جامعــی را از وضعیــت اســتان های ایــران در بهره مندی از 
شــاخص های ایمنــی جــاده ای بــه همــراه دارد. ازایــن رو نهادهــای تصمیم ســاز و تصمیم گیر 
می تواننــد از نتایــج پژوهــش حاضــر بــرای رهگیــری برنامه هــا و سیاســت های اســتانی خــود 

بهره مند شوند.

۱. چارچوب نظری
کلوین1 فیزیکدان انگلیسی درباره ضرورت اندازه گیری می گوید:»هر گاه توانستیم درباره آنچه 
کــه صحبــت می کنیــم اندازه گیــری و در قالب اعداد و ارقــام بیان کنیم در مــورد موضوع مورد 
گاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله  بحث چیزهایی می دانیم، در غیر این صورت آ
، نتیجه  بلوغ نخواهد رســید«. از ســوی دیگــر ارزیابی عملکرد به معنای یافتــن ارزش هر چیز

1. Kelvin



        ۲۱۴Ý£#{Õ       S ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         / سال ۲9، شماره ۱۱۰
KA

ùê#"F
     B&     #

، میزان کار و محصول بیان شده است. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند  کار
ســنجش، اندازه گیــری و مقایســه میــزان و نحــوه دســتیابی بــه وضعیــت مطلوب و مــورد نظر 

دانست )صفری، مرادی و رئیسی، 1396: 3(.
ایمنــی، شــرایط محفــوظ مانــدن از تحمــل یــا ایجــاد صدمــه، جراحــت یــا زیــان اســت 
کــه در ایــن میــان ایمنــی جــاده ای مترتــب بــر شــرایط محفــوظ مانــدن از تحمــل یــا ایجــاد 
صدمــه، جراحــت یا زیــان ناشــی از رفت وآمد جاده ای اســت. گفتنی اســت برای شــکل گیری 
شاخص های عملکرد ایمنی جاده، توجه به هرم دربرگیرنده عناصر ضروری سیستم مدیریت 
 ایمنــی ارزشــمند اســت. ایــن ایــده برگرفتــه از سلســله مراتب هــدف ایمنــی جــاده ای نیوزلند 

 .(Hermans, Brijs and Wets, 2008: 19( است

شکل 2. سلسله مراتب هدف ایمنی جاده ای

Source: Hermans, Brijs and Wets, 2008: 20.

هزینــه اجتماعــی1 در ســطح باالی هــرم، معیار کلی تمام هزینه هایی اســت که ســوانح بر 

1. Social Cost
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جامعه تحمیل می کند. بازده نهایی / تعداد کشــته و مجروحان1 شــامل تعداد تلفات اســت و 
باید تا حد ممکن کم باشد. بازده میانی / شاخص عملکرد ایمنی2 بیانگر شرایط خطر ترافیک 
جاده ای اســت که دربرگیرنده وقوع ســوانح و تلفات اســت. به این شــاخص ها عملکرد ایمنی 
گفته می شود که پیوندی بین خروجی نهایی و خروجی سیاست ارائه می دهند. بازده میانی 
اندازه گیری می شــود زیرا شــاخص های موثقی در مورد چگونگی عملکرد پیشــگیری از ایمنی 
جاده ها هستند که در نهایت باید هزینه های اجتماعی را کاهش دهند. خروجی خط مشی / 
برنامه هــا و اقدامــات ایمنی3 به ماهیت و زمینــه برنامه های ایمنی جاده ای  ملی، برنامه های 
عملی و ایمنی مربوط به اســتانداردها و قوانین اشــاره دارد؛ مانند تعداد گشــت های پلیس، 
بودجــه هزینه شــده بــرای عملیــات ایمنی در جاده هــا ، محدودیت ســرعت قانونــی در انواع 
جاده ها  و میزان مجازات نقض قوانین. ورودی خط مشــی / ســاختار و فرهنگ4 نیز به زمینه 

خط مشی مربوط می شود مانند نگرش عمومی نسبت به خطر و ایمنی.
گرچه رویه درستی برای تعریف مسئله ایمنی جاده ای وجود ندارد  براساس نظر الویک،5 ا
امــا یک تعریف می تواند این باشــد؛ مســئله ایمنی جاده به هر عاملی کــه به وقوع تصادف یا 
 تشدید آسیب های ناشی از آن مرتبط باشد، تلقی می شود )احمدوند و ابطحی، 1388: 100(.
رومــر6 نیــز یــک دســته بندی مشــخص برای حل مشــکل ایمنــی جــاده ای بر  پایــه در معرض 

قرار گیری،7 خطر سانحه8 و میزان آسیب رسانی9  پیشنهاد داده است.

1. Final Outcomes/Number Killed and Injured
2. Intermediate Outcomes/Safety Performance Indicator
3. Policy Output/Safety Measures and Programmes
4. Policy Input/Structure and Culture
5. Elvik
6. Rumar
7. Exposure
8. Accident Risk
9. Injury Severity
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شکل 3. ایمنی جاده ای

Source: Alhaji, 2005: 14.

در معرض قرار گیری، یک ُبعد مهم در ترافیک جاده ای اســت که به مقدار ســفر اشــاره 
دارد و ممکــن اســت تصــادف رخ دهــد. هر چه بیشــتر در جاده ها ســفر کنیــم، احتمال بروز 
ســانحه بیشــتر می شــود. بدون ترافیک یا تحرک هیچ حادثه ای رخ نخواهد داد. مطالعات 
نشــان می دهــد بیــن حجــم ترافیــک خودروهــا و تعــداد کل تصادفــات ارتبــاط وجــود دارد. 
عالوه بر این حجم ترافیک )تحرک( یکی از موضوعات کلیدی اســت که برای ترویج پایداری 
حمل و نقــل در هر کشــور مــورد نیاز اســت. در حال حاضر راه هــای زیادی بــرای اندازه گیری 
 .(Alhaji, 2005: 12( در معرض قرارگیری وجود دارد که یکی از آنها طول شــبکه راه هاســت 
در ایــن پژوهــش، متغیرهــای مــورد بررســی بــا بهره گیــری از طــول شــبکه جــاده ای اســتانی 
شاخص ســازی شــده اند. خطر ســانحه، به عنوان احتمال وقوع ســانحه بیان می شود یا به 
عنــوان انــدازه پیامدهای )شــدت( تصادفات ارزیابی می شــود. هر چه خطر تصادف بیشــتر 
باشــد ، احتمــال وقــوع تصــادف بــرای کاربر جــاده معین در یک مــکان و زمان خاص بیشــتر 
اســت. گاهــی اوقــات اصطــالح خطر ســانحه به عنــوان نرخ تصــادف نام گذاری می شــود. در 
پژوهش حاضر از تعداد متوفیات جاده ای در هر 100 کیلومتر جاده، به عنوان یک شــاخص 
دارای ماهیت منفی در ارزیابی وضعیت ایمنی جاده ای اســتان های کشــور اســتفاده شــده 
اســت. میــزان آسیب رســانی ســومین ُبعد از ایمنی جاده ای اســت که به نتیجــه تصادفات از 

.(Ibid.: 14( نظر آسیب رسانی اشاره دارد
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برای تعیین چارچوب عملکرد ایمنی جاده ای از ُبعدهای مردمی، سیستمی / خدماتی 
و برایندی استفاده می شود:

ُبعد مردمی: این ُبعد بررسی می کند که کشور ]منطقه[ تا چه حد در حال ارتقای امنیت است 

کنند.  و باعث می شود مردم در جاده ها ایمن تر رفتار 
ُبعد سیستمی / خدماتی: این بعد نیز بررســی می کند که کشــور ]منطقه[ تا چه حد در بهبود 

، سرمایه گذاری بیشتر در زمینه اقدامات  خدمات از نظر خودروهای ایمن ، جاده های ایمن تر
ایمنی ، آموزش ، خدمات سالمت و نجات ، ساختار سازمانی بهتر و نظایر آن مؤثر بوده است. 

.(Ibid.: 63( ُبعد برایندی: مرگ و میر سوانح را مورد بررسی قرار می دهد

چارچوب نظری پژوهش حاضر با توجه به مرور ادبیات، دسترســی به پایگاه داده ای و 
بر اساس اهداف پژوهش به شرح ذیل است.

  چارچوب نظري پژوهش .  4 شكلشکل 4. چارچوب نظری پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 جنبه مردمي 

 جنبه برآمدي جنبه خدماتي/ سيستمي

عملكرد  
 ايمني جاده 

 متوفيات  تخلفات  پاسگاه   راهدارخانه   تجهيزات   روشنايي   دوربين   نماپيام 

مأخذ: یافته های تحقیق.

۲. روش تحقیق
در ایــن قســمت ضمن بررســی پژوهش های انجام شــده در زمینــه ایمنی جاده ها، از اســناد 
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کّمی مرتبط  منتشر شده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  برای جمع آوری داد ه های 
با ایمنی جاده های اســتان های کشــورنیز اســتفاده شده اســت. قلمروی پژوهش، 31 استان 
کشور در سال 1397 است. با توجه به ارزیابی وضعیت استان ها از لحاظ شاخص های ایمنی 
جــاده، پژوهــش کاربــردی حاضر کمک شــایانی به شناســایی جایگاه اســتان ها در خصوص 
ایمنی جاده ها و همچنین تصمیم گیری برای بهینه سازی وضع موجود می کند. گفتنی است 
انتخاب شــاخص ها با توجه به اصول ســنجش پذیری، معتبر بودن، تناســب نظری داشتن، 

صراحت و شفافیت داشتن، مرتبط بودن، غیرتکراری بودن و فراغت از ارزش بودن1 است.

جدول 1. شاخص های تحقیق

مالحظاتواحدشاخص

متوفیات 
جاده ای1 

تعداد تلفات جاده ای در هر 100 
کیلومتر جاده

(Shen et al., 2010: 926(
(Behnood et al., 2014: 1517(

(Ganji, Rassafi and Xu, 2019: 676(
(Shen et al., 2013: 89(

)همدانی و همکاران، 1395: 6(

تخلفات 
جاده ای2 

تعداد تخلفات جاده ای در هر 
کیلومتر جاده  100

)ابطحی، 1388: 53( 
)همدانی و همکاران، 1395: 6(

تعداد ایستگاه های پلیس راه در پاسگاه پلیس3 
کیلومتر جاده هر 100 

(Behnood et al., 2014: 1517(
(Ganji, Rassafi and Xu, 2019: 676(

)همدانی و همکاران، 1395: 6(
)ابطحی، 1388: 53(

مجاورت  در  که  محوطه هایی  و  ساختمان ها  از  مجموعه ای 
انتظامی  راه های برون شهری برای استقرار یگان های نیروی 
گشت  تیم های  پشتیبانی  مقر  عنوان  به  و  شده  احداث 
از تجهیزات نصب  و  قرار می گیرند  استفاده  و مورد  محسوب 
شده در محوطه جلو یا خروجی سامانه های متصل به آن در 
جهت کنترل، نظارت و تأمین ایمنی عبور و مرور همه وسایل 
سازمان  آماری،  )سالنامه  می شود  استفاده  عبوری  نقلیه 

راهداری و حمل ونقل جاده ای، 1397(.

1. براساس این اصل، شاخص ها نباید تابع خواست ها، انتظارات و ارزش های خاص و شخصی محقق باشند.
1. Road Traffic Fatality (RTF(
2. Road Traffic Violation (RTV(
3. Police Station (PS(
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مالحظاتواحدشاخص

تعداد راهدارخانه در هر 100 راهدارخانه1 
کیلومتر جاده

)همدانی و همکاران، 1395: 6(
و  تجهیزات  استقرار  برای  مکانی  به عنوان  راهدارخانه 
آنها  که وجود  ماشین آالت و پرسنل عملیاتی راهداری است 
کنش های  کشور و لزوم وا گستردگی طول راه های  با توجه به 
فوری،  جاری،  راهداری  ویژه  به  عملیات  در  سرعت  و  سریع 
اضطراری و زمستانی امری حیاتی بوده و از مهمترین عوامل 
راه  از  استفاده کنندگان  جان  نجات  و  حفظ  راستای  در 
راه های  بازگشایی  جوی،  نامناسب  و  اضطراری  شرایط  در 
مسدود در اثر برف و بوران و... است )سالنامه آماری، سازمان 

راهداری و حمل ونقل جاده ای، 1397(.

ماشین آالت 
و تجهیزات 

راهداری2

تعداد ماشین آالت و تجهیزات 
کیلومتر  راهداری در هر 100 

جاده
(Ganji, Rassafi and Xu, 2019: 676(

راه دارای 
سیستم 

روشنایی3 

طول راه های مجهز به سیستم 
کیلومتر  روشنایی نسبت به 100 

جاده

 (Behnood et al., 2014: 1517(
(Ganji, Rassafi and Xu, 2019: 676(

)ابطحی، 1388: 53(

دوربین4 
جاده ای

کنترل  تعداد دوربین های 
سرعت جاده ای در هر 100 

کیلومتر جاده

(Behnood et al., 2014; 1517(
(Ganji, Rassafi and Xu, 2019: 676(

منفی  آثار  کنترل  منظور  به  استفاده  مورد  روش های  از  یکی 
کنترل سرعت به عنوان یک  سرعت، استفاده از دوربین های 
سازمان  آماری،  )سالنامه  است  بازدارنده  و  نظارتی  راهکار 

راهداری و حمل ونقل جاده ای، 1397(.

تابلو پیام نمای 
متغیر5  جاده ای 

تعداد تابلو پیام نمای متغیر 
کیلومتر  جاده ای در هر 100 

جاده

جاده ها  سطح  در  ترافیکی  پیام های  نمایش  برای  تابلو  این 
که  و مبادی پرتردد و حادثه خیز مورد استفاده قرار می گیرد 
کنترل را دارد. بنابراین همه پیغام های  قابلیت ارتباط با مرکز 
مربوط به کیفیت جاده، سنگینی ترافیک، توصیه های ایمنی 
و موارد دیگر را می توان در زمان های مقتضی به تابلو ارسال 
کرد تا با استفاده از آن ضریب ایمنی جاده ارتقا یابد )سالنامه 

آماری، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، 1397(.

مأخذ: یافته های تحقیق.

1. Toll Station (TS(
2. Equipment and Vehicles (E&V(
3. Road with Lighting System (RLS(
4. Camera (C(
5. Variable Message Signs (VMS(
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شــاخص های جمع آوری شــده برای ارزیابی وضعیت ایمنی جاده ای استان های کشور 
بــا اســتفاده از تکنیــک آنتروپــی، وزن دار شــده و در قالــب تکنیــک پرومتــه مــورد تحلیل قرار 
خواهند گرفت. ازاین رو از نرم افزار Visual PROMETHEE اســتفاده شــده اســت. وضعیت 

استان ها در شاخص های ایمنی جاده ای به شرح جدول 2 است.

جدول 2. شاخص های مورد استفاده به تفکیک استان های ایران
شاخص

استان

متوفیات 
جاده ای

تخلفات 
جاده ای

پاسگاه 
راهدارخانهپلیس

ماشین آالت 
و تجهیزات 

راهداری

راه دارای 
سیستم 
روشنایی

دوربین 
جاده ای

تابلو 
پیام نمای 

متغیر جاده ای

6/3841/870/120/355/951/300/560/06آذربایجان شرقی

5/2316/790/090/376/941/780/420/07آذربایجان غربی

3/6626/030/090/245/303/120/500/02اردبیل

6/6829/320/120/305/762/161/000/09اصفهان

13/8368/620/300/9911/027/671/290/30البرز

4/375/840/170/338/710/900/270/10ایالم

4/9823/430/130/504/933/051/080/20بوشهر

12/61226/610/380/9811/0712/422/410/45تهران

6/411/990/160/819/572/050/850/13چهارمحال و بختیاری

1/621/670/050/122/870/800/420/04خراسان جنوبی

4/9762/350/110/235/331/320/730/08خراسان رضوی

5/188/610/110/568/512/090/640/11خراسان شمالی

4/108/160/070/062/881/970/140/02خوزستان

4/8519/460/150/556/692/030/610/08زنجان

8/8513/180/260/499/905/021/770/23سمنان

6/6571/430/090/213/900/430/130/01سیستان وبلوچستان

6/065/140/090/334/191/590/780/05فارس

5/8316/840/130/496/565/130/850/28قزوین

13/5949/720/280/628/1114/014/020/55قم

6/289/750/070/576/721/000/520/06کردستان

6/114/920/070/203/701/090/230/12کرمان
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شاخص

استان

متوفیات 
جاده ای

تخلفات 
جاده ای

پاسگاه 
راهدارخانهپلیس

ماشین آالت 
و تجهیزات 

راهداری

راه دارای 
سیستم 
روشنایی

دوربین 
جاده ای

تابلو 
پیام نمای 

متغیر جاده ای

4/6850/120/120/366/942/000/320/11کرمانشاه

کهگیلویه و 
3/201/700/090/435/091/570/320/04بویراحمد

5/8842/190/090/385/993/830/450/11گلستان

5/9217/070/090/185/192/580/500/03گیالن

5/183/520/130/395/311/740/570/03لرستان

6/2650/170/140/215/845/800/750/04مازندران

8/5817/810/140/457/965/570/470/14مرکزی

3/067/310/050/102/510/580/430/01هرمزگان

6/4115/030/120/497/962/300/990/14همدان

3/0028/270/080/295/975/970/860/06یزد

مأخذ: سالنامه آماری، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، 1397.

، می توان گفت که بر اساس  در ارزیابی شاخص های مورد بررسی در ایمنی جاده ای کشور
منطق ســاختار ترجیح جزء، دو شــاخص تعداد تلفات جاده ای به ازای هر 100 کیلومتر جاده 
و شــاخص تعداد تخلفات جاده ای در هر 100 کیلومتر جاده، ماهیت منفی داشــته اســت. به 
این معنا که هر چه مقدار این شاخص ها کمتر باشد، شرایط حصول به هدف )ایمنی جاده( 
مناسب تر خواهد بود. در این بررسی متوسط شاخص تعداد تلفات جاده ای به ازای هر 100 
، 6/14 بوده که بیشــترین آن مربوط به اســتان البــرز با ارزش عددی  کیلومتــر جاده در کشــور
13/83 و کمتریــن آن مربــوط به خراســان جنوبی با مقدار 1/62 اســت. در بررســی شــاخص 
تعــداد تخلفــات جــاده ای در هــر 100 کیلومتر جاده نیز متوســط ارزش عددی این شــاخص، 
30/48 بــوده کــه باالتریــن آن مربــوط به اســتان تهران بــا ارزش عــدد 226/61 و کمترین آن 

مربوط به استان خراسان جنوبی با ارزش عدد 1/67 است. 
به غیر از دو شــاخص اشــاره شــده، شــاخص های دیگر ماهیت مثبت دارند. در بررســی 
تعداد ایستگاه های پلیس راه در هر 100 کیلومتر جاده، می توان گفت که متوسط این شاخص 
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در کشــور 0/13 بــوده کــه اســتان تهــران بــا دارا بــودن 0/38 واحــدی بهترین وضعیــت را بین 
اســتان های کشــور دارد. درحالی کــه اســتان های خراســان شــمالی و هرمــزگان کمترین میزان 
تعــداد ایســتگاه های پلیــس راه در هــر 100 کیلومتر جاده را دارند. اســتان البــرز باالترین تعداد 
راهدارخانه در هر 100 کیلومتر جاده را داراست و کمترین آن مربوط به استان خوزستان است. 
همچنین در بررسی تعداد ماشین آالت و تجهیزات راهداری در هر 100 کیلومتر جاده می توان 
گفت اســتان تهران با ارزش عددی 11/07 و اســتان البرز با ارزش عددی 11/02 باالترین ارزش 

شاخص را به خود اختصاص داده اند و استان هرمزگان نیز کمترین میزان را دارد. 
در ایــن بررســی اســتان قــم بیشــترین میــزان راه هــای دارای روشــنایی بــه ازای هــر 100 
کیلومتــر از جــاده را داراســت و کمتریــن آن مربوط به اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت. 
همچنیــن بیشــترین تعــداد دوربین هــای کنترل ســرعت در هــر 100 کیلومتر جاده در اســتان 
قم و کمترین در اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت. کمترین تعداد تابلو پیام نمای متغیر 
جاده ای سرعت در هر 100 کیلومتر جاده، در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان و 
بیشترین تعداد آن در استان قم است. جدول 3 آمار توصیفی شاخص های ایمنی جاده ای 

استان های کشور را نشان می دهد.

جدول 3. آمار توصیفی شاخص های ایمنی جاده ای استان های کشور

انحراف معیاردامنهمیانگینکمترینبیشترینشاخص

13/831/626/1412/212/84متوفیات جاده ای

226/611/6730/48224/9441/84تخلفات جاده ای

0/380/050/130/320/08پاسگاه پلیس

0/990/060/410/920/23راهدارخانه

11/072/516/378/552/25ماشین آالت و تجهیزات راهداری

14/010/433/2413/583/17راه دارای سیستم روشنایی

4/020/130/803/890/76دوربین جاده ای

0/550/010/120/540/13تابلو پیام نمای متغیر جاده ای

مأخذ: همان.
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از آنجا کــه شــاخص ها اوزان متفاوتــی در حــل مســائل تصمیم گیری دارنــد، از روش های 
ریاضی برای برآورد آنها استفاده می شود. وقتی که داده های یک مسئله تصمیم گیری به طور 
کامل مشــخص شــده باشــد، روش آنتروپی می تواند برای ارزیابی وزن  شــاخص ها به کار رود. 
آنتروپی یک مفهوم بســیار با اهمیت در علوم اجتماعی، فیزیک و نظریه اطالعات اســت )آذر 
کندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد،  و رجب زاده، 1391: 50(. در این روش هر چه پرا
آن شــاخص از وزن بیشــتری برخوردار اســت. روش آنتروپی اولین بار توســط شانون )1948( 
مطــرح شــد )Liu et al., 2017: 61). اوزان شــاخص های ایمنــی جــاده ای با کاربســت روش 

آنتروپی به شرح جدول 4 است.

جدول 4. اوزان شاخص های ایمنی جاده ای

وزنشاخصوزنشاخص

0/03ماشین آالت و تجهیزات راهداری0/05متوفیات جاده ای

0/17راه دارای سیستم روشنایی0/28تخلفات جاده ای

0/15دوربین جاده ای0/06پاسگاه پلیس

0/20تابلو پیام نمای متغیر جاده ای0/07راهدارخانه

مأخذ: یافته های تحقیق.

بــرای تحلیــل وضعیــت اســتان های کشــور بــه لحــاظ ایمنــی جاده هــا از تکنیــک پرومتــه 
اســتفاده می شــود. روش ســازمانی رتبه بنــدی ارجحیــت بــرای غنی ســازی ارزیابی هــا یا همان 
پرومتــه،1 یــک متدولــوژی تصمیم گیــری چندمعیاره اســت که نســخه های اولیــه و اصلی آن به 
نام های PROMETHEE I و PROMETHEE II توســط برنس2 )1982( معرفی شــدند. چند 
ســال بعد برنس و مارســکال3 روش PROMETHEE III و PROMETHEE IV را ارائه کردند. 

1. Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations (PROMETHEE(
2. Brans
3. Mareschal
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آنهــا ماژول هــای تعاملــی بصری1 را نیز در ســال 1989 پیشــنهاد کردند )نــاری، 1390: 49(. این 
 ، تکنیــک مزیت هایــی نظیــر عــدم نیــاز به پــردازش متغیرهــا، از دســت دادن اطالعــات کمتر
گی هــا، قابلیــت وزن پذیــری شــاخص ها و تحلیل هــای  منعکس کننــده خــواص مختلــف ویژ
گرافیکی به دســت آمده از کاربرد نرم افزار پرومته دارد. با توجه به تحلیل جایگاه اســتان های 
کشــور در شــاخص های ایمنی جــاده ای، از روش PROMETHEE II بــرای رتبه بندی کامل 
اســتان ها و ابزارهــای تحلیلــی نرم افزار مانند GAIA بــرای تحلیل گرافیکی یافته ها اســتفاده 

می شود.
نقطه  شــروع روش پرومته تشکیل جدول ارزیابی اســت که گزینه ها براساس معیارهای 
گزینــه  A1, A2 را مقایســه می کنیــم بایــد نتایــج  کــه دو  مختلــف ارزیابــی می شــوند. هنگامــی 
 A1, A2  برای مقایســه  دو گزینه ،(p( گزینه هــا را براســاس ارجحیــت بیان کنیم. تابــع ارجحیت
 dj(A1,A2(=fj(A1(-fj(A2( اســت کــه Pj(A1,A2( = Pj[dj(A1,A2(] بــه گونه ،j از نظــر شــاخص
، از میان 6 نوع تابع  بیانگــر تفاوت اندازه ها در شــاخص j اســت. نوع تابع ارجحیت هر معیــار
از پیــش تعریف شــده انتخاب  می شــود.2 نــوع تابع اغلب از طریق ماهیت هــر معیار و دیدگاه 
تصمیم گیرنده تعیین  می شــود. در هر یک از این توابع باید پارامترهای ترجیحی یاد شــده در 
هر تابع تعیین شــوند. q آســتانه بی تفاوتی )بزرگترین تفاوت قابل اغماض( و p آستانه  ترجیح 
 s .کوچکتریــن تفاوتی که نشــان دهنده ترجیح قطعی یک گزینه بر گزینه دیگر اســت( اســت(
فقط در تابع نوع گوسی استفاده می شود و معموًال بین p و q مشخص می شود. در پژوهش 
حاضــر بــا توجه بــه کّمی بودن معیارهــا و توجه به تغییر خطــی اولویت ها با نوســان تغییرات 

گزینه ها در بازه صفر تا آستانه، از تابع V شکل مطابق شکل زیر استفاده می شود.

1. Geometrical Analytic for Interactive Aid (GAIA(
2. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

Brans, JP and B. Mareschal (2005(. "Promethee Methods. In: Multiple Criteria Decision Analysis: State 
of the Art Surveys", International Series in Operations Research and Management Science, Vol. 78.
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شکل 5. تابع ارجحیت v شکل

شکل 5. تابع ارجحیت vشکل

Source: Brans and Mareschal, 2005: 170.

مطابق تابع v شکل، پارامتر p یا همان آستانه ترجیح باید مشخص شود که برای تحت 
گزینه ها، از ایدئال ترین شــرایط تا بدترین وضعیت  پوشــش قرار دادن تمام تفاوت حاصل از 
گی شاخص های ایمنی  موجود، از دامنه تغییرات برای آســتانه ترجیح اســتفاده می شود. ویژ

جاده ای برای قرار گیری در محیط پرومته به شرح جدول 5 است.

گی شاخص های ایمنی جاده ای در محیط پرومته جدول 5. ویژ

 :QتابعوزنMIN/MAXشاخص
(Indifference)

P: 
(Preference)

S: 
(Gaussian)

-V-12/21 شکل MIN0/05متوفیات جاده ای

-V-224/94 شکل MIN0/28تخلفات جاده ای

-V-0/33 شکل MAX0/06پاسگاه پلیس

-V-0/93 شکل MAX0/07راهدارخانه

-V-8/56 شکل MAX0/03ماشین آالت و تجهیزات راهداری

-V-13/58 شکل MAX0/17راه دارای سیستم روشنایی

-V-3/89 شکل MAX0/15دوربین جاده ای

متغیر  پیام نمای  تابلو 
-V-0/54 شکل MAX0/20جاده ای

مأخذ: همان.
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، نتایج به دســت  بــا توجــه به کاربــرد نرم افزار Visual PROMETHE در پژوهش حاضر
آمده از وضعیت ایمنی جاده ای استان ها مطابق جدول 6 است.

جدول 6. رتبه استان های ایران در ایمنی جاده ای

Phi+Phi-Phiاستانرتبه

0/42190/49130/0694قم1

0/15590/25870/1029البرز2

0/15590/19820/0424سمنان3

0/13590/41710/2811تهران4

0/11170/15440/0427قزوین5

0/07300/12570/0528چهارمحال و بختیاری6

0/05400/11200/0580بوشهر7

0/04040/10620/0658مرکزی8

0/03100/09080/0598همدان9

0/02200/08430/0623خراسان شمالی10

0/00360/06920/0729-زنجان11

0/01060/07560/0861-ایالم12

0/02210/06610/0882-یزد13

0/02990/05960/0895-لرستان14

0/03120/05700/0882-اصفهان15

0/03270/06330/0960-کهگیلویه و بویراحمد16

0/03480/05870/0935-کردستان17

0/03550/05940/0950-گلستان18

0/03780/05520/0930-فارس19

0/04040/04890/0893-آذربایجان غربی20

0/04110/07090/1120-مازندران21

0/05480/05520/1100-کرمان22

0/06010/04820/1083-اردبیل23

0/06180/04740/1091-کرمانشاه24
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Phi+Phi-Phiاستانرتبه

0/06630/04140/1077-گیالن25

0/07130/05900/1303-خراسان جنوبی26

0/08110/03390/1150-آذربایجان شرقی27

0/09440/04360/1381-خوزستان28

0/10010/03480/1348-خراسان رضوی29

0/10110/04540/1465-هرمزگان30

0/19070/01190/2026-سیستان و بلوچستان31

مأخذ: همان.

کســب ارزش عــددی 0/42 در جریــان خالــص، بهتریــن وضعیــت را در  اســتان قــم بــا 
بررســی شــاخص های ایمنی جــاده ای به خود اختصاص داده اســت. اســتان های ســمنان، 
البــرز و تهــران در جایگاه های بعدی قرار دارند. در این میان اســتان سیســتان و بلوچســتان 
نامناســب ترین وضعیت نســبی را در بین اســتان های کشور دارد. در بررسی جریان مثبت که 
گویای میزان توان یا قوت استان هاســت، اســتان های قم و تهران باالترین ارزش عددی را به 
خود اختصاص داده اند. عاملی که استان تهران را با توجه به شاخص باالی جریان مثبت در 
جایگاه چهارم ایمنی جاده اســتان ها قرار داده اســت، ضعف باالی این اســتان است. استان 

تهران باالترین جریان منفی در بین استان های کشور را داراست.
نرم افــزار پرومتــه ابزارهای ســودمندی برای تحلیــل گرافیکی مســائل تصمیم گیری ارائه 
کــرده  کــه یکــی از آنهــا تحلیل مربوط بــه GAIA-WEB اســت. GAIA-WEB یــک صفحه و 
گزینه در ارتباط با شاخص های مطرح  نمودار تارعنکبوت1 مانندی برای نمایش عملکرد هر 

شده ارائه می کند. شکل زیر وضعیت استان ها در GAIA-WEB را نشان می دهد.

1. Spiderweb
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شکل 6. وضعیت استان های ایران در شاخص های ایمنی جاده ای 
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مأخذ: یافته های تحقیق.

  
  هاي تحقيق. يافته مأخذ:

  

جه جريانات ، بازگوكننده نتيPIط  خ  هاشكلدر اين    .است  دهنده عملكرد نسبي بهتر آن استانگيري وضعيت به سمت محيط بيروني دايره نشان شكل
هاي خالص  ريانسبزرنگ و ج  PI، با  شودغلبه جريان مثبت بر منفي كه موجب عملكرد نهايي و جريان خالص مثبت مي  بنابراين   .ستهاحاصله از استان 

راسان شمالي خو  استان قم، البرز، سمنان، تهران، قزوين، چهارمحال و بختياري، بوشهر، مركزي، همدان    10شوند.  مي   قرمزرنگ مشخص  PIمنفي، با  
بق با ارزش جريان هاي ايران مطااي استانزير به ترتيب وضعيت ايمني جاده   هاي شكل  .است  (غلبه ميزان نسبي قوت بر ضعف)   خالص مثبت  داراي جريان

  دهد.نشان مي  را هاي ايران مطابق با غلبه جريان حاكم اي استانخالص و وضعيت ايمني جاده 
  

  مطابق با ارزش جريان خالص اي هاي ايران در ايمني جاده وضعيت استان . 7  شكل

شــکل گیری وضعیــت بــه ســمت محیــط بیرونــی دایــره نشــان دهنده عملکرد نســبی 
بهتــر آن اســتان اســت. در ایــن شــکل ها خــط PI، بازگوکننــده نتیجــه جریانــات حاصلــه از 
استان هاســت. بنابرایــن غلبــه جریــان مثبت بــر منفی که موجــب عملکرد نهایــی و جریان 
خالص مثبت می شود، با PI سبزرنگ و جریان های خالص منفی، با PI قرمزرنگ مشخص  
 ، ، ســمنان، تهران، قزویــن، چهارمحــال و بختیاری، بوشــهر می شــوند. 10 اســتان قــم، البــرز
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مرکزی، همدان و خراســان شــمالی دارای جریان خالص مثبت )غلبه میزان نســبی قوت بر 
ضعف( اســت. شــکل های زیر به ترتیب وضعیت ایمنی جاده ای اســتان های ایران مطابق 
بــا ارزش جریــان خالص و وضعیت ایمنی جاده ای اســتان های ایران مطابق با غلبه جریان 

کم را نشان می دهد. حا

شکل 7. وضعیت استان های ایران در ایمنی جاده ای مطابق با ارزش جریان خالص

مأخذ: همان.
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کم وضعیت در ایمنی جاده ای استان های ایران شکل 8. جریان حا

مأخذ: همان.

مطابق با عملکرد استان ها در برخورداری از شاخص های ایمنی جاده ای، یک تصویر 
کلی در قالب نمودار میله ای در پرومته، قابل مشاهده است. نمودار میله ای نشان دهنده 
.(Lopes, Muñoz and Urbistondo, 2018: 9( گزینه هاســت  قــوت  و  ضعــف   نقــاط 
 نمــودار زیــر وضعیت اســتان های کشــور را در برخورداری از شــاخص های ایمنی جاده ای 

نشان می دهد.
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نمودار 1. نمودار وضعیت استان های کشور در برخورداری از شاخص های ایمنی جاده ای

مأخذ: یافته های تحقیق.

همچنان که مشاهده می شود میزان تعداد تلفات جاده ای در هر 100 کیلومتر جاده و تعداد 
تخلفات جاده ای در هر 100 کیلومتر جاده در استان قم، تنها عوامل ضعف عملکردی این استان 
در ایمنی جاده ای محســوب می شــوند. از آنجا که بیشــترین توان و قوت نســبی شــاخص ها را به 
خود اختصاص داده موجب برتری این استان در مقایسه با دیگر استان های کشور شده است. 
استان تهران هم که نقاط ضعف خود را در دو شاخص تلفات و تخلفات می بیند، بیشترین میزان 
ضعف نسبی کشور را در تعداد تلفات جاده ای در هر 100 کیلومتر جاده و تعداد تخلفات جاده ای 
در هر 100 کیلومتر جاده داراســت. در واقع تأثیر زیاد این شــاخص ها، بیشترین نقش را در ضعف 
عملکردی این اســتان در ایمنی جاده برعهده داشــته است. استان البرز با میزان ضعف نزدیک 
به اســتان قم ولی با تأثیر کمتر نقاط قوت، عملکرد پایین تری را نســبت به اســتان قم داراســت. 
استان سمنان تنها در شاخص تعداد تلفات جاده ای در هر 100 کیلومتر جاده ضعف داشته و به 
سبب میزان تأثیر کمتر نقاط قوت و توان خود عملکرد پایین تری نسبت به استان های قم و البرز 
داراست. استان سیستان و بلوچستان نیز با ضعف عملکردی همه شاخص های ایمنی جاده ای، 

پایین ترین جایگاه را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.
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گزینه هــای  از جایــگاه  بــرای نمایــش متنــاوب  گرافیکــی پرومتــه  ابزارهــای  از  شــبکه پرومتــه1 
تصمیم گیری است. این شبکه جایگاه استان های کشور را در ایمنی جاده ها مطابق با ارزش جریانات 

حاصل شده، نشان می دهد. شکل ذیل ساختار شبکه ای استان های کشور را نشان می دهد.

شکل 9. شبکه پرومته

مأخذ: همان.

طبق شبکه پرومته دو سرسلسله از ساختار شبکه ای حاصل شده است؛ قم و سمنان. 
گزینه  دلیل این امر آن است که سمنان از لحاظ جریان منفی )نشانگر میزان ضعف ]نسبی[ 
هســت(، وضعیت بهتری در مقایســه با اســتان قم داشــته اســت. این برتری در جریان منفی 
به تشــکیل ســاختاری با دو رأس در شبکه جایگاه های استان ها منجر شده است. همچنان 
که این امر حاصل  که مشاهده می شود ساختار شبکه از محور قم به تهران ادامه دار نیست 
از ضعف جریان منفی اســتان تهران بوده که نتوانســته نســبت به اســتان های دیگر وضعیت 

کند. مناسب و بهتری پیدا 

1. PROMETHEE Network
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 Lopes,( اســت GAIA از راه هــای افزایــش کارآمــدی روش پرومتــه، به کارگیــری تحلیــل
Muñoz and Urbistondo, 2018: 9). صفحه GAIA برای استان های کشور در شاخص های 

ایمنی جاده ای به صورت شکل زیر است.

GAIA شکل 10. صفحه

براســاس صفحه GAIA، شــاخص دوربین های کنترل ســرعت و میزان روشنایی جاده 
همبســتگی باالیــی با هــم دارند که با شــاخص تابلونماهای جــاده ای ارتبــاط نزدیکی دارند. 
این شــاخص ها نقش باالیی در برتری جایگاه ایمنی جاده های اســتان قم برعهده داشــتند. 
شاخص های تعداد تلفات جاده ای و تعداد تخلفات نیز نقطه مقابل و کمترین همبستگی با 
شاخص های دوربین کنترل کننده سرعت، میزان روشنایی جاده ای و تابلونماهای جاده ای 
را نشان می دهند. از شاخص های تعداد تلفات جاده ای و تعداد تخلفات می توان به عنوان 
یــک خوشــه از شــاخص ها نام بــرد. همچنین از دیگر همبســتگی  شــاخص ها می تــوان به دو 

کرد. شاخص تعداد راهدارخانه و میزان ماشین آالت و تجهیزات راهداری اشاره 
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3. جمع بندی و نتیجه گیری
در مطالعــه حاضــر توانایــی تکنیک پرومته در تحلیــل ایمنی جاده ای از طریــق قابلیت های 
بررســی  بــا  اســت.  شــده  داده  نشــان  ایــران  اســتان های  بــرای   Visual PROMETHEE

پژوهش های انجام شــده در زمینه ایمنی جاده ها و مراجعه به اســناد منتشــر شــده سازمان 
راهــداری و حمل و نقــل جــاده ای برای جمــع آوری داد ه هــای کّمی مرتبط بــا ایمنی جاده ای 
، شاخص ســازی و اوزان دهی به شــاخص ها با اســتفاده از روش آنتروپی و  اســتان های کشــور
همگام با ابزارهای GAIA-WEB، PROMETHEE Network، صفحه GAIA و نمودارهای 
توصیفــی، عملکــرد اســتان های کشــور مورد تحلیــل قرار گرفــت. تحلیل شــاخص های ایمنی 
کندگی  در کشــور نشــان دهنده توزیــع غیر یکســان شــاخص ها در پهنه کشــور اســت. ایــن پرا
شــاخص های ایمنــی در جهــت مرکــز سیاســی - جغرافیایی کشــور بــه صورت افزایشــی ظاهر 
، ســمنان، تهــران و قزویــن باالترین جایــگاه را در  می شــود. در حالی کــه اســتان های قــم، البرز
برخورداری از شــاخص های ایمنی جاده ای دارند؛ استان های مرزی سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، خراســان رضوی، خوزســتان و آذربایجان شــرقی اســتان هایی بودند که پایین ترین 
برخورداری را از شاخص های ایمنی جاده ای داشتند. این نتیجه مرجعی برای سیاست های 
متناسب جغرافیایی برای ایجاد تعادل در توسعه یکنواخت سیستم های زمینی حمل و نقل 

در ایران را مطرح می کند.
براساس تحلیل انجام شده وضعیت کلی کشور به لحاظ ایمنی جاده ای در شرایط ایدئالی 
 نیســت. نتایج مشــابهی کــه پژوهش های جعفــری و همــکاران )1396( و ســاریخانی )1397(
کشــورهای منتخــب و پژوهــش )همدانــی و همــکاران )1395(   در ســطح مقایســه ایــران بــا 
در ســطح اســتان های ایــران از خــود نشــان داده اند. در ســطح اســتانی، اســتان سیســتان و 
بلوچســتان بــا ضعــف عملکردی همه شــاخص های ایمنی جاده ای پایین تریــن جایگاه را در 
بین اســتان های کشور به خود اختصاص داده است. این ضعف عملکردی استان سیستان 
و بلوچســتان در پژوهــش علــوی و اســفندیاری )1398( نیز برآورد شــده بود. اما در کاربســت 
تکنیک پرومته و جریان های نهایی که این تکنیک برای اســتان های کشــور به لحاظ ایمنی 
، ســمنان، تهــران، قزویــن، چهارمحــال و  جــاده ای بــرآورد می کنــد صرفــًا 10 اســتان قــم، البــرز
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، مرکزی، همدان و خراســان شــمالی دارای جریان خالص مثبت هســتند.  بختیــاری، بوشــهر
کثر استان ها  یعنی میزان تأثیر نسبی توان و قوت بر ضعف مثبت بوده است. به این ترتیب ا

به ارتقای شاخص های ایمنی نیازمندند.
مهمتریــن نتیجــه تحقیــق حاضــر درک سیســتمی و یکپارچــه از شــرایط ایمنــی جاده  
اســت. اســتان های قــم، ســمنان، البرز و تهــران جایــگاه مناســبی در شــاخص های ترکیبی 
ایمنــی جــاده ای به دســت آورده اند امــا از جنبه برآمدی یعنــی تعداد متوفیــات و تخلفات 
براســاس  نــه  ایمنــی جــاده ای صرفــًا  بنیــان  بنابرایــن  جــاده ای همچنــان ضعــف دارنــد. 
ســرمایه گذاری های فیزیکی و مالی در بســتر راه بلکه بر درک سیســتم ایمنی اســتوار است. 
گرفتــه و بــه تدویــن  ایــن درک می توانــد از فرهنــگ ایمنــی حمل ونقــل در جامعــه نشــئت 
اســتراتژی های ایمنی جاده ای در برنامه های راهبردی - عملیاتی منجر شــده و به نظارت 
بــر اجــرای این برنامه های ایمنی ختم شــود. البته درک سیســتمی از ایمنــی، نباید از درک 
تفاوت های خاص جغرافیایی ، جمعیتی ، اقتصادی، اجتماعی و تحرک استان ها جلوگیری 
کید  دارد. در حالی که اســتان قم  کنــد. ضرورتــی که پژوهش نونو و کویادا )2018( نیز به آن تأ
با ضعف شــاخص های تلفات جاده ای و تخلفات جاده ای مواجه اســت، اســتان سیستان 
و بلوچســتان با ضعف عملکردی همه شــاخص های ایمنی جاده ای روبه رو اســت. ازاین رو 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان عالوه بر توســعه شــاخص های فیزیکی جاده ای، ارتقای 

شاخص های ایمنی نیز باید همگام شود.
پیشــنهاد می شــود متناســب بــا نتایــج بــه دســت آمده اقــدام بــه تقویت شــاخص های 
تضعیف کننــده ایمنــی جاده هــا در اســتان های سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، خراســان 
رضــوی، خوزســتان، آذربایجان شــرقی، خراســان جنوبی، گیالن، کرمانشــاه، اردبیــل، کرمان، 
مازنــدران، آذربایجــان غربــی، فارس، گلســتان، کردســتان، کهگیلویــه و بویراحمــد، اصفهان، 

کرد.  لرستان، یزد، ایالم و زنجان 
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زمینی ایران  یع بهینه جمعیت در پهنه سر  امکان سنجی توز
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جمعیــت عامــل اعتــال و بالندگــی یــک کشــور اســت. وضعیت فعلــی اســتقرار جمعیت و نظــام شهرنشــینی در 

کی از تمرکزگرایی شــدید و به نوعی شهرنشــینی وابسته اســت که میراث شهرنشینی و سیاست های  کشــور حا

کارآمــد فعلی اســت. برای قطع شــدن این زنجیره  جمعیتــی دوران قبــل از انقــالب اســالمی و سیاســت های نا

معیوب شهرنشــینی و توزیع جمعیت به سیاســت های جدید و نظام تصمیم گیری بدیعی که مبتنی بر توسعه 

پایــدار باشــد احتیــاج خواهد بود. هدف از این پژوهش ارزیابی پهنه های مطلوب اســکان جمعیت کشــور به 

منظور بازتوزیع جمعیت برای کاهش تمرکزگرایی و آسیب های منبعث از آن است. روش تحقیق مقاله حاضر 

توصیفــی - تحلیلــی بــوده و برای مکان یابی پهنه های مطلوب اســکان جمعیت کشــور از مدل ترکیبی منطق 

کی از آن است که بر مبنای معیارهای 21 گانه استفاده  فازی و تحلیل شــبکه اســتفاده شده اســت. یافته ها حا

شــده در پژوهش، اغلب مســاحت اســتان های مرکزی و شــرقی کشــور که در حال حاضر نیز از جمعیت کمی 

برخوردارند برای اسکان نامناسب معرفی شده است. در نهایت دو راهکار در انتهای پژوهش معرفی شده که 

یکی تمرکززدایی از شــهرهای با جمعیت باال و هدایت آنها به شــهرهای با جمعیت پایین در مناطق مطلوب 

برای اسکان و دیگری هدایت جمعیت به مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی البته با بسترسازی دقیق و اساسی 

و توجه به مبانی اجتماعی - جمعیتی کشور است. 
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مقدمه
رهبر معظم انقالب در ابالغیه سیاســت های کلی »جمعیت« در ســال 1393، اهمیت مقوله 
جمعیت در اقتدار ملی را به عنوان فرصت و امتیاز کشور در نظر گرفته اند. ایشان هماهنگی 
و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذی ربط در این زمینه را ضروری دانسته و درباره 
اقدامــات الزم در حــوزه جمعیــت و مســائل آن ســخن گفته انــد. بنــد »9« سیاســت های کلی 
کید  جمعیت یعنی »بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناســب با ظرفیت زیستی با تأ
بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی« موضوع بررسی پژوهش حاضر 
را تشکیل می دهد. حتی می توان به بند »10« آن یعنی »حفظ و جذب جمعیت در روستاها 
کز جدید جمعیتی به ویژه در جزایر و ســواحل خلیج  کــم و ایجاد مرا و مناطــق مــرزی و کم ترا
فارس و دریای عمان از طریق توســعه شــبکه های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه گذاری 
کی از نــگاه تیزبیــن رهبر معظم  و ایجــاد فضــای کســب و کار بــا درآمد کافی« اشــاره کرد کــه حا
در مــورد وضــع فعلــی جمعیــت کشــور و تالش بــرای بهبود آن اســت. ایشــان در ایــن ابالغیه 

کرده اند. سیاست هایی را به صورت ضمنی و غیر مستقیم برای افزایش جمیعت بیان 
ایــن افزایــش جمعیــت و توزیــع آن در پهنــه فضایــی کشــور بایــد بــه گونــه ای باشــد که 
حتی المقدور باعث رشــد و افزایش آســیب ها نشــود. دو مسئله محوری در مورد ایران، حفظ 
جوانی یا به عبارتی مقابله با بحران پیری جمعیت و رســیدن به جمعیت 150 میلیونی اســت 
که در بســیاری از اســناد رســمی باالدســتی به عنوان اهداف سیاســت های جمعیتی در نظر 

گرفته شده است. 
بــا بررســی وضعیــت موجــود توزیــع و اســتقرار جمعیت در کشــور ایــن نتیجه به دســت 
کــم بر دوران  کان الگوی لیبرالیســتی حا می آیــد کــه الگوی شهرنشــینی و توزیــع جمعیت کما
پهلوی است. حتی سلسله مراتب شهری در ایران پس از انقالب از حالت »نیمه متعادل« در 
کرد )رخشانی نسب و  سال های 1365 و 1375 به حالت »بحرانی« در سال 1385 سوق پیدا 
ضرابی، 1389: 25(. این در حالی اســت که جمهوری اســالمی دعاوی دیگری دارد و توســعه 
متوازن را در اهداف خود بیان کرده است. برخی از صاحب نظران در این حوزه بر این باورند 
 Performance و عملکرد معادل Function که در بحث توسعه باید بین مفهوم کارکرد معادل
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تفکیــک قائــل شــد )ناظمی اردکانــی، 1387: 22(. به عقیــده آنان نظام جمهوری اســالمی از 
ســاختاری برخوردار اســت کــه قابلیت توســعه توانایی های موجــود جامعــه را دارد. بنابراین 
از لحــاظ کارکــردی نظام قادر به توســعه همه جانبه مادی و معنوی اســت. اما آیا در عملکرد 
نیز همین گونه اســت؟ این در حالی اســت که عملکرد توســعه ای نظام جمهوری اســالمی در 
برخی از حوزه ها مثبت نیست. با برداشت از این نظر می توان گفت در بحث توزیع جمعیت 
قابلیــت عملکــردی نظام جمهوری اســالمی تا به امــروز ادامه الگوهای پیشــین غربی بوده و 

روند مثبتی نداشته است. 
افزایش جمعیت جهان و تســریع روند مهاجرت های روســتایی - شــهری به خصوص در 
کشــورهای در حــال توســعه، باعــث تمرکــز و تجمع درصد بــاالی جمعیت در چند شــهر بزرگ و 
کثر فعالیت های صنعتی و خدماتی  مادرشهرهای منطقه ای شده است. با وقوع چنین پدیده ای ا
در این شــهرها متمرکز شــده که باعث تخلیه جمعیت روســتاها و شــهرهای کوچک و گسترش 
بی رویه شــهرهای بزرگ و مادرشــهرهای منطقه ای و به دنبال آن افزایش مشــکالت اجتماعی، 
، امان پــور و بســطامی نیا، 1390: 146(.  اقتصــادی و کالبــدی این شــهرها می شــود )صفایی پــور
 شهرنشــینی در کشــورهای در حــال توســعه از »تئــوری تســلط تک شــهری« تبعیــت می کننــد؛ 
به عبارت دیگــر مواهــب توســعه بیــن مناطــق مختلــف به صــورت نابرابر توزیع شــده اســت. به 
همین دلیل یکی از مشکالت اساسی توسعه در کشورهای در حال توسعه، نبود برابری یا حتی 
نزدیکی ســطوح توسعه مناطق مختلف این کشورهاست. تهران نیز به دلیل موقعیت سیاسی 
و تمرکــز فضایــی بیش از انــدازه به عنوان »نخست شــهر ملی« با جمعیتی چند برابر شــهرهای 
دوم، سوم و چهارم موجبات ناموزونی و بی تعادلی در شبکه شهری کشور را فراهم آورده است. 
کز  بی نظمــی و بدقــواره بــودن نظــام شــهری کشــور بیانگر نوعــی تمرکز شــدید در شــهرهای مرا

استانی و شهرهای متروپل و جذاب تر است )رخشانی نسب و ضرابی، 1389: 28(.
بــرای قطــع شــدن این زنجیــره معیوب شهرنشــینی و توزیــع جمعیت به سیاســت های 
جدید و نظام تصمیم گیری بدیعی که مبتنی بر توسعه پایدار باشد؛ احتیاج خواهد بود. یکی 
از راهکارهای ساختار تصمیم گیری کشور به منظور توزیع جمعیت در پهنه فضای جغرافیایی 
کشــور انجام طرح های آمایش ســرزمین است. ازاین رو شناســایی پهنه های مطلوب یا نقاط 
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دارای مزیت برای استقرار جمعیت امری ضروری و مهم است که به نوعی آینده را نیز مدنظر 
قرار می دهد. آینده یافتنی نیســت؛ بلکه ســاختنی اســت. در واقع آینده جایی نیســت که به 
آنجــا می رویــم، بلکــه جایی اســت کــه آن را به وجــود می آوریم. آینده امری اســت کــه جوامع 
می تواننــد بــا اقدامــات هدفمنــد خــود آن را طراحــی کرده و شــکل دهنــد )فرهــی بوزنجانی، 
که ارتباط مســتقیمی با الگوی اســتقرار ســکونت گاه ها  1388: 90(. آینده نگری نظام شــهری 
دارد، بــر پایــه ایجــاد تعــادل در توزیــع جمعیت بــا توجه به تــوان محیطی نواحــی مختلف در 
کــز زیســت توســعه یافته، ارتباط و پیوند نقاط شــهری  بارگــذاری جمعیــت، برخــورداری از مرا
و روســتایی، ارتباط مناســب بین رتبه و اندازه شــهرها، پیوند مناســب بین ســکونت گاه های 
شــهری بــا بهره منــدی از شــبکه های ارتباطــی و اطالعاتــی مجهز و توســعه یافته متناســب با 

مقیاس و عملکرد آنها و پیوندهای درونی و بیرونی استوار است.
پیشــرفت های اخیــر علمــی و رایانه ای باعــث بهبود چشــمگیر در توانایی هــای نرم افزار 
سیســتم اطالعــات جغرافیایــی در تجزیه و تحلیــل مکانــی شــده اســت. ایــن سیســتم ابــزار 
 ، قدرتمنــدی بــرای تحلیل های فضایی هســتند که قابلیــت ضبط، ذخیره، پرس و جــو، آنالیز
نمایــش و خروجــی اطالعــات جغرافیایــی را دارند. به ایــن ترتیب آنها تأثیر شــگرفی در فرایند 
 Eastman, Jiang and Toledano, 1998; Rikalovic, Cosic( تصمیم گیــری فضایــی دارنــد
and Lazarevic, 2014). همچنیــن روش های تصمیم گیــری چندمعیاره1 نیز قابلیت ترکیب 

نظر کارشناســان با اطالعات واقعی را دارند. این روش ها معیارهای مختلف را ارزیابی کرده و 
 Al-hanbali,( همه نتایج ممکن و اهداف متناقض ناشی از تجزیه و تحلیل را شامل می شوند
Alsaaideh and Kiondoh, 2011: 267). فراینــد تحلیــل شــبکه2 نیــز یکــی دیگــر از ایــن 

روش هاســت که برای ارتباط میان عناصر تصمیم از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی 
با ســاختار تحلیل شــبکه ای کاربرد دارد )زبردست، 1389: 80(. بنابراین تحلیل شبکه روشی 
ایدئال برای مدل ســازی و ایجاد تعامالت و وابســتگی میان شاخص هاست. با توجه به ابهام 

1. Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA(
2. Analytical Network Process (ANP(
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و عــدم قطعیت در قضاوت های تصمیم گیران برای مقایســه عناصــر می توان از منطق فازی1 
اســتفاده کــرد که محــدوده ای از ارزش ها را بــرای بیان عدم قطعیت در نظــر می گیرد. به این 
ترتیب هدف از پژوهش حاضر ارزیابی پهنه های مطلوب فضای جغرافیایی کشــور به منظور 

استقرار بهینه جمعیت و بازتوزیع آن به منظور اقدامی برای آینده است. 

۱. پیشینه پژوهش
هــر طرح پژوهشــی در شــبکه ای از مطالعــات هم موضوع و مرتبــط قرار می گیرد. ترســیم این 
پیوندهــا وظیفــه ای اســت که در بخــش مرور پیشــینه پژوهش انجــام می شــود )منصوریان، 
دور  راه  از  ســنجش  و  فضایــی  تحلیــل  و  جمعیــت  مســئله  بــه  کــه  پژوهش هایــی   .)1389

پرداخته اند، در این بخش بررسی می شوند. 
کنــش  دربــان آســتانه و همــکاران )1398( در پژوهشــی بــا عنــوان »تحلیــل فضایــی پرا
زنان سرپرســت خانوار مورد حمایت کمیته امداد در ســطح کشــور و ارتباط آن با متغیرهای 
اجتماعــی و اقتصــادی« بــا اســتفاده از تکنیک لکه هــای داغ2 و آماره های محلی و سراســری 
کندگی زنان سرپرســت خانوار تحت پوشــش کمیته  Morans I و LISA به بررســی توزیع و پرا

کی از آن اســت  امداد در ســطح 421 شهرســتان کشــور پرداختند. یافته های این پژوهش حا
که بیشــترین درصد خانوارهای با سرپرســت زن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 

کنده شده اند.  در جنوب شرق، شمال شرق و جنوب غرب پرا
ایمانی جاجرمی )1395( در پژوهشی با عنوان »بررسی انتقادی سیاست ها و برنامه های 
توســعه شــهری در ایران« به این نکته مهم اشــاره می کند که شهرها نیازمند سیاستگذاری و 
برنامه ریزی برای توسعه هستند. در این مقاله برای تحلیل تحوالت شهری در ایران، از نظریه 
شهرنشینی وابسته استفاده شده و با مروری بر مهمترین اقدامات مداخله ای دولت ها برای 
توسعه شهری، نقدهای مطرح شده در مورد طرح های توسعه شهری در دوران حاضر بیان 
شــده اســت. نتایج مقاله وی نشان می دهد در نبود مشارکت و نظارت مردمی، سیاست ها و 

1. Fuzzy Logic
2. Hot Spot
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برنامه های توسعه شهری گرفتار در دیوان ساالری های عظیم و رانت جویی های سازمان های 
عمومــی در مقابلــه با شــرایط شهرنشــینی وابســته شکســت خورده اند. آنچه رشــد شــهرها را 
هدایــت می کنــد، نه چارچوب های سیاســتی بلکــه منافع گروه هــای قدرتمند ســودجویی از 
زمین و رانت های شــهری و تقالی تهیدســتان شــهری برای تصرف زمین و ساخت کاشانه ای 

که تداوم وضعیت شهرنشینی پیرامونی را در پی خواهد داشت.  محقر است. شرایطی 
یاســوری )1389( در تحقیقی با عنوان »بررســی روند توزیع جمعیت ایران؛ آینده نگری، 
مشــکالت و راهبردها« با این مقدمه که روند گذشــته سکونت گزینی در ایران حکایت از عدم 
تعادل شدید بین مناطق مختلف دارد به بررسی وضعیت جمعیت در کشور پرداخته است. 
در پژوهــش وی آمده اســت که هرچنــد در توزیع جغرافیایی جمعیت ایــران، عوامل طبیعی 
بــه عنوان مهمترین عوامل ذکر می شــوند؛ امــا عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاســی نیز در 
ایــن بــاره نقش مؤثری دارند. در دو دهه گذشــته مهمترین عوامل مؤثر در توزیع جغرافیایی 
جمعیــت، سیاســتگذاری ها و ســرمایه گذاری های انجــام شــده در برنامه هــای قبــل و بعــد از 
انقــالب اســالمی بــوده اســت. وجــود نابرابری های فضایــی در زمینــه برخــورداری از امکانات 
اقتصــادی، رفاهــی و زیربنایی همــواره یکی از مهمترین عوامل حرکات جمعیتی بوده اســت. 
وی در پژوهــش خــود بــه بیان ادله هایی در کاهــش و یا افزایش جمعیت پرداخته اســت. در 
پایــان نیــز توزیــع بهینه امکانات و خدمات در ســطح ســرزمین بــه عنوان راهکار مناســب در 

توزیع و استقرار جمعیت و کاهش نابرابری های فضایی عنوان شده است. 
آلیو و آمادو1 )2017( در پژوهشی با عنوان »شهرنشینی، شهرها و بهداشت: چالش های 
نیجریــه« بــه ایــن مســئله پرداختند که افزایش ســرعت شهرنشــینی در نیجریــه باعث بحران 
در ســالمت شــهری در میان شــهروندان به خصوص فقر شــهری شــده اســت. آنها در بررسی 
داده هــا و گزارش هــا در منابــع بــه این نتیجه رســیدند که شهرنشــینی و مهاجــرت در نیجریه 
بــدون توجــه بــه شــاخص های رفاهــی و توانمندی های محیطی همــراه بوده اســت. این امر 
کافی آب، زباله، بهداشــت، مدیریت  باعث بحران هایی در ســالمت شــهری از جمله عرضه نا

1. Aliyu and Lawal Amadu
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ک شده است. آنها در پایان پژوهش  کارآمد و خطرنا زباله های جامد و سیستم حمل و نقل نا
کید می کنند که با مدیریت صحیح می توان ســختی و رنج انســان ها در شــهر  بــه ایــن نکتــه تأ
را کاهــش داد. ایــن مدیریــت صحیــح شــامل اصــالح قوانیــن موجــود نیــز می شــود. توســعه 
شهرنشــینی مســتلزم برنامه سیاســی و نوسازی شهری است تا جوامع شــهری پایدار بماند و 

کند.  زندگی سالم ارتقا پیدا 
الورنــس و رودریــک1 )2009( در پژوهشــی با عنــوان »نابرابری در مناطق شــهری؛ رویکرد 
کــه شهرنشــینی تحــول عمیقــی در  نوآورانــه بــه مســائل پیچیــده« بــه ایــن نکتــه می پــردازد 
فرایندهای انسانی و اجتماعی به وجود آورده که آثار مثبت و منفی آن به خوبی درک نشده 
است. او استدالل کرده که رابطه بین برنامه ریزی شهری، سیاست های بهداشتی، اجتماعی 
و زیســت محیطی تــا به حال ضعیف بوده اســت. افزایــش نابرابری هــای اجتماعی در مناطق 
شــهری می تواند با تغییرات ســاختاری و جمعیت شــهری و نیز بازسازی اقتصادهای محلی، 

ملی و بین المللی و به ویژه رشد مهاجرت بین المللی مرتبط باشد.
پژوهش هایی که به تحلیل فضایی و ســنجش از دور توســط نرم افزارهای مخصوص به 
این موضوع پرداخته اند، بیشتر توزیع فضایی در سطح یک نقطه یا پهنه ای محدود از یک 
منطقــه بوده اســت. این امر بیشــتر به علت مشــکل در گــردآوری داده و اطالعــات مربوط به 
موضوع و متناسب ســازی آن برای اســتفاده در این نرم افزارهاست. این امر باعث شده است 

که پژوهش ها متمرکز بر یک نقطه جغرافیایی شود.  

۲. روش پژوهش
روش تحقیــق پژوهــش حاضــر توصیفــی - تحلیلــی اســت. در ایــن پژوهش بــرای مکان یابی 
پهنه هــای مطلــوب اســکان جمعیــت کشــور از مــدل ترکیبــی منطــق فــازی و تحلیــل شــبکه 

استفاده شده است. 
فرایند مدل ســازی در مرحله مکان یابی در دو گام اصلی تعریف شــده اســت. نخست با 

1. Lawrence and Roderick
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توجــه به اهداف تحقیق؛ ابتدا عوامل و معیارها از طریق مطالعات کتابخانه ای و تجربه های 
انجــام شــده در زمینه اســکان جمعیت )شــهرهای جدیــد، تجمیع روســتاها و...( جمع آوری 
شــد. از آنجا کــه ارتبــاط بین معیارهــا و تأثیر هرکدام از آنها در رابطه بــا هدف پژوهش متفاوت 
بــود، از دو پرســش نامه دیمتل1 و تحلیل شــبکه اســتفاده شــد؛ به طوری کــه در گام اول برای 
تعییــن روابــط بیــن معیارها پرســش نامه دیمتل طراحــی و در اختیار متخصصــان و نخبگان 
( دارای تجربــه کاری و پژوهشــی در زمینــه جغرافیا در  قــرار گرفــت. ایــن خبــرگان )بیســت نفــر

گرایش های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، شهرسازی و جمعیتی بودند. 
پس از تعیین و رســم روابط بین معیارها مطابق با خروجی دیمتل، برای محاســبه وزن 
و اهمیــت آنهــا پرســش نامه دوم جهت مقایســه زوجی در اختیار تصمیم گیرنــدگان قرار داده 
شــد. در تحلیــل چند معیــاری فضایــی بعد از شناســایی مســئله تصمیم گیری، الزم اســت هر 
معیــار به صــورت یک الیــه در پایــگاه داده های مبتنی بر سیســتم اطالعات جغرافیایی نشــان 
داده شــود. ازایــن رو نقشــه های معیــار در محیــط ARC GIS تهیــه و بــرای استاندارســازی 
الیه هــا از توابــع عضویت فازی در محیط این برنامه اســتفاده شــد. در گام نهایی با اســتفاده 
از قابلیت هــای سیســتم اطالعــات جغرافیایــی، الیه هــا ترکیــب و بــرای مکان یابــی پهنه های 

مطلوب اسکان جمعیت جدید در یک نقشه واحد به نمایش گذاشته شد.
در مطالعــه حاضر برای تحلیل پهنه های مناســب اســکان جمعیــت از اطالعات مکانی 
ابعاد مختلف تأثیرگذاری بر جمعیت شــهری اســتفاده شــده اســت. داده های این بخش در 
کز انسانی – خدماتی، محدودیت ها، زیرساختی – ارتباطی و محیط  کز اقتصادی، مرا ابعاد مرا
طبیعــی گردآوری شــده اســت. بــرای اســتخراج و رقومی ســازی اطالعات از داده هــای مکانی 
ارائه شــده توســط سازمان نقشــه برداری، سازمان آب و هواشناسی، ســازمان زمین شناسی و 
نتایج سرشــماری عمومی نفوس و مســکن طی سال های 1375، 1385، 1390 و 1395 کشور 

استفاده شده است.

1. Dematel
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3. یافته ها
در ایــن بخــش، ابتــدا بــه وزن دهی معیارهــای مؤثر در پژوهش بــا اســتفاده از تکنیک فرایند 
تحلیــل شــبکه ای پرداخته شــده و ســپس به تعیین پهنه هــای مطلوب اســکان جمعیت در 
سطح کشور با استفاده از مدل منطق فازی در محیط نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی 
اقــدام شــده اســت. پــس از بررســی مطالعــات پیشــین و نظــر متخصصــان مرتبــط با اســکان 
کز  ک، منابــع آبی، مرا جمعیــت، الیه هــای مؤثر از قبیل گســل، پوشــش گیاهی، فرســایش خا
، شــریان های اصلــی و... تعیین و در مرحله بعــد به وزن دهی به این  صنعتــی و معادن، بنادر
معیارها توســط مدل تحلیل شبکه پرداخته شــد. به دلیل حجم باالی محاسبات از نرم افزار 

فرایند تحلیل شبکه ای Super Decisions استفاده شد. 
براساس مطالعات انجام شده به منظور تشخیص پهنه های مطلوب اسکان جمعیت 
کشــور در ســال های آتــی، 21 معیــار تأثیرگــذار و قابــل ســنجش شناســایی شــده اســت. این 
کارشناســان  کتابخانــه ای و همچنیــن نظــر نخبــگان و  معیارهــا از بررســی های اســنادی و 
صاحب نظر اســتخراج شــده اســت. این 21 معیار را می توان در قالب پنج خوشه به شرح زیر 

کرد: دسته بندی 
کشــت و صنعــت، پایانــه بــار و  کــز  ، مرا کز اقتصادی: شــامل شــاخص های معــادن، بنــادر مرا

زمین های زراعی،
کز شهری، کز سوخت، بیمارستان ها، پلیس راه و مرا کز انسانی و خدماتی: شامل مرا مرا

زیرساختی - خدماتی: شامل شریان های اصلی، فرودگاه ها و راه آهن،

، گیاهی و اقلیم کشور محیط طبیعی: شامل شیب زمین، رودخانه ها، پوشش 

ک، زمین لغزش و زمین های شــن و  کز صنعتی، فرســایش خا محدودیت ها: شــامل گســل، مرا

ماسه ای کشور می شود.
به طور کلــی مــدل فراینــد تحلیــل شــبکه ای از سلســله مراتب کنتــرل، خوشــه ها، عناصر و 
روابط متقابل بین خوشــه ها تشــکیل می شــود. در این روش معیارها در پنج خوشــه که شامل 
21 عنصر هستند قرار گرفتند. در واقع ذیل هر خوشه دسته ای از عناصر قرار دارند. این عناصر 

عالوه بر آنکه در داخل خوشه به هم مرتبط هستند در بین خوشه ها نیز وابستگی دارند. 
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شکل 1. ساخت مدل مربوط به شاخص های مؤثر در ارزیابی پهنه های مطلوب اسکان جمعیت کشور

مأخذ: یافته های تحقیق.

جــدول ماتریســی در پرســش نامه دیمتــل به صــورت حضــوری و ایمیل بــرای 33 نفر از 
متخصصــان ایــن حــوزه ارســال شــد. ایــن خبــرگان دارای تجربــه کاری و پژوهشــی در زمینــه 
برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، شهرسازی و جمعیتی بود ند که در نهایت بیست 
نفــر از ایــن متخصصان نظر خود را بیان کردند. در مرحله بعد نتایج پرســش نامه در نرم افزار 
Excel وارد و از تمــام روابــط عناصــر میانگیــن گرفتــه شــد. بعــد از بــه دســت آوردن میانگین 

، جمع ســطرها و ســتون ها محاسبه و از بین جمع اعداد سطر  مقادیر وابســتگی میان عناصر
و ســتون بزرگتریــن اعــداد را مشــخص و از بیــن ایــن دو عدد کمتریــن مقدار انتخاب شــد. در 
مرحله بعد میانگین های به دست آمده را بر این عدد تقسیم کرده و برای ادامه کار ماتریس 

روابط کل محاسبه شد. ماتریس روابط کل  از طریق معادله زیر حساب می شود.
T=D(I-D)-1

در معادلــه فــوق T نتایجی اســت که باید در این برنامه به دســت آید. D همان نتایجی 
کسل از میانگین پرسش نامه مرتبط با وجود رابطه بین عناصر به دست  است که در برنامه ا
آمد و I هم ماتریس واحد است. ماتریس واحد ماتریسی است که قطر آن یک و بقیه خانه ها 

که باید این معادله در نرم افزار Matlab محاسبه شود. صفر است 
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بعد از فرایند تعیین ماتریس روابط کل، داده های به دست آمده دوباره در نرم افزار Excel وارد 
شدند. در این مرحله میانگین کل جدول محاسبه و پس از فرمول نویسی، روابط و وابستگی عناصر 
گر اعداد به دست آمده از عدد میانگین کل بیشتر باشد به این معناست که بین آن  به دست آمد. ا
گر کمتر باشد هیچ رابطه ای بین آن دو عنصر وجود ندارد. در نهایت  دو عنصر رابطه وجود دارد و ا
گانه برای عناصری که با هم ارتباط دارند، عدد یک و برای آنهایی که رابطه ای  در یک جدول جدا
ندارند عدد صفر درج می شود. به این ترتیب مشخص می شود که کدام عناصر با هم ارتباط دارند.
وزن نهایی شــاخص های مؤثر در ارزیابی پهنه های مناســب اســکان جمعیت کشــور با 

که در جدول 1 و شکل 2 بیان شده است. کارشناسان استخراج شدند  توجه به نظرهای 

جدول 1. وزن نهایی شاخص های مؤثر در ارزیابی پهنه های مناسب اسکان جمعیت کشور در سال های آتی 
وزن تحلیل شبکهزیرمعیارمعیار

زیرساختی – ارتباطی

0.049485راه آهن

0.099919شریان های اصلی

0.047924فرودگاه

محدودیت ها

0.01881زمین لغزش

0.052177زمین های شن و ماسه

ک 0.176386فرسایش خا

کز صنعتی 0.166889مرا

0.04793گسل

محیط طبیعی

0.002276اقلیم

0.008143رودخانه ها

0.010055شیب

گیاهی 0.016073پوشش 

کز اقتصادی مرا

0.010952بنادر

0.062687زمین های زراعی

کز کشت و صنعت 0.016524مرا

0.008813معادن

0.026772پایانه بار
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وزن تحلیل شبکهزیرمعیارمعیار

کز انسانی و خدماتی مرا

0.009508بیمارستان
کز سوخت 0.015099مرا
کز شهری 0.133384مرا

0.02019پلیس راه

مأخذ: یافته های تحقیق.

شکل 2. وزن نهایی شاخص های مؤثر در ارزیابی پهنه های مناسب اسکان جمعیت کشور
در سال های آتی براساس مدل فرایند تحلیل شبکه ای

مأخذ: همان.



ـ  ۲55 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امکان سنجی توزیع بهینه جمعیت در پهنه سرزمینی ایران بر پایه امکانات طبیعی و انسانی 

 ، پس از وزن دهی به معیارهای مؤثر در تحلیل پهنه های مناسب اسکان جمعیت کشور
در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از تکنیک منطق فازی به تهیه نقشــه های پهنه بنــدی هر یک از 
شــاخص های مؤثــر پرداختیــم. بــرای پیاده ســازی مــدل منطق فــازی در سیســتم اطالعات 

جغرافیایی مراحل ذیل انجام شد:

مرحلــه اول: ابتــدا فاصلــه اقلیدســی معیارها که بــا اســتفاده از ابــزار Distance در تحلیلگر 

گانه با اندازه  مکانی1 محاسبه شده است به دست آمد. الیه رقومی فاصله هر معیار به صورت جدا
پیکسل 150 استخراج شد. 

مرحله دوم: یکــی از مراحــل مهــم در منطق فازی، تعریف کردن مقدار عضویت فازی برای هر 

یــک از معیارهاســت. در ایــن مــدل، میزان عضویت یــک عنصر در یک مجموعــه در بازه یک 
)عضویت کامل( تا صفر )عدم عضویت کامل( تعریف می شود. به این منظور از دستور عملیاتی 
Membership Fuzzy در ابزار Arc Toolbox اســتفاده شــد. در واقع تعریف میزان عضویت 

فــازی، همــان استانداردســازی معیارها بوده که یکی از مراحل مهــم روش های تصمیم گیری 
چندمعیــاره اســت. در ایــن تحقیــق با توجه بــه ماهیت هر یــک از شــاخص ها از فازی خطی 
)صفر تا یک( و فازی ذوزنقه ای اســتفاده شــده اســت. به طور کلی پس از پیاده ســازی منطق 
، وزن تحلیل شــبکه هر شــاخص در  فــازی بــر هــر یــک از الیه هــا و تعییــن فاصله های مدنظــر
آن اعمــال و در نهایــت با انجام عملیات هم پوشــانی و جمع جبری، نقشــه نهایی پهنه های 
مطلــوب اســکان جمعیت کشــور اســتخراج شــد. ارزیابــی و تحلیــل شــاخص های اقتصادی، 
انســانی و خدماتــی، زیرســاختی - ارتباطــی، محدودیت ها و محیط طبیعــی بر مبنای منطق 

فازی در ادامه این پژوهش ذکر شده است.

۱-3. تحلیل شاخص های اقتصادی
همان طور که در شــکل 3 مالحظه می شــود، نحوه پیاده ســازی منطق فازی بر شاخص های 
اقتصادی مشخص شده است. با توجه به اهمیت هر یک از شاخص ها می توان گفت تمامی 

1. Spatial Analyst
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شــاخص های اقتصادی دارای الگوی فازی خطی بوده و تنها شــاخص معادن کشــور دارای 
الگــوی فــازی ذوزنقــه ای اســت. به عنــوان مثال در مورد شــاخص بنــادر می تــوان گفت که تا 
فاصلــه 5000 متــری از بنــادر کشــور عدد یک به هر کدام از پیکســل های نقشــه تعلق گرفته و 
از فاصلــه 10000-5000 متــری میــزان ارزش دهــی از عدد یــک به صفر بوده اســت. در نهایت از 
فاصله 10000 متری به بعد تمام پیکســل ها دارای ارزش صفر شــده اند. به عبارت دیگر فاصله 
نزدیک به بنادر کشور مکان مناسبی جهت اسکان جمعیت جدید خواهد بود و برعکس. در 

ادامه به نحوه فازی سازی هر یک از شاخص های اقتصادی پرداخته شده است.

شکل 3. نحوه فازی سازی شاخص های اقتصادی

مأخذ: همان.

۱-۱-3. معادن
بررســی ایــن شــاخص نشــان می دهــد بیشــتر معــادن کشــور در اســتان های کرمــان، فارس، 
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خراسان رضوی، سمنان، بوشهر و اصفهان قرار دارند. گفتنی است که استان های سیستان 
و بلوچســتان، کردســتان و هرمــزگان کمتریــن میــزان معــادن کشــور را دارا هســتند. بنابرایــن 
پهنه های شــرق، جنوب شــرق و بخش هایی از مناطق مرکزی ایران برای اســکان جمعیت با 
توجه به شاخص وجود معادن در وضعیت نامناسبی هستند. شکل 4 میزان عضویت فازی 

استان های کشور از نظر فاصله از معادن را نشان می دهد.

شکل 4. میزان عضویت فازی فاصله از معادن کشور

مأخذ: همان.

۲-۱-3. بنادر
وضعیت محدوده مطالعاتی به لحاظ میزان فاصله از بنادر در شکل ذیل نمایش داده شده 
اســت. فاصلــه نزدیک به بنادر به این معناســت که این مکان ها با توجــه به ارزش اقتصادی 
که دارند، باعث اشــتغال جمعیت جدید می شــوند. هر چقدر به بنادر نزدیک تر باشــیم برای 
اســکان جمعیت مناســب تر است. بررسی این شاخص نشــان می دهد که بیشتر بنادر کشور 
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در استان های جنوبی و جنوب غربی کشور از جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان قرار دارند. 
استان های مازندران و گیالن نیز دسترسی مناسبی به بنادر دارند. 

شکل 5. میزان عضویت فازی فاصله از بنادر کشور

مأخذ: همان.

3-۱-3. پایانه بار
فاصلــه نزدیــک بــه پایانه های بــار به این معناســت که این مکان ها بــا توجه بــه ارزش اقتصادی 
کز نزدیک تر باشــیم  که دارند، باعث اشــتغال جمعیت جدید می شــوند. هر چقدر که به این مرا
کنش  برای اســکان جمعیت جدید مناســب ترند. بررسی این شاخص نشــان می دهد الگوی پرا
کنده اســت و در اغلب اســتان ها پایانه بار وجود دارد. گفتنی اســت  پایانه هــای بــار به صــورت پرا
استان های سمنان، یزد، هرمزگان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان کمترین میزان 
یا فاقد پایانه بار هستند. شکل 6 میزان عضویت فازی استان کشور از نظر فاصله از پایانه های بار 

را نشان می دهد. 
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شکل 6. میزان عضویت فازی فاصله از پایانه بار کشور

مأخذ: همان.

کشت و صنعت کز  ۴-۱-3. مرا
کز کشت و صنعت در شکل 7 نمایش  وضعیت محدوده مطالعاتی از نظر میزان فاصله از مرا
کز کشــت و صنعت به این معناســت که این مکان ها  داده شــده اســت. فاصله نزدیک به مرا
بــا توجــه بــه ارزش اقتصادی که دارند، باعث اشــتغال جمعیت جدید می شــوند و با تســهیل 
در مدیریــت بخــش کشــاورزی دارای بــازده بســیار باالیــی هســتند. بنابراین هر چقــدر که به 
کز نزدیکتر باشــیم برای اســکان جمعیت جدید مناســب تر و به صرفه تر است. بررسی  این مرا
کز کشــت و صنعت بــه صورت خوشــه ای  کنــش مرا ایــن شــاخص نشــان می دهــد الگــوی پرا
کز کشت و  اســت. اســتان های تهران، فارس، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین تعداد مرا
صنعت را به خود اختصاص داده اند. اســتان های شــرقی و جنوب شرقی کشور و به خصوص 
کز کشــت و  اســتان های خراســان جنوبــی، کردســتان، آذربایجــان غربــی و هرمــزگان فاقد مرا

صنعت هستند و از نظر دسترسی به این شاخص در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. 
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کز کشت و صنعت کشور شکل 7. میزان عضویت فازی فاصله از مرا

مأخذ: همان.

کشاورزی 5-۱-3. زمین های زراعی و 
کــه در نحــوه پیاده ســازی منطــق فــازی بــر ایــن شــاخص مطــرح شــد، بــرای  همان طــور 
جلوگیــری از آســیب بــه زمین هــای زراعــی در صــورت اســکان جمعیــت جدیــد، تــا فاصلــه 
2000 متــری زمین هــای زراعی ارزش صفر به پیکســل ها تعلق گرفته اســت. هــر چقدر که از 
زمین های زراعی فاصله بیشــتری داشــته باشــیم، خطر آســیب پذیری به زمین های زراعی 
کــه محصــوالت اساســی کشــور را تأمیــن می کنند، کمتر خواهد شــد. بررســی این شــاخص 
نشــان می دهد زمین های زراعی و کشــاورزی اغلب در مناطق مرکزی و غربی و در راســتای 
گــرس قــرار گرفته انــد کــه دارای مخروط افکنــه هســتند. همچنین در خراســان  کوه هــای زا
رضوی و خوزســتان نیز شــاهد بیشــترین میزان زمین های زراعی چه به صورت کشت آبی 
و دیم هستیم. شکل 8 میزان عضویت فازی استان های کشور از نظر فاصله از زمین های 

زراعی را نشان می دهد. 



ـ  ۲6۱ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امکان سنجی توزیع بهینه جمعیت در پهنه سرزمینی ایران بر پایه امکانات طبیعی و انسانی 

شکل 8. میزان عضویت فازی فاصله از زمین های زراعی کشور

مأخذ: همان.

۲-3. تحلیل شاخص های انسانی - خدماتی
نحوه پیاده ســازی منطق فازی برای شــاخص های انسانی - خدماتی در شکل 9 نشان داده 
شــده اســت. بــا توجه بــه اهمیت هر یــک از شــاخص ها می تــوان گفت تمامی شــاخص های 
کز ســوخت  بخــش انســانی - خدماتــی دارای الگوی فازی خطی هســتند به جز شــاخص مرا
کــه بــرای جلوگیــری از انفجــار و آســیب بــه جمعیــت تا فاصلــه 500 متــری ارزش صفــر در نظر 
گرفته شــده و دارای الگوی منطق فازی ذوزنقه ای هســتند. به عنوان مثال در مورد شاخص 
پلیــس راه می تــوان گفــت کــه تــا فاصله 5000 متــری از پلیس راه کشــور عدد یک بــه هر یک از 
پیکســل های نقشــه تعلق گرفتــه و از فاصله 10000-5000 متری میــزان ارزش دهی از عدد یک 
به صفر بوده است. در نهایت از فاصله 10000 متری به بعد تمام پیکسل ها ارزش صفر دارند. 
به عبارت دیگــر فاصله نزدیک به پلیس راه های کشــور مکان مناســبی برای اســکان جمعیت 

جدید خواهد بود و امنیت جمعیت جدید تأمین می شود و برعکس. 
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شکل 9. نحوه فازی سازی شاخص های انسانی – خدماتی

مأخذ: همان.

کز شهری ۱-۲-3. مرا
همان طور که در نحوه پیاده سازی منطق فازی بر این شاخص مطرح شد، برای جلوگیری از 
وابستگی به شهرهای کشور و همچنین رعایت فاصله محل اسکان جمعیت به مرکز جمعیت 
گرفته اســت. هر چقدر  شــهری، تا فاصله 10000 متری شــهرها ارزش صفر به پیکســل ها تعلق 
شــهرها فاصلــه بیشــتری بــرای اســکان جمعیــت جدید داشــته باشــند، خطر وابســتگی مرکز 
جمعیتی جدید به مادرشــهر و همچنین ادغام آنها کمتر خواهد شــد. بررســی این شــاخص 
گرس با روند شــمال غربی - جنوب  نشــان می دهد که شــهرهای کشــور در امتداد کوه های زا
شرقی و رشته کوه های البرز با امتداد غربی - شرقی قرار گرفته اند. در مناطق مرکزی و شرقی 
کز شــهری هســتیم. شــکل ذیل میــزان عضویت فازی اســتان های  شــاهد کمترین میزان مرا

کز شهری را نشان می دهد.  کشور از نظر فاصله از مرا



ــ  ۲63 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امکان سنجی توزیع بهینه جمعیت در پهنه سرزمینی ایران بر پایه امکانات طبیعی و انسانی 

شکل 10. میزان عضویت فازی فاصله از شهرهای کشور

مأخذ: همان.

۲-۲-3. بیمارستان
وضعیــت محــدوده مطالعاتــی از نظــر میزان فاصله از بیمارســتان های کشــور در شــکل ذیل 
نمایــش داده شــده اســت. همان طــور که در نحوه پیاده ســازی منطق فازی بر این شــاخص 
مطــرح شــد، هــر چقدر کــه بــه بیمارســتان ها نزدیک تر باشــیم مکان هــا مطلوبیت بیشــتری 
دارنــد. تــا فاصلــه 5 کیلومتــری از بیمارســتان عــدد یک در نظر گرفته شــده اســت و از فاصله 
10-5 کیلومتری ارزش یک تا صفر به پیکسل ها تعلق گرفته است. بررسی این شاخص نشان 
، بیمارستان ها نیز بیشتر در امتداد شمال غربی  می دهد همانند روند تمرکز شهرهای کشور
- جنوب شرقی و غربی - شرقی قرار گرفته اند. استان های تهران، فارس و اصفهان بیشترین 
میزان بیمارســتان ها را به خود اختصاص داده اند و مناطق شــرقی و جنوب شرقی دسترسی 

نامناسبی نسبت به آن دارند.
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شکل 11. میزان عضویت فازی فاصله از بیمارستان های کشور

مأخذ: همان.

3-۲-3. پلیس راه
بــرای ارائــه خدمــات بهتــر در راســتای تأمین امنیــت جمعیت جدیــد هر چقــدر به پلیس 
راه  نزدیک تــر باشــیم، آن نقــاط به عنوان مکان های مطلوب در نظر گرفته شــده اســت. تا 
فاصلــه 5 کیلومتــری از پلیــس راه هــا، عدد یک در نظر گرفته شــده اســت و از فاصله 5-10 
کیلومتری ارزش یک تا صفر به پیکســل ها تعلق گرفته اســت. بررســی این شــاخص نشــان 
می دهد که همانند روند تمرکز شــهرها و بیمارســتان ها، پلیس راه های کشور نیز بیشتر در 
امتداد شــمال غربی - جنوب شــرقی و غربی - شرقی قرار گرفته اند. مناطق شرقی، جنوب 
شرقی و مرکزی کشور دارای کمترین تعداد پلیس راه بوده و در وضعیت نامناسبی نسبت 
به دسترســی به پلیس راه ها هســتند. شــکل 12 میزان عضویت فازی فاصله از پلیس راه ها 

را نشان می دهد. 
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شکل 12. میزان عضویت فازی فاصله از پلیس راه های کشور

مأخذ: همان.

کز سوخت ۴-۲-3. مرا
کز ســوخت کشــور در شــکل ذیل آمده  وضعیــت محــدوده مطالعاتــی میــزان فاصلــه از مرا
اســت. همان طور که در نحوه پیاده ســازی منطق فازی بر این شــاخص مطرح شــد، برای 
کز ســوخت و رعایت فاصله محل اســکان جمعیت  جلوگیری از آســیب ناشــی از انفجار مرا
گرفته اســت و از فاصله  کز ســوخت ارزش صفر به پیکســل ها تعلق  تا فاصله 500 متری مرا
1000-500 متری به تدریج از صفر تا یک به پیکســل ها ارزش داده شــده اســت. در فاصله 
3000-1000 متــری بــه عنوان مکان مطلوب اســکان جمعیت جدید، تمام پیکســل ها عدد 
کز ســوخت در  یک را به خود اختصاص داده اند. بررســی این شــاخص نشــان می دهد مرا
امتداد محورهای جنوبی، غربی، شــمال غربی، شــمال و شــمال شــرقی توزیع یافته اند که 
کــز جمعیتــی اســت. در مناطق مرکزی و شــرقی شــاهد کمترین میزان  نشــئت گرفتــه از مرا

کز سوخت هستیم.  مرا
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کز سوخت کشور شکل 13. میزان عضویت فازی فاصله از مرا

مأخذ: همان.

3-3. تحلیل شاخص های زیرساختی - ارتباطی
نحــوه پیاده ســازی منطــق فــازی بــر شــاخص های زیرســاختی - ارتباطــی در شــکل ذیــل 
مشــخص شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت هــر یــک از شــاخص ها می تــوان گفــت تمامی 
شــاخص های بخش زیرساختی – ارتباطی دارای الگوی فازی خطی است. به عنوان مثال 
در مورد شاخص فرودگاه می توان گفت تا فاصله 5000 متری از فرودگاه های کشور عدد یک 
به هر یک از پیکسل های نقشه تعلق گرفته و از فاصله 20000-5000 متری میزان ارزش دهی 
از عدد یک به صفر بوده اســت. از فاصله 20000 متری به بعد تمام پیکســل ها دارای ارزش 
صفــر شــده اند. به عبارت دیگــر فاصلــه نزدیک بــه فرودگاه هار مکان مناســبی برای اســکان 
جمعیــت جدید خواهد بود و خدمات رســانی در بخش ارتباطی بــه جمعیت جدید تأمین 

می شود و برعکس. 
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شکل 14. نحوه فازی سازی شاخص های زیرساختی – ارتباطی

مأخذ: همان.

۱-3-3. شریان های اصلی
وضعیت محدوده مطالعاتی میزان فاصله از شریان های اصلی کشور در شکل 15 نمایش داده 
شده است. همان طور که در نحوه پیاده سازی منطق فازی بر این شاخص مطرح شد، برای 
که نقاط مورد نظر  ارائه خدمات بهتر در راســتای تأمین امنیت به جمعیت جدید، هر چقدر 
بــه راه هــای اصلی نزدیک تر باشــد، به عنوان مکان های مطلوب در نظر گرفته شــده اســت. تا 
فاصله 2 کیلومتری از راه های اصلی، عدد یک در نظر گرفته شده و از فاصله 2 تا 5 کیلومتری 
ارزش یــک تــا صفــر به پیکســل ها تعلق گرفته اســت. بررســی این شــاخص نشــان می دهد که 
هماننــد رونــد تمرکز شــهرها و بیمارســتان ها و... اغلب راه های اصلی کشــور در امتداد شــمال 
گرفته اند. مناطق شــرقی، جنوب شــرقی و مرکزی  غربی - جنوب شــرقی و غربی - شــرقی قرار 

دارای کمترین میزان راه های اصلی بوده و وضعیت نامناسبی نسبت به دسترسی دارند.
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شکل 15. میزان عضویت فازی فاصله از شریان های اصلی کشور

مأخذ: همان.

۲-3-3. فرودگاه
همان طــور کــه در نحــوه پیاده ســازی منطــق فــازی بــر این شــاخص مطرح شــد، بــرای ارائه 
خدمــات بهتر در راســتای تأمین امنیت هر چقدر که نقاط مــورد نظر به فرودگاه ها نزدیک تر 
باشــد به عنوان مکان های مطلوب اســکان جمعیت جدید در نظر گرفته می شــود. تا فاصله 
5 کیلومتــری از فرودگاه هــا عــدد یک در نظر گرفته شــده اســت و از فاصله 5 تــا 20 کیلومتری 
گرفته است. بررسی این شاخص نشان می دهد الگوی  ارزش یک تا صفر به پیکسل ها تعلق 
کنده بوده و اغلب اســتان های کشــور فرودگاه در مرکــز خود دارند. در  کنــش فرودگاه ها پرا پرا
کندگــی فرودگاه ها می توان گفت مناطق شــرقی و مرکزی کشــور همچون اســتان های  کنــار پرا
یزد و سمنان بیشترین فاصله از فرودگاه ها را داشته و وضعیت نامناسبی نسبت به دسترسی 
دارند. شــکل ذیل میزان عضویت فازی اســتان های کشــور از نظر فاصله از فرودگاه را نشــان 

می دهد. 
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شکل 16. میزان عضویت فازی فاصله از فرودگاه های کشور

مأخذ: همان.

3-3-3. راه آهن
کشــور در شــکل  وضعیــت محــدوده مطالعاتــی از نظــر میــزان فاصلــه از راه آهــن سراســری 
ذیــل نمایــش داده شــده اســت. بــا توجــه بــه نحــوه پیاده ســازی منطــق فــازی بــرای ارائــه 
خدمــات بهتــر به جمعیت جدید، هر چقدر به راه آهن سراســری نزدیک تر باشــد، به عنوان 
مکان های مطلوب اســکان جمعیت جدید در نظر گرفته می شــود. تا فاصله ســه کیلومتری 
از ایســتگاه های راه آهــن، عــدد یــک در نظــر گرفته شــده اســت و از فاصله 3 تــا 6 کیلومتری 
ارزش یک تا صفر به پیکسل ها تعلق گرفته است. بررسی این شاخص نشان می دهد الگوی 
کنــده بــوده و اغلب اســتان های شــمالی کشــور دسترســی مناســبی به  کنــش راه آهــن پرا پرا
راه آهن دارند؛ درحالی که اســتان های مرکزی بیشــترین فاصله از راه آهن را داشته و وضعیت 

نامناسبی نسبت به دسترسی دارند. 
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شکل 17. میزان عضویت فازی فاصله از راه آهن سراسری کشور

مأخذ: همان.

۴-3. تحلیل شاخص های محدودیت
با توجه به اهمیت هر یک از شــاخص های محدودیت زا در تعیین نقاط مطلوب برای توزیع 
و اســتقرار جمعیت، تمامی شــاخص های محدودیت زا دارای الگوی فازی خطی بوده است. 
کز  کز صنعتی می توان گفت که تا فاصله 2000 متری از مرا به عنوان مثال در مورد شاخص مرا
صنعتی عدد صفر به هر یک از پیکســل های نقشــه تعلق گرفته و از فاصله 4000-2000 متری 
میــزان ارزش دهــی از عــدد صفــر به یک بــوده اســت. در نهایــت از فاصله 4000 متــری به بعد 
کز صنعتی کشور  تمام پیکسل ها دارای ارزش یک شده اند. به عبارت دیگر فاصله دورتر از مرا
مکان مناســبی برای اســکان جمعیت جدید خواهد بود و آســیب پذیری کمتری به جمعیت 
جدیــد وارد خواهــد شــد و برعکــس. شــکل ذیــل نحوه فازی ســازی هــر یک از شــاخص های 

بخش محدودیت را نشان می دهد.
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شکل 18. نحوه فازی سازی شاخص های محدودیت زا

مأخذ: همان.

کز صنعتی ۱-۴-3. مرا
کز صنعتی کشــور در شــکل 19 نمایش  وضعیت محدوده مطالعاتی از نظر میزان فاصله از مرا
داده شــده اســت. همان طــور کــه در نحوه پیاده ســازی منطق فــازی بر این شــاخص مطرح 
کز صنعتی و رعایت  شــد، برای جلوگیری از آســیب ناشی از آلودگی و حادثه آتش سوزی در مرا
، تا فاصلــه 2000 متری ارزش صفر به پیکســل ها  کز فاصلــه محــل اســکان جمعیت به ایــن مرا
تعلــق گرفتــه اســت و از فاصله 4000-2000 متــری به تدریج از صفر تا یک به پیکســل ها ارزش 
داده شده است. از فاصله 4000 متری به بعد با عنوان مکان مطلوب اسکان جمعیت جدید، 
تمام پیکســل ها عدد یک را به خود اختصاص داده اند. بررســی این شــاخص نشان می دهد 
کز صنعتی در امتداد محورهای جنوبی، غربی، شمال غربی، شمال و شمال شرقی توزیع  مرا
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یافته انــد کــه نشــئت گرفته از حضــور معادن و صنایع اســتخراجی به خصــوص صنایع نفت، 
کز صنعتی وجود دارد.  گاز و پتروشیمی است. در مناطق مرکزی و شرقی کمترین میزان مرا

کز صنعتی کشور شکل 19. میزان عضویت فازی فاصله از مرا

مأخذ: همان.

۲-۴-3. زمین های شن و ماسه
به توجه به نحوه پیاده ســازی منطق فازی بر این شــاخص، برای جلوگیری از آســیب ناشــی 
از آلودگــی هــوا و مشــکالت ناشــی از حــرکات تپه های ماســه ای و رعایت فاصله محل اســکان 
جمعیــت بــه این مناطق، تا فاصله5000 متری زمین های بیابانی شــن و ماســه ارزش صفر به 
پیکســل ها تعلــق گرفتــه و از فاصلــه 10000-5000 متری بــه تدریج از صفر تا یک به پیکســل ها 
ارزش داده شده است. از فاصله 10000 متری به بعد با عنوان مکان مطلوب اسکان جمعیت 
جدید، تمام پیکســل ها عدد یک را به خود اختصاص داده اند. بررســی این شــاخص نشــان 
می دهد مناطق شــن و ماســه ای اغلب در محورهای شــرق و جنوب شــرق کشــور قرار دارند. 
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می توان گفت اســتان های یزد، کرمان، سیســتان و بلوچســتان، ســمنان و خراســان جنوبی 
بیشــترین میــزان زمین هــای شــن و ماســه ای را دارنــد. شــکل ذیــل میــزان عضویــت فــازی 

استان های کشور از نظر فاصله از زمین های شن و ماسه ای را نشان می دهد. 

شکل 20. میزان عضویت فازی فاصله از زمین های شن و ماسه کشور

مأخذ: همان.

گسل های فعال  .3-۴-3
وضعیت محدوده مطالعاتی از نظر میزان فاصله از گسل های فعال کشور در شکل 21 نمایش 
داده شــده اســت. با توجه به نحوه پیاده ســازی منطق فازی بر این شاخص، برای جلوگیری 
از آســیب ناشــی از زمین لــرزه و صدمــات جانــی بــه جمعیــت جدیــد و رعایت فاصله مناســب 
، تا فاصله 2000 متری گسل های فعال، ارزش  کز تکتونیک کشور محل اسکان جمعیت به مرا
صفــر بــه پیکســل ها تعلق گرفته اســت و از فاصلــه 4000-2000 متری به تدریــج از صفر تا یک 
بــه پیکســل ها ارزش داده شــده اســت. از فاصله 4000 متــری به بعد با عنــوان مکان مطلوب 
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اســکان جمعیــت جدید، تمام پیکســل ها عدد یــک را به خود اختصاص دادند. بررســی این 
گرس )شمال غربی  شــاخص نشان می دهد گســل های فعال اغلب در محورهای رشته کوه زا
کوه های البرز )غربی – شرقی( قرار دارند. می توان گفت استان های  - جنوب شرقی( و رشته 

مرکزی بیشترین میزان فاصله تا گسل های فعال را دارند.

شکل 21. میزان عضویت فازی فاصله از گسل های فعال کشور

مأخذ: همان.

کز زمین لغزش ۴-۴-3. مرا
همان طور که در نحوه پیاده ســازی منطق فازی بر این شــاخص مطرح شــد، برای جلوگیری 
از آســیب ناشــی از حرکــت توده هــای گلی و مدفون شــدن زمین هــای کشــاورزی و جمعتی و 
کــز زمین لغــزش ارزش صفر به  صدمــات جانــی بــه جمعیــت جدید، تــا فاصلــه 500 متــری مرا
پیکســل ها تعلــق گرفتــه و از فاصلــه 2000-500 متــری بــه تدریــج از صفر تا یک به پیکســل ها 
ارزش داده شــده اســت. از فاصله 2000 متری به بعد با عنوان مکان مطلوب اسکان جمعیت 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲75 امکان سنجی توزیع بهینه جمعیت در پهنه سرزمینی ایران بر پایه امکانات طبیعی و انسانی 

جدید، تمام پیکســل ها عدد یک را به خود اختصاص داده اند. بررســی این شــاخص نشــان 
کــز زمین لغــزش کشــور اغلــب در محورهای غربی و شــمالی کشــور قــرار دارند که  می دهــد مرا
برخاســته از وضعیت بارش زیاد این مناطق اســت. می توان گفت استان های مرکزی، شرق و 
جنوب شرقی بیشترین میزان فاصله تا زمین های لغزش را دارند. شکل ذیل میزان عضویت 

کز زمین لغزش را نشان می دهد.  فازی استان های کشور از نظر فاصله از مرا

کز زمین لغزش کشور شکل 22. میزان عضویت فازی فاصله از مرا

مأخذ: همان.

ک 5-۴-3. فرسایش خا
ک در شــکل 23 نمایش داده شــده  وضعیــت محــدوده مطالعاتی از نظر میزان فرســایش خا
ک به هر یک از  اســت. نحوه فازی ســازی این گونه بوده است که براســاس کالس فرسایش خا
آنها امتیاز تعلق گرفته و در ادامه فازی ســازی خطی شــده اند. بیشــترین میزان وزن به کالس 

ک را شامل می شود.  که کمترین میزان فرسایش خا گرفته  I-II تعلق 
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ک  جدول 2. طبقه بندی کالس های فرسایش خا

ک کالسطبقه بندی فرسایش خا

I-II5

II-III4

III3

III-IV2

IV-V1

مأخذ: همان.

بررســی ایــن شــاخص نشــان می دهــد مناطــق مرکــزی و شــرقی کشــور بیشــترین میزان 
ک را به خود اختصاص داده اند.  فرسایش خا

ک کشور شکل 23. میزان عضویت فازی فرسایش خا

مأخذ: همان.
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5-3. تحلیل شاخص های محیط طبیعی
۱-5-3. اقلیم

وضعیــت محــدوده مطالعاتی از نظر طبقه بندی وضعیت اقلیمی در شــکل 24 نمایش داده 
شــده اســت. نحــوه فازی ســازی شــاخص این گونــه بــوده اســت کــه براســاس کالس وضعیت 

گرفته و در ادامه فازی سازی خطی شده اند.  اقلیمی به هر یک از آنها امتیاز تعلق 

جدول 3. طبقه بندی کالس های اقلیم کشور 
کالسطبقه بندی اقلیم

5خشک و فراخشک

4نیمه خشک

3نیمه مرطوب

2مرطوب و مدیترانه ای
مأخذ: همان.

بررســی این شــاخص نشان می دهد مناطق مرکزی و شرقی کشور دارای اقلیم خشک و 
فرا خشک بوده و برای اسکان جمعیت جدید نامناسب هستند. 

شکل 24. میزان عضویت فازی وضعیت اقلیم کشور

مأخذ: همان.
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گیاهی ۲-5-3. پوشش 
نحوه فازی ســازی این شــاخص این گونه بوده اســت که براســاس کالس پوشش گیاهی به هر 

گرفته و در ادامه فازی سازی خطی شده اند.  یک از آنها امتیاز تعلق 

گیاهی  جدول 4. طبقه بندی کالس های پوشش 
گیاهی کالسطبقه بندی پوشش 

جنگل های  گرس،  زا بلوط  جنگل های   ، شور دشت های  مرغوب،  مراتع  دیم،  اراضی  آبی،  کشاورزی  اراضی 
کویر و باتالق ها 1راش، 

2مراتع کوهستانی

3مراتع متوسط و اراضی فاقد پوشش و عریان

مأخذ: همان.

بررســی این شــاخص نشان می دهد که مناطق مرکزی و شرقی کشور دارای زمین های باز و 
ع، جنگل و مراتع مرغوب بوده و برای اسکان جمعیت جدید مناسب است. شکل  به دور از مزار
ذیل میزان عضویت فازی استان های کشور از نظر طبقه بندی پوشش گیاهی را نشان می دهد. 

گیاهی کشور شکل 25. میزان عضویت فازی طبقه بندی پوشش 

مأخذ: همان.
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3-5-3. شیب زمین
وضعیــت محــدوده مطالعاتــی از نظر طبقه بندی وضعیت شــیب زمین در شــکل 26 نمایش 
داده شــده اســت. کالس هــای زیــر 5 درصــد شــیب به عنــوان بهتریــن مناطق بــرای احداث 
مناطق مسکونی جمعیت جدید در ضوابط و مقررات شهرسازی مطرح می شود. در پژوهش 

حاضر این طبقه بیشترین امتیاز را در طبقه بندی به خود اختصاص داده است. 

جدول 5. طبقه بندی کالس های شیب زمین 
کالسطبقه بندی شیب

3زیر 5 درصد

52 تا 15 درصد

1باالتر از 15 درصد
مأخذ: همان.

گرس و البرز  بررسی این شاخص نشان می دهد مناطقی که در راستای رشته کوه های زا
هستند از لحاظ اسکان جمعیت جدید نامناسب  هستند. 

شکل 26. میزان عضویت فازی وضعیت شیب زمین کشور

مأخذ: همان.
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۴-5-3. رودخانه
بــا توجــه بــه نحــوه پیاده ســازی منطــق فــازی بــر ایــن شــاخص، بــرای جلوگیــری از طغیــان 
رودخانه هــای فصلــی و دائمــی و رعایــت فاصله محل اســکان جمعیت در راســتای حفاظت 
جــان آنهــا، تــا فاصلــه 500 متــری رودخانه هــا ارزش صفــر بــه پیکســل ها تعلق گرفته اســت و 
ساخت و ســاز در ایــن محــدوده امکان پذیــر نیســت. از فاصلــه 1000-500 متــری بــه تدریــج 
از صفــر تــا یــک بــه پیکســل ها ارزش داده شــده اســت. از فاصلــه 1000 متری به بعد بــا عنوان 
مکان مطلوب اســکان جمعیت جدید، تمام پیکســل ها عدد یک به خود اختصاص دادند. 
بررســی شــاخص نشــان می دهد اغلب مناطــق کشــور دارای رودخانه های زیادی هســتند و 
کمترین فاصله را با آنها دارند. همچنین قسمت هایی از مناطق مرکزی، جنوبی و شرق کشور 
بیشــترین فاصله از رودخانه را دارند. شــکل ذیل میزان عضویت فازی اســتان های کشــور از 

نظر فاصله از رودخانه را نشان می دهد. 

شکل 27. میزان عضویت فازی فاصله از رودخانه های کشور

مأخذ: همان.
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کشور ایران 6-3. پهنه بندی نهایی ارزیابی پهنه های مطلوب اسکان جمعیت 
وضعیت محدوده مطالعاتی از نظر ارزیابی پهنه های مطلوب اســکان جمعیت کشــور ایران 
در شــکل 28 نمایش داده شــده اســت. بررسی این شاخص نشــان می دهد اغلب مساحت 
اســتان های مرکــزی و شــرقی کشــور بــه ویــژه اســتان های ســمنان، یــزد، خراســان جنوبــی، 
سیســتان و بلوچســتان و مناطق شرقی استان کرمان در منطقه با خطر باال و از نظر اسکان 
جمعیت در طبقه کامًا نامناســب اســت. علت این مورد را می توان اقلیم خشک، فرسایش 
ک، پهنه های عظیم شن و ماسه، کمبود خدمات و امکانات بخش های زیر ساختی  زیاد خا
در  جمعیــت  اســکان  بــرای  مناســب  کامــًا  پهنه هــای  اغلــب  همچنیــن  کــرد.  عنــوان  و... 
اســتان هایی نظیر خراســان رضوی، اصفهان، لرستان، کرمانشاه، قزوین، زنجان، آذربایجان 

شرقی و اردبیل است. 

شکل 28. میزان عضویت فازی پهنه های مناسب اسکان جمعیت کشور ایران

مأخذ: همان.
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۴. جمع بندی و نتیجه گیری
هــدف از ایــن مقالــه ارزیابــی پهنه های مطلوب فضــای جغرافیایی کشــور به منظور اســتقرار 
بهینــه جمعیــت و بازتوزیــع آن بــود. روش تحقیق توصیفــی - تحلیلی بود و بــرای مکان یابی 
پهنه هــای مطلــوب اســکان جمعیــت کشــور از مــدل ترکیبــی منطــق فــازی و تحلیــل شــبکه 
کــی از آن اســت که بر مبنــای معیارهای 21 گانه اســتفاده شــده در  اســتفاده شــد. یافته هــا حا
پژوهش، اغلب مســاحت اســتان های مرکزی و شرقی کشور که در حال حاضر نیز از جمعیت 

کمی برخوردارند برای اسکان نامناسب هستند. 
کندگــی نامتــوازن جمعیــت در پهنــه ســرزمینی ایــران محصــول عوامــل مختلــف  پرا
کــم پایین و یــا خالی از  طبیعــی و انســانی اســت. در ُبعــد طبیعــی بخش قابــل توجهی از ترا
ســکنه، بــه دلیــل وضعیت خشــک و بیابانی اســت کــه عمدتًا بخش مرکزی و شــرقی کشــور 
را در بر می گیرد. با این حال ســهم نقش عوامل انســانی، سیاســتگذاری ها و تصمیم سازی ها 
کنــش ناهمگــون جمعیــت قابل توجه اســت. این وضعیت به طــور خاص از  در توزیــع و پرا
هنگام تشکیل حکومت مدرن در اوایل قرن بیستم در ایران تشدید شده است. در چنین 
حکومتی ـ حکومت تک ســاخت متمرکز - به دلیل توجه به تمرکز و یکپارچگی ســرزمینی و 
گراینده به کالن شهرها دیکته می شود. در  گرایی و تجزیه طلبی، نوعی الگوی  جلوگیری از وا
چنین وضعیتی فضاهای کوچک جغرافیایی و فضاهای پیرامونی، به عنوان فضاهای تابع 
و وابســته کالن شــهرها قرار می گیرند. ازاین رو توجه بیشــتری به نقاط شهری و کالن شهری 
می شــود. توزیع امکانات بیشــتر در شهرهای بزرگ و به طور خاص در شهر پایتختی متمرکز 
اســت. ســاختار بوروکراســی بســیار طویــل و فرسایشــی و همچنین اقتصــاد تک محصولی و 
رانتی نیز تمرکز جمعیتی در فضاهای شــهری را تقویت می کند. گسســتن از چنین وضعیتی 
و تقویــت پیونــد ملــت بــا ســرزمین و حکومــت نیازمنــد بازنگــری جدیــد در نــوع ســاختار 
حکومتــی از شــدیداً متمرکــز بــه الگوی نیمه متمرکز اســت. در چنین ســاختاری، بخشــی از 
امــور تقنینــی، قضایــی و اجرایی به ســطوح محلی تفویض می شــود و بــا تقویت دولت های 
کندگی جمعیت نیز از  محلــی و همچنیــن توزیع امکانات در فضای جغرافیایــی؛ توزیع و پرا

کرد. الگوی بهینه تبعیت خواهد 
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در نهایــت در مقالــه حاضر دو راهکار معرفی شــده اســت؛ یکی تمرکززدایی از شــهرهای 
با جمعیت باال و هدایت آنها به شــهرهای با جمعیت پایین در مناطق مطلوب برای اســکان 
و دیگری، هدایت جمعیت به مناطق جنوبی و شــرقی البته با بسترســازی دقیق و اساســی و 
توجــه بــه مبانی اجتماعی - جمعیتی کشــور اســت. تمرکز امکانــات و فعالیت های اقتصادی 
در پس کرانه هــای شــرقی و ســاحلی نیــز جاذب جمعیــت خواهد بــود. ایران با برخــورداری از 
ســواحل طوالنی و دسترسی به آب های آزاد و برخورداری از مکان های استراتژیک در نواحی 
ساحلی جنوبی و همچنین منابع غنی در مرکز و شرق می تواند به هدایت و اسکان جمعیت 
در نواحی ســاحلی، مرکزی و شــرقی اقدام کند. اما ســرازیر شدن و ماندگاری جمعیت در این 
نقاط به دلیل برخوردار نبودن از بیشــتر معیارهایی که در این مقاله از آنها ســخن گفته شد، 
می طلبد که در ســطح کالن سیاســتگذاری دقیق و علمی درباره این مســئله انجام شــود. به 
صــرف وجــود یــک عامــل اقتصادی نمی تــوان جمعیت را به ســمت یک نقطه هدایــت کرد یا 
ماندگاری آنها را تضمین کرد. نمونه هایی مانند عسلویه در کشور وجود دارند که به لحاظ دارا 
کنان بومی آنجا  ، نه تنها جمعیت به آن وارد نشــده، حتی ســا بودن مزایای اقتصادی بســیار
نیــز در حــال خروج از این منطقه هســتند. بنابراین باید مبنای سیاســتگذاری و برنامه ریزی 
بــرای مناطــق مرکزی، شــرقی و ســاحلی کشــور کــه جمعیت کمــی را در خــود جــای داده اند، 
توجه به مبانی نقشــه اجتماعی - جمعیتی کشــور باشــد. این مبانی می تواند شــامل تأمین 
، تناســب قابلیت های محیطــی و طبیعی  مجموعــه نیازهــای انســان ها در تعامــل با یکدیگــر
کنان، جلوگیری از هدر رفتن عمر شهروندان، توجه به محیط  فضای جغرافیایی با زندگی سا
کم بودن نگاه مهندســی و علمی بر شهرســازی و توجه به پیشوســت و پیوســت  زیســت، حا

اجتماعی طرح های آمایش سرزمین باشد )ناظمی اردکانی و موسوی، 1399: 220-222(.
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فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست ونهم، شماره یکصدودهم، تابستان 1401

ق در ایران یت تقاضای بر طراحی مدل حکمرانی مشارکتی مدیر
یده حق شناس کاشانی *** احسان ذبیح زاده،* سعید صیاد ** و فر

یافت:  1399/10/12نوع مقاله: علمی  یخ در یخ پذیرش:  1400/4/2تار شماره صفحه:  318-287تار

استمرار عرضه خدمات برق به عنوان زیرساخت حیاتی جامعه، نیازمند همکاری و مشارکت طرف تقاضاست 

و مصــرف بی رویــه آن و عــدم تأمیــن بــرق، حیــات اقتصــادی و اجتماعی جامعــه را تهدید می کند. بــا توجه به 

قرارگیری حکمرانی در مرکز خط مشی های عمومی، مشارکت ذی نفعان تقاضای برق می تواند منافع بسیاری 

را در کوتاه مــدت و بلندمــدت عاید کشــور کنــد. هدف از مدیریت تقاضای بــرق، صرفه جویی در مصرف انرژی 

و امکان پاســخگویی به نیاز مدیریت  شــده خدمات برق در کشــور اســت. به همین دلیل هدف از انجام این 

پژوهش، طراحی مدل حکمرانی مشارکتی برای مدیریت تقاضای برق در ایران است. روش تحقیق به لحاظ 

کاربردی اســت.  مشــارکت کنندگان در پژوهش  ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع توســعه ای و 

کشــور تشــکیل می دهد که به صــورت نمونه گیری هدفمند  را 9 نفــر از مدیــران و خبرگان عرضه و تقاضای برق 

غیراحتمالــی انتخــاب شــدند و حجــم انتخاب آنان بر اســاس اشــباع نظری تعیین شــد. گــردآوری اطالعات از 
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مقدمه
پس از چند دهه اصالحات برای بهبود سازمان های خدمات عمومی همچنان نیاز بیشتری 
به یافتن روش ها، رویکردها و مدل های جدید وجود دارد تا بتوان ظرفیت و مشروعیت این 
که  ســازمان ها را بــرای تأمیــن منافــع عمومی بهبود بخشــید. امروزه چالش عمده این اســت 
چگونه چندین صدای مختلف در فرایندهای خط مشی عمومی به یک  صدای واحد تبدیل 
شــود. تمایــل بــه  مواجهــه با این چالــش در افزایــش عالقه به مفهــوم و عملکــرد رویکردهای 
 Gray and Harrison, 1999; Menahem and( مشــارکتی برای حکمرانی منعکس می شــود
 Stein, 2013; Howlett, 2014; Wu, Ramesh and Howlett, 2015; Ansell, Sørensen

 .(and Torfing, 2017; Halpin and Fraussen 2017; Lahat and Sher-Hadar, 2020

 Wanna,( این مســئله باعث شــده تا محققان ترتیباتی برای حکمرانی مشــارکتی اتخاذ کنند
Kekez, Howlett and Ramesh, 2019 ;2008). این عالقه به حکمرانی مشارکتی بخشی از 

که برخی از آن  به  عنوان  که از ابتدای هزاره ســوم آغاز شده است  موج ســوم اصالحات اســت 
.(Pollitt and Bouckaert, 2011( ُبعد جدیدی از مدیریت عمومی یاد می کنند

و  اســت  فرارشــته ای  تســهیالت عام المنفعــه، موضوعــی  نقــش حکمرانــی در عرصــه  و  جایــگاه 
دهه هاســت که محل بحث اندیشــمندان و صاحب نظران در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاســی 
و حقوقــی بوده اســت. تغییــرات اقتصاد جهانی، تغییر رویکــرد به دولت از اداره کننــده به مدیریت کننده، 
تغییــرات جمیعتــی و سیاســی و افزایش قابــل توجه انتظارات شــهروندان از جملــه کلیدی ترین عواملی 
اســت کــه ســازمان های ارائه دهنــده خدمات عمومــی را وادار به تغییــر در ارائه و مدیریــت خدمات کرده 
اســت تــا راه حل هایی را برای مســائل عمومی جســتجو کنند کــه می تواند انتظارات متنــوع و گاه متضاد 
سیاســتگذاران و شــهروندان را به طور هم زمان برآورده کند )Batalli, 2011). همین مســئله باعث شــده 
متناسب با تحوالت فزاینده در محیط های پرتالطم تر، پیچیدگی سیستم های انرژی نیز در طول دهه ها 
افزایــش پیــدا کنــد و بــه عاملی مهم در بســیاری از مســائل اجتماعی، اقتصادی و سیاســی تبدیل شــود 
 )Wilbanks et al., 2014). سیســتم هایی کــه دو ســمت عرضــه و تقاضــا در یک بســتر فنــی - اجتماعی1 

1. Socio-technical
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شبکه های تولید، انتقال و مصرف انرژی، با هم تعامل می کنند و بر هم اثرگذار و اثرپذیرند 
و شــرط موفقیــت در عملکــرد ایــن سیســتم ها، مشــارکت هــر دو ســمت در فرایندهــای 

مربوطه است. 
از این رو درک عملکرد سازوکارهای حکمرانی مشارکتی، درک چگونگی تکامل ذی نفعان 
و تعامــالت آنهــا با گذشــت زمان را ضــروری می کند. با این درک می توان یــاد گرفت که چگونه 
کمک و اتمام آن را مدیریت  کرد یا به سازگاری آنها  همکاری های سالم را در طول زمان حفظ 
کــرد )Newig et al., 2019). حکمرانــی مشــارکتی راهــی بــرای هدایــت خط مشی هاســت کــه 
دولــت، شــهروندان، ســازمان های اجتماعــی، بنگاه هــای اقتصــادی و ســایر ذی نفعــان را از 
مراحل اولیه فرایند خط مشی گذاری دخیل می کند. تصمیم گیری تعاملی که از جمله اهداف 
که بازیگران مشــارکت کننده  اصلی حکمرانی مشــارکتی اســت، یک فعالیت خط مشــی اســت 
.(Liu et al., 2020( برای دستیابی به راه حلی همکارانه، با اجماعی گسترده تالش می کنند
، بخــش برق اســت کــه موجب اســتمرار و  یکــی از قســمت های مهــم عمومــی در کشــور
ارتقای حیات اجتماعی و اقتصادی می شود. خدمات برق در بستر شبکه های برق و توسط 
شرکت های برق ارائه می شود و به دلیل اثرپذیری بسیار زیاد از رفتار سمت تقاضا در میزان و 
الگوی مصرف برق، به  شدت نیازمند استفاده از حکمرانی مشارکتی در آن احساس می شود. 
تعامل مثبت و هم افزای ســمت تقاضا برای بهبود کیفیت خدمات برق در چارچوب مفهوم 
مدیریــت تقاضــای بــرق قرار می گیرد کــه از این طریق می توان ضمن تأمین برق مشــترکان به 
کاهش هزینه ها، منافع زیســت محیطی و صرفه اقتصادی هر دو ســمت عرضه و تقاضا دست 
یافت. بنابراین مدل ســازی و پیاده ســازی حکمرانی مشارکتی مدیریت تقاضا در صنعت برق 
کشور که به معنای دخیل  کردن ذی نفعان برق بر تصمیم گیری های این حوزه است، می تواند 
که تأمین نیاز مصرف برق به  کمک شــایانی به این صنعت و منافع عموم داشــته باشــد ازآنجا
، به  عنوان یکی از اصلی ترین انواع انرژی مورد تقاضای مردم اســت و   صورت مســتمر و پایدار
مصــرف بهینه برق نیازمند مشــارکت ذی نفعان کلیــدی آن در تصمیم گیری های مربوطه قرار 
دارد، در صورت وجود یک ســازوکار حکمرانی مشــارکتی به  عنوان یک روش تصمیم گیری که 
از جنبه های مختلف و دیدگاه های متنوع حول یک موضوع بهره می برد؛ می توان اثربخشی 
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خط مشی های عمومی در مصرف انرژی و مدیریت تقاضای برق را بهبود داد. در حال حاضر 
میزان دریافت انرژی و مصرف آن توســط جوامع بشــری، از اســتطاعت محیط  زیســت بیشــتر 
 ، است. به این معنا که این میزان مصرف انرژی در جهان به دلیل مصرف منابع تجدیدناپذیر
ایجاد و انتشــار آلوده کننده های محیط  زیســت، گرم کردن جو کره زمین و به تبع آن تغییرات 
اقلیمــی شــدید، ســهم آیندگان از منابــع انرژی و فرصت حیــات با کیفیــت در زمین را کاهش 
می دهــد. بنابرایــن از لحاظ اخالقی مصرف روزافزون و لجام گســیخته انواع حامل های انرژی 
گر مصرف کنندگان در پرداخت بهای برق مصرفی هیچ  شــامل برق قابل  قبول نیست. حتی ا
محدودیتی نداشته باشند و بتوانند همه هزینه های مستقیم و هزینه های اثرات جانبی آن 

را بپردازند.
از طــرف دیگــر تمامــی شــبکه های بــرق در دنیا به عنــوان زیرســاخت اصلــی تأمین برق 
مصرف کننــدگان، در بازه هــای زمانی با الگوهای ســالیانه، هفتگی و روزانــه دارای تغییراتی در 
تقاضــای مصــرف برق هســتند. به  عنــوان  مثال در ایران در الگوی زمانی ســالیانه، بیشــترین 
تقاضــای بــرق از نیمه خــرداد تا نیمه شــهریور رخ می دهد و در الگوی هفتگی بیشــترین نیاز 
مصــرف در روزهای کاری هفته از صبح شــنبه تا ظهر پنج شــنبه اتفــاق می افتد. همچنین در 
الگــوی روزانــه در دو بــازه پیــک روز میــان ســاعات 12 الی 17 و پیک شــب از غــروب آفتاب تا 
که به دلیل عدم  تقریبًا 3 ســاعت پس از آن بیشــترین مصرف برق به وقوع می پیوندد. ازآنجا
امکان ذخیره ســازی برق در مقیاس انبوه و دینامیک بســیار باالی پدیده های فیزیکی تولید 
و انتقــال بــرق، در هر لحظه بایــد تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار باشــد، اقدامات الزم برای 

برقراری این تعادل در دو سمت عرضه و سمت تقاضای برق تقسیم بندی می شوند.
هــر چــه تقاضــای برق باالتر می رود در ســمت عرضــه از دو جنبه فشــار وارد می آید. اول 
هزینــه بســیار باالی خرید بــرق از نیروگاه هایی که در پیک مصرف، بــرق تولید می کنند )تا دو 
برابــر نســبت بــه ســایر اوقات( و از طــرف دیگر فشــاری که بر شــبکه های انتقــال و توزیع برق 
وارد می شــود و به دلیل محدودیت های تجهیزات شــبکه، امکان تحویل برق مورد تقاضای 
مصرف کننــدگان ناممکــن می شــود. در صــورت عدم کفایــت در ظرفیت هــای تولیــد و انتقــال 
شــبکه یــا کمبــود در زنجیره تأمین تولید برق مانند کمبود آب ســدها و کمبود ســوخت مورد 



طراحی مدل حکمرانی مشارکتی مدیریت تقاضای برق در ایران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲9۱

نیــاز نیروگاه هــا، عرضه کننــده برق به دلیــل لزوم برقراری تعــادل میان تولیــد و مصرف برق به  
ناچــار مجبــور بــه اعمال خاموشــی و محدودیت در ســمت تقاضــا و یا اعمــال محدودیت در 
ســمت نیروگاه ها خواهد شــد. خاموشــی های تابســتان 1397 به دلیل کاهش ظرفیت تولید 
نیروگاه های برق آبی به دلیل خشکســالی و محدودیت های تأمین برق در زمســتان 1399 به 
دلیــل مصــرف بســیار زیاد گاز در بخش هــای خانگی و تجاری و همچنین رشــد باالی مصرف 
 بســیار وابســته بــه فناوری 

ً
بــرق و تبعــات قطــع بــرق در یــک جامعــه در حــال توســعه و اخیرا

اطالعات و ارتباطات نیازمند به برق مســتمر )جامعه دیجیتال( بر اهمیت مدیریت تقاضای 
برق و سایر حامل های انرژی می افزاید.

بــر ایــن اســاس مشــارکت ذی نفعــان خدمــات برق شــامل نهادهــای وضع خط مشــی، 
تنظیم کننــده مقــررات، شــرکت های بــرق، نهادهــای دولتــی ملی و اســتانی، هــواداران حفظ 
محیط  زیست، حمایت کنندگان از حقوق مصرف کنندگان، بخش های مختلف مصرف مانند 
بخش های صنعتی، کشــاورزی، تجاری و عمومی از مراحل اولیه نیاز و درک مســئله تا اجرای 
خط مشی، نیازمند ساختاربخشی  است )Baldwin, Rountree and Jock, 2018). این امر از 
طریق طراحی مدل حکمرانی مدیریت تقاضای برق با استفاده از ادبیات و تجارب بین المللی 
گی هــای بخش بــرق ایــران و ســاختار همکاری هــای میان نهادی  و ملــی بــا لحــاظ  کــردن ویژ
به صورت میان بخشــی و چند ســطحی امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر این تحقیق به 
دنبال یافتن پاســخ به این ســؤال کلیدی اســت که با توجه به  ضرورت مشــارکت ذی نفعان، 
مدل حکمرانی مشارکتی مناسب برای مدیریت تقاضای برق در کشور ایران کدام است؟ زیرا 
چالشــی که وزارت نیرو به عنوان متولی خدمات برق در کشــور برای مدیریت تقاضای برق با 
کمیتی بر ســمت  کمیت بر بخــش عرضه، تقریبًا حا آن مواجه اســت این اســت کــه به رغم حا
تقاضــا و مصــرف بــرق ندارد و میــزان و الگوی تقاضــا و مصرف برق شــامل فرایندهای انرژی بر 
صنایع، وســایل مصرف کننده برق خانگی، تجاری، کشــاورزی و ســایر مصــارف برقی خارج از 

کنترل این وزارتخانه است. 
کنــون پژوهشــی در زمینــه طراحی مــدل حکمرانی مشــارکتی برای  بــا توجــه بــه اینکه تا
مدیریــت تقاضــای برق در ایران انجام نشــده، خــأل موضوعی و تئوری در این زمینه مشــهود 
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اســت. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش می توانند مورد اســتفاده ســازمان های متولی 
بــرای همــکاری و انجام مســئولیت های مشــترک برای ارائه خدمــات عمومی بــرق پایدار قرار 
گیــرد و تصمیمــات مقتضــی در راســتای منافــع کشــور اتخاذ کــرده و مشــکالت و چالش های 

کنند.  اساسی پیش رو در این زمینه را حل 

۱. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ک بهتر از ریسک های اقتصادی و آشنایی با منافع جامع تر  پیشرفت های سریع فناورانه، ادرا
 .(IRENA, 2014(  زیست محیطی همه جنبه های زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد
این تغییرات نه  تنها شیوه، محل تولید و مصرف انرژی را تغییر می دهد بلکه نوع و شیوه زندگی 
.(Miller et al., 2015(  واقعی و تجربه زیستن افراد در اجتماعات آینده را تحت تأثیر قرار می دهد
 خدمات عام المنفعه در حال تجربه تغییرات بی ســابقه ای در محیط عملیاتی خود هســتند 
کــه نیازمنــد تجدیدنظــر اساســی در مدل های کســب وکار اســت. ســاختار تأمین برق ســنتی 
کــه ســازمان های ارائه دهنــده خدمــات بــرق را بــا فرهنــگ مبتنی بــر  متمرکــز سلســله مراتبی 
نظــارت و فرماندهــی در مرکز سیســتم قــرار داده بود بــا ظهور فناوری های نویــن و همچنین 
، تولیــد در محل  روندهــای نوظهــور در بــازار و سیاســتگذاری ماننــد انرژی هــای تجدیدپذیر
مصرف، تنظیم مقررات هوشــمند، مشــتریان و رقبای مشــارکت جوتر و... به  ســوی مدل های 
کســب وکار یکپارچه تــر و توزیــع  شــده تر بــا فرهنــگ معطــوف بــه نــوآوری و بــرآوردن انتظارات 
مشتریان حرکت کرده است )Fratzscher, 2015). در واقع مفهوم حکمرانی با مشارکت قوی 
جامعه مدنی در امور عمومی توسعه یافت و در نتیجه به تمرکززدایی از فرایند تصمیم گیری 
منجر شــد )Freeman, 2000). مفهوم حکمرانی با عبور از مفاهیمی مانند دولت پاســخگو یا 
کمیت شبکه ای یا حکمرانی از طریق شبکه هاست  مسئولیت پذیری در حال ورود به دنیای حا
.(Oflynn and Wanna, 2008( که همکاری در آن، فرهنگ   ســازمانی غالب به شــمار می رود
 به طوری کــه ادغــام قــدرت ســه بخــش »دولــت«، »بخــش خصوصــی« و »جامعــه مدنی« در 
قالــب یــک بخــش جدیــد، می تواند منجــر به شــکل گیری رویکــرد جدیدی شــود کــه نوآوری 
را از طریــق همــکاری ایجــاد می کنــد و بــه نتایــج اجتماعــی و اقتصــادی مطلوب تــری  منجــر 
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می شود )Christiansen and Bunt, 2012). همچنین توسعه شفافیت و جریان دوطرفه اطالعات 
و انــرژی میــان مصرف کننــدگان و ســازمان های ارائه دهنــده خدمــات عمومــی، راه را بــرای آینده 
نیازهای انرژی گشوده  است )European Commission, 2013). حکمرانی مشارکتی شامل یک 
اقدام یا استراتژی است که ذی نفعان مختلف برای ترویج روند سیاست یا تصمیم گیری مبتنی بر 
.(Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012( اجماع در مورد موضوعات عمومی با هم کار می کنند 
 از سویی حکمرانی را می توان به عنوان هماهنگی و انسجام میان بازیگران مختلفی با منافع 

 .(Marquardt, 2017( گرفت و اهداف مختلف در نظر 
مطالعات مربوط به حکمرانی مشارکتی در بسیاری از کشورها هنوز توسعه  نیافته است. 
 ، ، مشاوره و گفتگو و همکاری کارساز پیشــنهاد شــده است که می توان از طریق مشارکت برابر
حکمرانی مشارکتی را به دست آورد. این همکاری باید منافع عمومی را به  عنوان یک هدف 
مشــترک همراه با یک سیســتم حکمرانی اجتماعی جامع و مؤثر در محدوده قانون و اخالق 
در نظر بگیرد. عناصر حکمرانی مشترک را می توان به  عنوان موضوع، هدف، شکل و محیط 

 .(Hu, 2015( کرد مشارکتی شناسایی 
تغییــر ماهیــت نقش هــای دولــت، جهانــی شــدن، توســعه فنــاوری و افزایــش ریســک و 
مشــکالت پیچیــده باعــث شــده تا مفهــوم حکمرانی مشــارکتی به یک مســئله اصلــی تبدیل 
شــود. این عوامل نیاز به پاســخگویی بیشتر به شــهروندان و تقویت اعتماد آنها به روندهای 
دمکراتیک را برجسته می کنند و اهمیت وابستگی متقابل بین طراحی و اجرای خط مشی را 

 .(Keast and Mandell, 2014( نشان می دهد
ادبیات این حوزه میان مفهوم مشارکت و مفاهیم مشابهی که بیانگر نوعی کار با مقامات 
دولتی است تفاوت قائل می شود. به  عنوان  مثال محققان متذکر می شوند که بین همکاری، 
هماهنگــی و مشــارکت یک پیوســتگی وجــود دارد. تفاوت در این ســه فرایند شــامل بازیگران 
شــرکت کننده، مشــارکت آنها در روند و انتظارات از نظر زمان، منابع، اصالح و میزان وابســتگی 
متقابل بین آنهاســت. این روابط معموًال رســمی، طوالنی مدت و متقابل است. این امر فرایند 

.(Ibid., 2014( را قادر می کند تا بر طراحی سیاست، تأثیر بگذارد و نوآوری را ارتقا دهد
مطالعات موردی درباره حکمرانی مشــارکتی در زمینه های مختلف از جمله حوزه های 



        ۲9۴Ý£#{Õ       S ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         / سال ۲9، شماره ۱۱۰
KA

ùê#"F
     B&     #

آبخیــزداری، مســائل زیســت محیطی )Weible, 2008) و خدمــات اجتماعــی وجــود دارد. 
درحالی کــه مطالعــه حکمرانــی مشــارکتی، پیامدهــا و ســازوکارهای آن در حــال رشــد اســت، 
ادبیــات مربــوط به زمینه و شــرایطی که بر ایجاد این تنظیمات تأثیر می گذارد بســیار کمیاب 

.(Ansell, Sørensen and Torfing, 2017( است
کنون چندین مدل برای تعریف حکمرانی مشارکتی ارائه شده است که هر کدام از این  تا
مدل ها به تحلیل و بررسی فرایند مشارکت در ارائه خدمات عمومی پرداخته اند. در جدول 1 
پیشینه پژوهش و همچنین مدل های تدوین  شده مورد تشریح قرار گرفته است. همان طور 
 ،(Ansell and Gash, 2008( کــه مشــخص اســت در مدل حکمرانی مشــارکتی انســل و گــش
نهادهــا به عنــوان یک واســط برای پیشــبرد اهداف مشــارکت و در خارج از چرخه مشــارکت 
ذکر شــده؛ ولی تنها به نهادهای رســمی قانونگذاری اشــاره شــده و از نهادهای شــناختی و 
هنجــاری مغفــول مانــده اســت. این مــدل فرایند مشــارکت را چرخــه ای در نظــر می گیرد که 
محــور اصلــی آن بر پایه تعامل اســت. تعامل بــا مکالمه رودررو آغاز می شــود که عامل اصلی 
در ســاخت اعتماد و فهم مشــترک بین نقش آفرینان اســت. تعهد به فرایند موجب ثبات در 
این چرخه می شود که اعتماد نقش آفرینان را برای رسیدن به اهداف خود تضمین می کند. 
نتایج میانی که در مســیر مشــارکت حاصل می شــود، خروجی ها و موفقیت های محســوس 
فرایند مشــارکت را نشــان می دهد. این نتایج یک نیروی محرکه برای به ســرانجام رســاندن 
موفقیت آمیز فرایند مشارکت است. این مدل از جامعیت و مانعیت بسیاری برخوردار است 
کــه تمامــی اجزای مؤثر در فرایند مشــارکت را شــامل می شــود، اما همچنــان از توضیح نقش 
نهادهــا، تأثیــر آن بر نقش آفرینان و توانمندســازی آنان در حل مســائل و تصمیم گیری های 

عمومی غافل مانده است.
امرسون، نباتچی و بالوق )Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012) چارچوبی برای 
حکمرانی مشارکتی ایجاد کردند که حاوی مؤلفه های زمینه سیستم، محرک ها، پویایی های 
مشــترک ماننــد تعامــل اصولــی، انگیزه مشــترک، ظرفیــت اقدام مشــترک، خروجــی اقدامات 
(Emerson and Nabatchi, 2011( مشترک، تأثیر و سازگاری است. چارچوب امرسون و نباتچی 

 حکمرانــی مشــارکتی را به عنــوان فراینــد و ســاختارهایی از تصمیم گیری هــا و مدیریــت در 
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خط مشــی های عمومــی تعریــف می کنــد. در این چارچــوب، نظام حکمرانی مشــارکتی تحت 
تأثیر شرایط محیطی است و با محرک ها آغاز می شود و شرایط محیطی و خود نظام را تحت 

تأثیر قرار می دهد. این محرک ها شامل موارد زیر است: 
1. عدم تعادل قدرت بین ذی نفعان و مشارکت کنندگان،

2. انگیزه های داخلی مانند مشــکالت، منابع، منافع یا فرصت ها با انگیزه های خارجی 
مانند بحران های موقعیتی یا نهادی، تهدیدات یا فرصت ها،

3. پیشــینه مخالفت با همکاری میان ذی نفعانی که مانع یا موجب تســهیل مشــارکت 
می شوند، 

4. نقــش رهبــری کــه منظــور از آن حضــور یک رهبر شــناخته  شــده در فرایند مشــارکت 
است،

5. وابســتگی متقابــل در زمانــی کــه ســازمان ها بــه  تنهایــی قادر بــه انجام اهــداف خود 
نیستند،

6. عدم قطعیت که به طور داخلی قابل  حل نیســت و می تواند گروه ها را برای همکاری 
کند. ک گذاری مخاطرات هدایت  در کاهش، انتشار یا به اشترا

این چارچوب در مقایسه با مدل های قبلی از چند جهت ارتقا یافته است. اول اینکه 
ایــن چارچــوب اجزای نظــام و مشــخصه های مشــارکت را در یک سیســتم عملیاتی جمع 
می کند و ارتباط عّلی و معلولی آن را توضیح می دهد. دوم اینکه نظام حکمرانی مشارکتی 
تحت تأثیر شرایط محیطی است، با محرک ها آغاز می شود و شرایط محیطی و خود نظام 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهد. ســوم اینکه این مدل مشــارکت بخش خصوصــی و دولتی را از 
انواع حکمرانی های مشــارکتی به  حســاب می آورد؛ درحالی که با توجه به تعریف حکمرانی 
مشــارکتی در مدل انســل و گش، مشــارکت بخــش خصوصی و دولتی صرفــًا در مرحله اجرا 
صــورت می گیــرد و نــه در مرحلــه تصمیم گیــری و بــه  ایــن  علــت خــارج از حــوزه حکمرانــی 

مشارکتی است.



        ۲96Ý£#{Õ       S ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         / سال ۲9، شماره ۱۱۰
KA

ùê#"F
     B&     #

جدول 1. خالصه نتایج تحقیقات پیشین در موضوع حکمرانی مشارکتی

نتایجعنوان پژوهشپژوهشگران

Zadek and 
Radovich, 2006

حکمرانی بر حکمرانی 
مشارکتی: ارتقای دستاوردها 
با بهبود حکمرانی مشارکتی و 

پاسخگویی

چارچوبی برای حکمرانی بر مشارکت ها و پاسخگویی در فضای 
مشارکتی متشکل از سه بخش اصول شامل دوازده اصل، یک 
یک  و  حوزه   6 در  مشارکت  عملکرد  تشخیص  وب  تحت  ابزار 

مجموعه خطوط راهنما بر اساس اصول ارائه شده است.

Goodin, Moran 
and Rein, 2006

کتاب راهنمای خط مشی 
کسفورد عمومی آ

مدت  رسمیت،  ُبعد   6 در  می توان  را  مشارکتی  حکمرانی  ابعاد 
، تنوع مشارکت کنندگان، پایداری )تقسیم اهداف و   زمان، تمرکز

کرد. عبور از تفاوت ها( و اختیار و قدرت تقسیم بندی 

McGuire, 2006
مدیریت عمومی مشارکتی: 

ارزیابی آنچه می دانیم و 
چگونگی دانستن آن

در  مشارکت  که  شده  گرفته  نتیجه  موضوع  ادبیات  مرور  با 
مدیریت عمومی مانند مدیریت بروکراسی ها و حتی بیشتر از آن 
در توسعه اقتصادی و اجتماعی، محیط  زیست، مدیریت شرایط 
کاربرد دارد. مشارکتی  انسانی  و  اضطراری و خدمات اجتماعی 
میان سازمانی  میان بخشی،  میان دولتی،  جمعی  کار  به  نیاز  که 

و میان مرزی دارد.

Oflynn and 
Wanna, 2008

حکمرانی مشارکتی: حوزه ای 
جدید در خط مشی گذاری 

عمومی در استرالیا

کنترل متمرکز  روند تغییرات فرایندی حکمرانی از فرمان دهی با 
را  آن  گی های  ویژ به همراه  نهادهای مستقل  تا مشارکت میان 

کرده است. تبیین 

Ansell and Gash, 
2008

حکمرانی مشارکتی در 
تئوری و عمل

آرایش  یک  شد:  ارائه  مشارکتی  حکمرانی  از  جامع  تعریفی 
که در آن یک یا چند نهاد عمومی به طور مستقیم  حکمرانی 
ذی نفعان غیردولتی را برای شرکت در یک فرایند تصمیم گیری 
و  اجماع محور  رسمی،  صورتی  به  می کنند  تشویق  جمعی 
خط مشی  اجرای  یا  تدوین  آن  هدف  و  شده  معرفی   مشورتی 
عمومی یا مدیریت برنامه های عمومی یا دارایی های عمومی 

است.
زیر  اجزای  و  ابعاد  شامل  نیز  مشارکتی  حکمرانی  از  مدلی 

ارائه شد:
طراحی  مشارکت،  فرایند  آغازکننده،  شرایط  آن  اصلی  اجزای 

نهادی، رهبری و نتایج است.
تقارن ها،  عدم  دانش،  منابع،  قدرت،  آغازکننده:  شرایط 
و  اعتماد(، مشوق ها  اولیه  تعارض )سطح  یا  تاریخچه همکاری 

محدودیت ها برای مشارکت،
فهم  فرایند،  به  تعهد  اعتمادسازی،  )چرخه(:  مشارکت  فرایند 

گفتمان رودررو، مشترک، نتایج میانی، 
طراحی نهادی: شمول شرکت کنندگان، محدودیت نشست ها، 

مقررات زمینه ای مشخص، شفافیت فرایند.
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نتایجعنوان پژوهشپژوهشگران

Jung, 
Mazmanian and 

Tang, 2009

حکمرانی مشارکتی در 
کره: نمونه هایی در  آمریکا و 
خط مشی گذاری و خدمات

چهار آرایش نهادی حکمرانی شامل آرایش های مبتنی بر اقتدار 
برون سپاری؛  اقتدار  آرایش های مبتنی بر  سلسله مراتب دولتی؛ 
و  خدمات  مشترک  تأمین  مشارکتی  حکمرانی  آرایش های 
را  مشارکتی  حکمرانی  و  کرد  تبیین  را  بازار  مبتنی بر  آرایش های 
به  عنوان یک رویکرد نهادی و کلیدی نوظهور برای حل مسائل 

عمومی برشمرد.

Fish, Ioris and 
Watson, 2010

یکپارچه سازی مدیریت 
آب و کشاورزی: حکمرانی 
مشارکتی برای یک مسئله 

پیچیده خط مشی

و  کشاورزی  و  آب  منابع  یکپارچه  مدیریت  به  ضرورت  توجه  با 
حکمرانی  برای  بخش ها،  آن  از  کدام  هر  پیچیده  ساختارهای 
از چرخه حکمرانی  بر این ساختار یکپارچه چارچوبی متشکل 
 ، مسیر تعیین  مسئله،  تعیین  اجزای  شامل  مشارکتی 
ساختاردهی و خروجی ها و نتایج در یک بستر زمینه ای طراحی 

شده است.

Johnston et al., 
2011

مدیریت فرایند ورود در 
حکمرانی مشارکتی

می شود  مانع  یا  تسهیل  را  موفق  مشارکت  که  اقتضایی  شرایط 
زمینه ای  وضعیت  شامل  شرایط  این  است.  کرده  شناسایی  را 
که به معنای یک ارزیابی تاریخچه روابط  مشارکت موفق است 
ذی نفعان  ترغیب  برای  مشوق ها  توسعه  است؛  پیشین  کاری 
میان  قدرت  توزیع  گرفتن  نظر  در  مواظبت  مشارکت؛  برای 
طراحی  و  تسهیلگر  رهبری  آمادگی  و  دسترسی  ذی نفعان؛ 
کردن همه ذی نفعان ضروری  حمایت های نهادی برای دخیل 
گی های اصلی  . همچنین این مدل ویژ در یک فرایند باز و معتبر
پویایی مشارکت، شامل یک فرایند گفتمان که در آن ذی نفعان 
که  مسائلی  از  مشترکی  فهم  به  کنند،  اعتمادسازی  می توانند 
ایجاد  راه حل ها  که  ارزش هایی  و  برسند  هستند  روبه رو  آنها  با 
که آنها می توانند یک تعهد  می کنند و مهمترین موضوع، جایی 
که  تعهدی  کنند،  ایجاد  فرایند  یکپارچگی  حفظ  برای  مشترک 
دست  به  فرایند  آن  طریق  از  که  تصمیماتی  به  می رود  امید 

می آید منتقل شود.

Donahue and 
Zeckhauser, 

2012

حکمرانی مشارکتی: 
نقش های بخش خصوصی 

برای اهداف عمومی در 
عصر متالطم

دالیل اصلی برای مشارکت را دستیابی به بهره وری، اطالعات، 
کرده است. مشروعیت و منابع معرفی 

Nabatchi, 2012

بازگرداندن عموم به 
تحقیقات ارزش های 

عمومی: طراحی مشارکت 
برای شناسایی و پاسخ به 

ارزش ها

برای شناسایی  نظریه پردازی در مورد مشارکت مستقیم مردم 
طراحی  مؤلفه  هشت  تدوین  به  که  عمومی  ارزش های  درک  و 
سطح   )3 ارتباط،  حالت   )2 همکاری،  سطح   )1 مشارکت 
 )5 مشارکت،  سازوکارهای   )4 مشترک،  تصمیم گیری  اختیار 
به کارگیری   )7 مشارکت کنندگان،  انتخاب   )6 اطالعاتی،  ابزار 
گزاره برای  مشارکت کنندگان و 8( بازگشت و تکرار و پیشنهاد 9 

اثرگذاری این مؤلفه ها ارائه شد.
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نتایجعنوان پژوهشپژوهشگران

Mah and Hills, 
2012

حکمرانی مشارکتی برای 
: ارزیابی منابع  توسعه پایدار

باد در استان های سیکیانگ 
گوانگدونگ چین و 

برای  باد  منابع  ارزیابی  برنامه  در  مشارکتی  حکمرانی  ظرفیت های 
گرفته شد که  تولید برق در دو استان چین ارزیابی و این گونه  نتیجه 
و  )دانش  زیادی  فرصت های  مرکزی،  دولت  محوری  نقش  کنار  در 
رهبری محلی و شبکه های اجتماعی( برای مشارکت محلی به  عنوان 

رویکردی تکمیلی برای تسهیل ارزیابی منابع بادی وجود دارد.

 Emerson,
 Nabatchi and
Balogh, 2012

یک چارچوب یکپارچه 
برای حکمرانی مشارکتی

مدل تشخیصی برای حکمرانی مشارکتی شامل ابعاد و اجزای زیر است:
خط مشی،  قانونی  چارچوب  منابع،  شرایط  حکمرانی:  زمینه 
 / سیاسی  پویایی  مسئله،  به  پاسخ  در  پیشین  شکست های 
تنوع  تعارضات/اعتماد،  سطوح  شبکه ها،  اتصال  قدرت،  روابط 
و سالمت اجتماعی - اقتصادی/فرهنگی، زمینه های اطالعاتی، 

قانونی، مالی و ساختاری.
متقابل،  وابستگی های  شده،  درک  قطعیت  عدم  محرک ها: 
شروع  به  که  آغازکننده  رهبری  و  برجسته  و  مشهود  انگیزه های 

حکمرانی مشارکتی کمک می کنند.
و  اهداف  تعریف  و...،  منافع  اشخاص،  کشف  اصولی:  مشارکت 
مقاصد یکسان و وظایف و...، بحث و گفتگو، تعیین دستور کارها، 

تخصیص وظایف و رویه ها و.... 
انگیزه مشترک: اعتماد متقابل، درک متقابل، مشروعیت درونی 

و تعهد مشترک.
ظرفیت برای اقدام جمعی: آرایش های نهادی / رویه ای، رهبری 

و دانش و منابع.
اقدامات مشارکتی: بستگی به زمینه و توان دارد اما ممکن است 
ذی نفعان،  تأیید  از  اطمینان  حصول  باشد:  موارد  این  شامل 
به کارگیری  منابع،  ارزیابی  مقررات،  یا  قانون  خط مشی،  تصویب 
تسویه   / ساختن  فعالیت،  مکان/اجازه  در  استقرار  کارکنان، 

کردن، تصویب شیوه مدیریت جدید، پایش و الزام به انطباق.
تأثیرات: بستگی به زمینه و توان دارد، اما هدف تغییر شرایط از 

قبل  موجود یا پیش بینی  شده در زمینه نظام است.
اصالح و تطبیق: تغییر در زمینه نظام، تغییر در رژیم حکمرانی 

شبکه ای و تغییر در پویایی های مشارکت.

 Emerson and
Nabatchi, 2015

رژیم های حکمرانی 
مشارکتی

در  عمومی  حکمرانی  نوع  یک  عنوان  به   مشارکتی  حکمرانی  رژیم 
مشارکت  چرخه های  محرک ها،  اصلی  اجزای  از  متشکل  چارچوبی 
اقدام  ظرفیت های  و  مشارکت  سازوکار  مشترک،  انگیزه های  شامل 
مشترک، اقدامات و اصالح در یک بستر زمینه ای ارائه شد. همچنین 
کاربرد این چارچوب در حوزه های فعالیت های  سه نمونه مطالعاتی 
توزیع  و  آالسکا  از  مناطقی  کنین  سا جابه جایی  تورنتو،  شهر  مدنی 

دانش در انجمن آب های زیرزمینی مکزیک معرفی شدند.

 Sørensen and
Torfing, 2017

فراحکمرانی ابداعات 
مشارکتی در شبکه های 

حکمرانی

حکمرانی مشارکتی به شبکه های همکاری نیاز دارد. شبکه حکمرانی 
ممکن است به عنوان یک نهادسازی افقی از تعامالت میان بازیگران با 
وابستگی متقابل اما از لحاظ عملیاتی مستقل تعریف شود. بازیگرانی که 
برای تعریف و ایجاد ارزش های عمومی از طریق فرایندهای خودتنظیم 
شاخص  سه  با  شبکه ها  این  می کنند.  تالش  مشترک  صورت  به  و 

اثربخشی، کارایی و مشروعیت مردم ساالرانه سنجیده می شوند.
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نتایجعنوان پژوهشپژوهشگران

Bodin, 2017

حکمرانی مشارکتی 
محیط زیستی: دستیابی 

به اقدام جمعی در 
سیستم های اجتماعی - 

زمین شناسی

 )1 شامل:  مشارکتی  حکمرانی  محیط  در  مدیریت  چالش های 
مسائلی  به  رسیدگی  توانایی  با  مشارکتی  شبکه های  چگونه 
چگونه   )2 می شود؟  حفظ  و  ایجاد  عمیق،  منافع  تعارضات  با 
می توان شکل گیری فرایندهای اجتماعی در مشارکت را تسهیل 
به  عالقه ای  که  را  بازیگران  بهترین  می توان  چگونه   )3 کرد؟ 
کرد؟ 4( چگونه  مشارکت ندارند، در فرایندهای مشارکتی دخیل 
تغییرات  برابر  در  که  کرد  ایجاد  مشارکتی  شبکه های  می توان 
منعطف و سازگار  باشند، درحالی که برای توسعه اعتماد متقابل و 

کرده است. کافی پایدار باشند؟ را تدوین  تعهد مشترک به اندازه 

 Baldwin,
 Rountree and

Jock, 2018

کنده و حکمرانی  منابع پرا
توزیع یافته: مشارکت 

ذی نفعان در حکمرانی 
مدیریت سمت تقاضا

برق  صنعت  در  بزرگ  تغییرات  همچون  محرک هایی  براساس 
مالحظات  بازیگران،  تنوع  برق،  تولید  فناوری  تغییرات  شامل 
زیست محیطی و نهادهای تنظیم مقررات که ساختار حکمرانی را 
تشکیل می دهند، روش حکمرانی توزیع یافته در تنظیم مقررات 
بخش برق در بستر خط مشی ها و برنامه های مدیریت تقاضای 
برق در چند ایالت آمریکا ارزیابی شد و گزاره هایی زیر تدوین شد:
که  ازآنجا  )2 دارند.  اطالعات  به  نیاز  اثربخشی  برای  ذی نفعان   )1
مدیریت تقاضای برق در طرف مشتریان محقق می شود، تصمیم گیران 
زمانی  ذی نفعان  مشارکت   )3 دارند.  مشتریان  اطالعات  به  نیاز 
کاهش یابد. 4( فرایندهای  که هزینه های مشارکت  افزایش می یابد 
کاهش مخالفت های سیاسی هستند، اما مشورت  مشورتی قادر به 
به تنهایی نمی تواند شکاف های اساسی میان منافع ذی نفعان را پر 
کند. 5( مشارکت عمومی در بخش هایی ضروری است اما برای همه 
فرایندهای تصمیم گیری در مدیریت تقاضا به دلیل پیچیدگی های 
فنی و عدم شناخت تخصصی ذی نفعان مناسب نیست. 6( هر دو 
دسته اقدامات رسمی و غیررسمی برای پاسخگویی بازیگران قدرتمند 

نسبت به اقداماتشان برای منافع عمومی ضروری است.

 Warsen et al.,
2020

چگونه حرفه ای ها، 
حکمرانی همکاری های 

بخش عمومی - خصوصی 
را درک می کنند؟ شواهدی 

کانادا، هلند و دانمارک از 

کرده است:  تبیین  این عبارات  با  را  ویژگی های حکمرانی مشارکتی 
مدیریت عملکرد از طریق تعامالت مشترک، تصمیم گیری عمومی و 
ارائه خدمات در شبکه هایی از بازیگران با وابستگی های چندجانبه، 
از طریق  اهداف عمومی  پیاده سازی  و  تعریف  بر هماهنگی،  کید  تأ
فرایند تعامل و بحث که در نتیجه قرار گرفتن در موقعیت های برد - برد 
به دست می آید، پذیرش منافع متفاوت، تسهیم مخاطرات و تالش 
کمتری بر قراردادها  جمعی، متمایز با مدیریت عمومی نوین تمرکز 

کید دارد. دارد و بیشتر بر حکمرانی رابطه ای1 و اعتماد متقابل تأ

 Melnychuk and
de Loë, 2020

ارزیابی مشروعیت در طول 
عمر حکمرانی مشارکتی آب

گام  پنج  در  را  مشارکتی  حکمرانی  نظام  یک  اجرایی  مراحل 
رشد،  تشکیل،  مراحل  شامل  به  اختصار  که  است  کرده  تعریف 

بلوغ، زوال و انحالل یا بازسازی می شود.

1. Relational
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۲. روش تحقیق
این پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای، به دلیل توسعه مدل 
حکمرانی و کاربردی با توجه به متناسب سازی آن با صنعت برق ایران، است. گفتنی است که پژوهش 
حاضــر گــزارش بخش کیفی روش آمیخته رســاله دکتری اســت. مشــارکت کنندگان پژوهــش را مدیران و 
خبرگان صنعت برق کشور با تحصیالت عالی دانشگاهی و حرفه ای رشته های برق و انرژی و مدیریت، با 
متوسط سابقه کار 23 سال در حوزه های کاری شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع توانیر، شرکت 
برق منطقه ای، شــرکت توزیع نیروی برق، شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران، صنایع فوالد و سیمان، به 
عنوان دو حوزه اصلی صنایع انرژی بر کشور و سیاستگذاری انرژی به تعداد 9 نفر تشکیل می داد که به 
 صورت هدفمند انتخاب شدند.  پایان نمونه گیری نیز با استفاده از اشباع نظری تعیین شد. براساس این 
روش، انتخاب افراد نمونه تا جایی ادامه می یابد که مصاحبه با افراد جدید اطالعات جدیدتری را برای 

 پژوهشگر فراهم نکند و تقریبًا تکراری باشد. در جدول 2 مشخصات مشارکت کنندگان ذکر شده است.

جدول 2. مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش

کارحوزه عملشغلردیف سابقه 
تحصیالت)سال(

عرضه برق - تأمین برق مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 1
کارشناسی ارشد20مشترکان

معاون شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال 2
) دکترای تخصصی25عرضه برق - سیاستگذاریو توزیع نیروی برق )توانیر

کارشناسی ارشد35سیاستگذاریمشاور در وزارت نیرو و شرکت توانیر3

و 4 منطقه ای  برق  شرکت های  در  مشاور 
کارشناسی ارشد15سیاستگذاریتوزیع نیروی برق

کارشناسی ارشد28تقاضای برقمعاون مدیریت مصرف شرکت توانیر5

عرضه برق - تأمین برق مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 6
دکترای تخصصی20صنایع سنگین

کارشناسی ارشد15تقاضای برق - صنعت خودرومدیر انرژی شرکت سازنده خودرو7

برق 8 شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
ایران

عرضه برق - مدیریت شبکه 
دکترای تخصصی32برق کشور

کارشناسی ارشد17تقاضای برق- صنعت سیمانمدیر انرژی شرکت تولید سیمان 9
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گردآوری اطالعات به  صورت مصاحبه نیمه ســاختاریافته اســت که برای دســتیابی  ابزار 
بــه صحــت و اعتبــار مطالعه از روش مثلث ســازی منابع داده اســتفاده شــد. مثلث ســازی به 
این مسئله اشاره دارد که یک مطلب از منابع مختلف و روش های مختلف مورد بررسی قرار 

گرفته است. در این پژوهش از سه روش مثلث سازی استفاده شده است:
الف( مثلث سازی داده ها: جمع آوری داده ها در مکان ها، زمان ها و از افراد مختلف انجام شد. 

ب( مثلث سازی بررسی کننده: بیش از یک بررسی کننده استفاده شد.
گرفت. ج( مثلث سازی نظری: ارزیابی داده ها از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار 

به این ترتیب پس از بررسی ادبیات موضوع شامل مدل های عمومی و مبتنی بر زمینه های 
خــاص حکمرانــی مشــارکتی بــه تدوین پروتکل مصاحبه شــامل ســؤاالتی با هدف توســعه مدل 
حکمرانی مشارکتی برای مدیریت تقاضای برق در ایران پرداخته شد. سپس با شناسایی خبرگان 
حکمرانی مدیریت تقاضا در سمت عرضه و تقاضای برق به انجام مصاحبه با خبرگانی که مصاحبه 
را پذیرفتند، انجام شد و پس از رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه ها، به مکتوب  کردن فایل های 
صوتی ضبط  شده از مصاحبه ها و استخراج جمالت کلیدی از مستندات مصاحبه پرداخته شد. 
کتشاف  سه گام اصلی تحلیل شبکه مضامین به عنوان روش تحلیل مضمون شامل تجزیه متن، ا

کتشاف ها انجام شد که به تفصیل در ادامه توضیح داده می شود: متن و سپس یکپارچه کردن ا
تحویل متن: ابتدا مصاحبه های ضبط شده به صورت مکتوب درآمد و سپس با یادداشت های 
برداشته شده در جلسات مصاحبه ها تکمیل شد. سپس با مطالعه دقیق متون، ابتدا برای 
هر یک از مصاحبه ها، ایده های مســتقل در قالب مضامین پایه شناســایی و به هر کدام یک 
گرفته و در صورت وجود  کار برای هر کدام از مصاحبه ها انجام  کد اختصاص داده شــد. این 
بخش هایــی بــا مضامیــن مشــابه در متــن مصاحبه هــای قبلی از همــان کدهای پیشــین به 
عنوان نشانگر آنها استفاده شده است. در این پژوهش 749 جمله از مصاحبه ها شناسایی 

که با حذف کدهای مشترک در 83 مضمون پایه دسته بندی شدند. شد 
گیر با  تبدیل مضامین: پس از دستیابی به مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضامین فرا
توجه به مضامین پایه انتزاع شــدند. در این مرحله تالش شــد با ســازمان دهی مجدد مضامین 
اولیه یا همان مضامین پایه به مضامین انتزاعی تری دست یابیم که ما را به مضمون های اصلی تر، 

گیرتر و مرکزی تر رهنمون کند. در این مرحله بیست مضمون سازمان دهنده استخراج شد. فرا
گیــر  کشف و توصیف شبکه مضامین: بــا بررســی و تحلیــل مضامیــن مرتبــط پنــج مضمــون فرا
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شامل: زمینه سیستم، عوامل مؤثر بر مشارکت، مشارکت، تسهیلگر مشارکت و دستاوردهای 
که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم. مشارکت استخراج شد 

3. یافته ها
، ابتدا بــه نمونه ای از مصاحبــه با خبــرگان می پردازیم  بــرای معلوم شــدن مراحــل انجــام کار
و ســپس بــه نحــوه اســتخراج کدهــای احصــا شــده اشــاره و در ادامــه مراحــل دســته بندی و 

اسم گذاری مضامین سازمان دهنده سطح دوم و اول مشخص می شود.

جدول 3. نمونه ای از مصاحبه و نحوه استخراج کدهای معنا دار
کدها و جمالت احصا شده قسمتی از یک مصاحبه

در  اثرپذیران  دیدگاه های  به  توجه  لزوم   −
تصمیم گیری ها،

− لزوم دخیل کردن ذی نفعان،
− اطالع از دیدگاه های مهم، 

− اهمیت درک الگوی ذهنی تقاضا، 
− مهم بودن فهم متقابل، 

− بعضی موارد برای مصرف کننده خیلی مهم 
آسان  عرضه  سمت  برای  آن  انجام  و  است 

است،
− اهمیت حس اثرگذاری برای تقاضا، 

− مسئله را مسئله خودشان بدانند،
− عدم مشارکت موجب شکست می شود،

− پایداری موفقیت با مشارکت ارتباط دارد،
به  کردن ذی نفعان  کار نزدیک   − دشوارترین 

هم است،
هزینه های  کاهش  عرضه،  سمت  انگیزه   −

مالی در بلندمدت است،
− انگیزه عبور از پیک در سمت عرضه،

تأمین  برای  سرمایه گذاری  نبودن  به صرفه    −
پیک،

امنیتی  و  سیاسی  اقتصادی،  هزینه های   −
خاموشی،

− انگیزه مالی سمت تقاضا،
را به هم نزدیک  − دولت باید عرضه و تقاضا 

کند،
− اقدامات مبتنی بر تعرفه.

چه عواملی حکمرانی مشارکتی را برای مدیریت تقاضای برق در ایران ضروری می کند؟ 
بزرگ  صنایع  سطح  در  گر  ا کرد  توجه  اثرپذیر  افراد  دیدگاه های  به  به گونه ای  باید  تصمیم ها  کثر  ا در 
تا سمت  آنها  و مالحظات  کار  از شیوه  از علت تصمیم ها،  کنیم.  را دخیل  آنها  باید  صحبت می کنیم 
کرد اما الزم است از دیدگاه های آنها  عرضه بداند چه می کند. در سطح ُخرد نمی شود همه را دخیل 
گر ندانیم آنها چطور فکر می کنند و  کولر را روی دمای 22 درجه بگذارید، ا باخبر شد. مثًا نمی گوییم 
که  کاغذ موفق خواهد بود و در عمل موفق نیست. مهم است  نگاه و عمل می کنند، تصمیمات روی 
گر ندانیم، با ذهنیتی برنامه ریزی می کنیم که روی کاغذ  بدانیم الگوی ذهنی مصرف کنندگان چیست؟ ا
منطقی است و همه چیز ایدئال است اما در عمل اتفاقی نمی افتد. ممکن است دغدغه یکی باشد 
ولی زبان هم را نمی فهمیم شاید موضوع کوچکی از مصرف کننده را ندیده باشیم و برای ما هم اجرایش 
گرفته شدن را باید  موضوع مهمی  نباشد؛ اما برای رفتار مصرف کننده خیلی مهم است. حس به بازی 
داشته باشند و مسئله را مسئله خودشان بدانند. عدم مشارکت شکست را به وجود می آورد و موفقیت 

شانسی و مقطعی است و پایدار نیست. سمت عرضه باید خود را در سمت تقاضا ببیند.
ذی نفعان مختلف مدیریت تقاضای برق چه انگیزه های مشترکی دارند؟

انگیزه  مهمترین  عرضه  سمت  است.  هم  به  ذی نفعان  کردن  نزدیک  ماجرا،  قصه   دشوار ترین 
و  دارد  انبوهی  سرمایه گذاری  که  بار  پیک  کاهش  هم  است.  دراز مدت  مالی  هزینه های  کاهش 
در  دوم  دسته  نیست.  عقالنی  انبوه  سرمایه گذاری  ساعت،  چند  برای  باشد  داشته  هم  پول  گر  ا
کم  تولید  می کنند.  نگاه  خودشان  بخش  هزینه  به  که  است  امنیتی  و  سیاسی  انگیزه های  دولت 
انگیزه  را نزدیک می کند. سمت تقاضا  اینها   ، باال سر ایجاد می شود. دولت به عنوان  شده و ضرر 
که مثل  آنجا  از لحاظ ملی تقویت شویم.  تا  گفت بیا مصرف نکن  مالی می تواند باشد. نمی شود 
کردن تعرفه ها  که با جابه جایی مصرف مشکلی پیش نمی آید حتی با پلکانی  کارخانه های سیمان 
انگیزه  گر  ا کردن ها  نزدیک  بود. مسئله  با فرصت دادن می توان موفق  قبلی  اطالع رسانی  و فقط 
گیر من می آید؟ تعرفه ها بسیار  کاهش هزینه های عرضه جلو بیاید تقاضا می گوید چه چیزی  فقط 
فضا،  این  در  نمی دهد  تقاضا  مدیریت  برای  تقاضا  سمت  به  اقتصادی  انگیزه  االن  است.  پایین 
را تقویت  گر صنعت برق داشته باشد شاید این طور انگیزه ها  ا که  سرمایه اجتماعی پیش می آید 
کند مثًا محیط زیست یا کمک به اقتصاد ملی. سخت ترین قسمت ماجرا انگیزه است چون از نظر 

اقتصادی به دلیل ارزان بودن نسبی برق، بهره اقتصادی نخواهد داشت. 

مأخذ: یافته های تحقیق.
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همان طور که در جدول فوق مالحظه می شــود، قســمتی از متن مصاحبه نشــان داده 
شــده و نحوه اســتخراج کدها در آن مشهود اســت. بعد از اینکه کدها استخراج شدند، کدها 
به لحاظ مفهومی و معنایی طبق اطالعات جدول 4 در یک دسته )مضامین سازمان دهنده 
ســطح دوم( قرار گرفتند و اســم گذاری شدند. سپس مضامین ســازمان دهنده سطح دوم به 
لحــاظ مفهومــی در یــک دســته بزرگ تر )مضامین ســازمان دهنده ســطح اول( قــرار گرفتند و 

بر اساس مفاهیم آن دسته اسم گذاری شدند. 

، سازمان دهنده و پایه حکمرانی مشارکتی مدیریت تقاضای برق گیر جدول 4. مضمون فرا
مضامین پایه )تعداد نمونه های تشکیل دهنده 

مضمون(
مضمون سازمان دهنده 

سطح دوم
مضمون سازمان دهنده 

سطح اول
مضمون 

گیر فرا

قوانین و مقررات الزام آور )5(، قوانین و مقررات حمایتی 
و تشویقی )5( محیط قانونی و مقرراتی

زمینه سیستم

رق
ی ب

ضا
تقا

ت 
یری

مد
ی 

رکت
شا

ی م
ران

کم
ح

 ،)5( مشارکت جویانه  فعالیت  هنجارهای  و  ارزش ها 
کار تیمی )5( یادگیری سازمانی )4(،  فرهنگ سازمانی

بر  اثرگذار  کشور  اقتصادی  )5(، متغیرهای  برق  اقتصاد 
صنعت برق و انرژی )5( محیط اقتصادی

 ،)7( مصرف  با  مرتبط  دینی  و  اخالقی  سنتی،  اصول 
فرهنگ مصرف متناسب با رفاه مورد انتظار )7( محیط فرهنگی

تضاد منافع کسب درآمد شرکت های برق و کاهش مصرف 
)5(، تعارض منافع سمت عرضه و تقاضای برق )7( تعارض منافع

 ،)5( زیست  محیط  بر  آن  اثرات  و  انرژی  زیاد  مصرف 
اقتصادی  پیامدهای   ،)4( مصرف  کاهش  پتانسیل 
آرمان های  و  چشم انداز   ،)5( خاموشی  اجتماعی  و 
مشارکت  از  ذی نفعان  اقتصادی  صرفه   ،)5( مشترک 
کار مشارکتی  کارآمدی  در اقدامات مدیریت تقاضا )8(، 

)18(، محدودیت منابع )15(

محرک مشارکت

عوامل مؤثر بر مشارکت

اعتماد میان اعضای مشارکت )5(، اعتماد به صنعت برق )4( اعتماد

مصرف  گروه های  شامل  برق  تقاضای  سمت  گاهی  آ
نیرو،  وزارت  شامل  برق  عرضه  سمت  گاهی  آ  ،)28(
، شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی  شرکت توانیر
 ،)4( اثرگذار  استانی  و  ملی  مسئولین  گاهی  آ  ،)5( برق 

گاهی نخبگان جامعه )5( آ

گاهی از ضرورت مدیریت  آ
تقاضا

مشارکت  با  ذی نفعان  اجتماعی  مسئولیت  انجام 
بار  اوج  برق  تأمین   ،)15( تقاضا  مدیریت  اقدامات  در 
کاهش نیاز به سرمایه گذاری در توسعه و احداث   ،)5(
ظرفیت های برق )5(، کسب منفعت سمت تقاضا )17(، 

کسب و کار مدیریت تقاضا و اشتغال )5(

انگیزه

منابع مالی )13(، منابع غیرمالی )5( تأمین منابع
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مضامین پایه )تعداد نمونه های تشکیل دهنده 
مضمون(

مضمون سازمان دهنده 
سطح دوم

مضمون سازمان دهنده 
سطح اول

مضمون 
گیر فرا

خبرگان )10(، افراد دارای مقبولیت  از ظرفیت  استفاده 
و  مدیریتی  فنی،  تخصص های  ترکیب   ،)5( اجتماعی 
اقتصادی )5(، ظرفیت تأمین منابع )5(، ظرفیت صدا و 
سیما و سایر رسانه های حقیقی و مجازی )5(، ظرفیت 
و  خانگی  بخش های  در  خصوص  به  مصرف  کاهش 
خانواده )5(  و  کودکان  اثرگذاری  صنعتی )13(، ظرفیت 
ظرفیت نهادهای آموزشی، مذهبی، سیاسی، قضایی و 
صنعت  درون  هماهنگی های  اجتماعی )34(، ظرفیت 

برق )4(، فناوری های جدید )4(

ظرفیت های اقدام مشترک

مشارکت

نمایندگی   ،)18( مصرف  عمده  بخش های  نمایندگی 
متخصصان )5(، نمایندگی نهادهای اثرگذار کلیدی )5( دخیل کردن ذی نفعان

 ،)5( اقتدار   ،)8( عمل  استقالل   ،)5( مشروعیت 
 ،)5( رسمیت   ،)5( اعضا  تعداد   ،)20( نقش  تخصیص 
کمیته های استانی مشارکت )16(، برقراری  کمیته ملی و 
نهادهای  با  استانی  کمیته های  کارکردی  ارتباط 

برنامه ریزی توسعه و اداره استان )5(

آرایش نهادی

و  بحث   ،)4( اطالعات  ک  اشترا نتایج،  و  هدف  تعیین 
)3(، درک  توازن قدرت   ،)5( مستمر  بهبود   ،)8( گفتگو 
زمان  مدت   ،)21( تصمیم گیری  روش   ،)5( تفاوت ها 

مشارکت )9(، مستندسازی )7(

فرایند مشارکت

در  ارزیابی  نتایج  از  استفاده   ،)23( عملکرد  ارزیابی 
تصمیم گیری ها و تغییرات مورد نیاز )17( اصالح و انطباق

 ،)4( مشارکت  هدایت   ،)6( مشارکت  از  حفاظت 
پاسخگویی )5( رهبری

تسهیلگر مشارکت
حمایت نهادهای ملی و استانی )11(، حمایت نهادهای 

صنعت برق )6( حمایت

تدوین برنامه )6(، اقدامات فنی )بهینه سازی مصرف، 
اقلیم  با  متناسب  خودتأمینی(  و  بار  جابه جایی 
)تعرفه،  مالی  اقدامات   ،)31( مصرف  بخش های  و 
 ،)7( الگوسازی   ،)39( تسهیالت(  و  پاداش  جریمه، 
آموزش )23(، ایجاد فضای رقابتی )5(، تدوین مقررات 
برای  نهادسازی   ،)19( اطالعات  تبادل  و  تولید   ،)19(
مدیریت  شرکت های  مانند  تقاضا  مدیریت  اقدامات 

انرژی محلی )6(

اقدامات مشارکتی

دستاوردهای مشارکت
اقتصادی )5(، هماهنگی  برق )5(، نفع  مصرف  کاهش 

میان دستگاه ها )5( نتایج مشارکت

کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف برق 
نظام مندسازی  انرژی)5(،  میان نسلی  منابع  حفظ  و 
شرایط  در  راه حل  تعیین  چارچوب  ایجاد  گفتمان)4(، 
نیازمند  حوزه های  سایر  در  تعمیم  تعارض)5(، قابلیت 

اقدامات مشارکتی)6(

پیامد

مأخذ: همان.
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در شکل 1، شبکه مضامین مدل حکمرانی مشارکتی مدیریت تقاضای برق ایران ترسیم 
شــده است. همان طور که مشاهده می شــود مضامین سازمان دهنده سطح اول شامل پنج 
ُبعد زمینه سیســتم، عوامل مؤثر بر مشــارکت، مشــارکت، تســهیلگر مشــارکت و دستاوردهای 

که در مجموع از بیست سازمان دهنده سطح دوم تشکیل شده است. مشارکت است 

شکل 1. ترسیم شبکه مضامین مدل حکمرانی مشارکتی مدیریت تقاضای برق در ایران

مأخذ: یافته های تحقیق.

۴. جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به ضرورت مشارکت ذی نفعان کلیدی اثرگذار بر مصرف برق برای راه حل های رفتار و 
میزان مصرف بهینه برق به عنوان یکی از اصلی ترین نیازمندی های توسعه، امنیت و کیفیت 
زندگی مردم و با توجه به قرارگیری مقوله حکمرانی در مرکز خط مشــی های عمومی، هدف از 
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انجــام ایــن پژوهش طراحی و تدوین مدلــی برای حکمرانی مشــارکتی مدیریت تقاضای برق 
در ایران بود. ازاین رو با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به کشف شاخص های 
حکمرانــی مشــارکتی مدیریــت تقاضای برق در ایران پرداخته شــد که در ادامــه مورد بحث و 

بررسی قرار می گیرد.

- زمینه سیستم
یکی از شــاخص های شناســایی  شــده برای حکمرانی مشــارکتی مدیریت تقاضای برق در 
ایــران، زمینه سیســتم اســت. در واقع حکمرانــی در هر موضوعی تحت تأثیــر زمینه هایی 
قــرار دارد کــه موضوع در آن تعریف می شــود و از آنها اثر می پذیــرد. مدیریت تقاضای برق 
کــه بــا هــدف اســتفاده بهینه از منابــع انرژی مطــرح اســت در زمینه خود از شــاخص ها و 
، حمایتی و تشویقی(، فرهنگ سازمانی  گویه های محیط قانونی و مقرراتی )قوانین الزام آور
)ارزش هــا و هنجارهــای فعالیت مشــارکت جویانه، یادگیری ســازمانی و کار تیمی(، محیط 
اقتصــادی )اقتصــاد بــرق و متغیرهــای اقتصادی اثرگذار بــر صنعت برق و انــرژی(، محیط 
فرهنگی )اصول سنتی، اخالقی و دینی مرتبط با مصرف و فرهنگ مصرف متناسب با رفاه 
( و تعارض منافع )تضاد منافع کسب درآمد شرکت های برق و کاهش مصرف  مورد انتظار
و تعارض منافع سمت عرضه و تقاضای برق( تشکیل شده است. این عوامل زمینه ای بر 
شیوه حکمرانی مشارکتی و دستاوردهای آن اثر می گذارند. نتایج این بخش از پژوهش را 
،(Fish, Ioris and Watson, 2010(  می توان با نتایج و یافته های فیش، آریس و واتسون
و   (Bodin, 2017( بودیــن   ،(Emerson and Nabatchi, 2015( نباتچــی  و  امرســون   
بالدویــن، رونتــری و جــوک )Baldwin, Rountree and Jock, 2018) همســو و منطبــق 
دانســت. نســبت بــه چارچــوب و مدل هــای مرجع ارائه شــده توســط امرســون و نباتچی 
گاش )Ansell and Gash, 2008) مــدل  )Emerson and Nabatchi, 2015) و آنســل و 

توســعه  داده  شــده در این ُبعد، بر فرهنگ ســازمانی نهادهای کشور به ویژه فعالیت های 
مشــارکت جویانه و کار تیمی و همچنین بر اثرگذاری آموزه های ســنتی و مذهبی به عنوان 

کید می کند. عوامل مهم تأ
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- عوامل مؤثر بر مشارکت

بــه دلیــل اثرگــذاری ذی نفعان بر اجــرای اقدامــات مدیریت تقاضــای برق، مشــارکت ذی نفعان 
 ، بــرای تصمیم گیری هــای ایــن حوزه ضروری اســت. به همین دلیــل باید زمینه هایی بــرای آغاز
شــکل گیری و تداوم یک ســاختار مشــارکتی برای حکمرانی مدیریت تقاضا وجود داشــته باشد. 
عوامــل مؤثــر بــر مشــارکت از شــاخص ها و گویه های محرک های مشــارکت )مصرف زیــاد انرژی و 
اثــرات آن بــر محیط  زیســت، پتانســیل کاهــش مصرف بــرق، پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعی 
خاموشــی، چشــم انداز مشــترک، صرفه اقتصــادی ذی نفعان از مشــارکت در اقدامــات مدیریت 
تقاضــا، کارآمــدی کار مشــارکتی و محدودیــت منابع(، اعتمــاد )اعتماد میان اعضای مشــارکت و 
گاهی ســمت تقاضای برق شــامل  گاهی از ضرورت مدیریت تقاضا )آ اعتمــاد بــه صنعت بــرق(، آ
، شــرکت های  گاهــی ســمت عرضــه بــرق شــامل وزارت نیــرو، شــرکت توانیــر گروه هــای مصــرف، آ
گاهی نخبگان  گاهی مســئولین ملی و اســتانی اثرگــذار و آ بــرق منطقــه ای و توزیــع نیروی برق، آ
جامعــه(، انگیــزه مشــارکت )انجــام مســئولیت اجتماعــی  ذی نفعــان بــا مشــارکت در اقدامــات 
، کســب منفعت ذی نفعــان مدیریت تقاضا،  کاهــش نیاز به  مدیریــت تقاضــا، تأمین بــرق اوج بار
ســرمایه گذاری توســعه و شــکل گیری کســب وکار مدیریت تقاضا و اشــتغال( و تأمین منابع )مالی 
و غیرمالــی( تشــکیل شــده اســت. نتایج به دســت آمــده از این پژوهــش را می توان بــا یافته ها و 
نتایــچ پژوهش هــای زادک و رادویــچ )Zadek and Radovich, 2006)، گودیــن، مــوران و ریــن 
گاش )Ansell and Gash, 2008)، جونــگ،  )Goodin, Moran and Rein, 2006)، آنســل و 

 Mah and Hills,( مــاه و هیلــس ،(Jung, Mazmanian and Tang, 2009( مازمانیــان و تانــگ
2012)، امرســون، نباتچــی و بالــوق )Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012) و بالدویــن، 

رونتری و جوک )Baldwin, Rountree and Jock, 2018) همســو و منطبق دانســت. براســاس 
شاخص و گویه های استخراج  شده می توان نتیجه گرفت که مدیریت تقاضای برق در جلوگیری 
از خاموشــی، جلوگیــری از ســرمایه گذاری انبــوه توســعه نیروگاه و شــبکه، کاهــش آلودگی محیط 
زیســت، مواجهــه بــا شــرایط محدودیت حامل هــای اولیه انــرژی و کمبود آن در ســال های آتی؛ 
تولید ثروت به دالیلی همچون امکان صادرات بیشــتر برق و تأمین برق بخش های مولد کشــور 
از اهمیت بســیار زیادی برخوردار اســت و توســعه مدیریت تقاضا در کشور را گریزناپذیر می کند. 
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گاهــی مصرف کنندگان برق، نهادهای ملی و اســتانی اثرگذار و آحاد مردم از مســائل  همچنیــن آ
حوزه انرژی شــامل جنبه های فنی، اقتصادی و زیســت محیطی بر اثربخشــی و کارایی اقدامات 
مدیریــت تقاضا می افزاید. ســرمایه اجتماعی صنعت برق و ایفای نقــش افراد با مقبولیت باال در 
جامعه برای تبیین ضرورت مدیریت تقاضا مورد نیاز است. عالوه بر این آموزش فرهنگ مصرف 
صحیح و راهکارهای مدیریت تقاضا به خصوص در ســطح مدارس و با ابزارهای نوینی مبتنی بر 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و  همچنیــن فعالیت های هنــری حائز اهمیت اســت. آموزه های 
ســنتی و دینــی در ایران نقــش مهمی در پذیرش موضوع ایفا می کنند. در مقایســه با مدل های 
مرجع، مدل توسعه  داده  شده تأثیرات زیست محیطی و کسب منافع اقتصادی را برای مشارکت 

در مدیریت تقاضای برق برای هر دو سمت عرضه و تقاضای برق، برجسته می کند. 

- مشارکت

حکمرانــی مشــارکتی به ظرفیت ها، ســاختارها و ســازوکارهایی برای انجــام وظایف حکمرانی 
نیاز دارد. این ظرفیت ها، ســاختارها و ســازوکارها که دینامیک حکمرانی مشارکتی را تشکیل 
می دهند در قالب شــاخص ها و گویه های ظرفیت های اقدام مشــارکتی )اســتفاده از ظرفیت 
خبــرگان، افــراد دارای مقبولیت اجتماعــی، ترکیب تخصص های فنــی، مدیریتی و اقتصادی، 
ظرفیت تأمین منابع، ظرفیت صداوسیما و سایر رسانه های حقیقی و مجازی، ظرفیت کاهش 
مصــرف بــه خصــوص در بخش های خانگی و صنعتــی، ظرفیت اثرگذاری کــودکان و خانواده، 
ظرفیــت نهادهای آموزشــی، مذهبی، سیاســی، قضایی و اجتماعــی، ظرفیت هماهنگی های 
کــردن ذی نفعــان )نمایندگــی  کاربســت فناوری هــای جدیــد(، دخیــل  درون صنعــت بــرق و 
بخش هــای عمده مصــرف، نمایندگی متخصصــان و نمایندگی نهادهای اثرگــذاری کلیدی(، 
، تخصیص نقش، تعداد اعضا، رســمیت،  آرایــش نهادی )مشــروعیت، اســتقالل عمل، اقتــدار
تشــکیل کمیتــه ملــی و اســتانی و برقــراری ارتباط کارکــردی کمیته های اســتانی بــا نهادهای 
ک اطالعات، بحث  برنامه ریزی و اداره اســتان(، فرایند مشــارکت )تعیین هدف و نتایج، اشترا
، توازن قدرت اعضای مشــارکت، درک تفاوت ها، روش تصمیم گیری،  و گفتگو، بهبود مســتمر
مدت  زمان مشــارکت و مستندســازی( و اصالح و انطباق )ارزیابی عملکرد و استفاده از نتایج 
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ارزیابــی در تصمیم گیــری( تقســیم بندی شــده اند. بــا توجه به شــرایط اعمال  شــده در زمینه 
مدیریت تقاضا، بر اســاس مشــارکت شــکل  گرفته انتظار می رود اقدامات مشــارکتی و نتایج و 
پیامدهای مطلوب حاصل شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش را می توان با یافته ها و 
نتایــچ پژوهش هــای زادک و رادویــچ )Zadek and Radovich, 2006)، گودین، موران و رین 
)Goodin, Moran and Rein, 2006)، آنســل و گاش )Ansell and Gash, 2008)، جونگ، 

 Mah and Hills,( ماه و هیلس ،(Jung, Mazmanian and Tang, 2009( مازمانیان و تانگ
2012)، امرســون، نباتچــی و بالــوق )Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012) و بالدوین، 

رونتری و جوک )Baldwin, Rountree and Jock, 2018) همسو و منطبق دانست. بر اساس 
این شــاخص و گویه های اســتخراج  شده می توان گفت که به دلیل اثرگذاری مستقیم سمت 
تقاضا و همچنین نهادهای اثرگذار ملی و اســتانی بر اقدامات مدیریت تقاضای برق، دخیل  
شــدن ایــن ذی نفعــان در تصمیم گیری هــای مدیریــت تقاضــا ضــرورت دارد و مدیریــت مؤثر 
تقاضا بدون مشــارکت ذی نفعان امکان پذیر نیســت. همچنین ســاختار کمیته ای در ســطح 
ملی و زیرکمیته های استانی مدیریت تقاضا با عضویت ذی نفعان عمده سمت عرضه، تقاضا 
و نهادهــای اثرگــذار بــرای حکمرانــی مدیریت تقاضا پیشــنهاد می شــود. این کمیتــه نیازمند 
حمایــت از طــرف نهادهــای دارای قــدرت ملــی و اســتانی اســت. اســتفاده از ظرفیت هــای 
تخصصی در جنبه های مختلف فنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ارائه نتایج در کمیته 
اهمیت دارد. فعالیت های کمیته ملی مستمر و تصمیمات آن به مسئولین عالی وزارت نیرو 
ارائه می شــود. همچنیــن به منظور امکان اجرای اقدامات و تحقــق اهداف، ارتباط کارکردی 
کمیته های اســتانی مدیریت تقاضا با نهادهای برنامه ریزی توســعه و اداره اســتان باید برقرار 
شــود. تعهــد وزارت نیرو و نهاهای پرقدرت اســتانی به ویژه اســتانداری ها بــه پیگیری نظرات 
و مصوبــات کمیته مدیریت تقاضا شــرط الزم موفقیت مشــارکت اســت. نســبت به مدل های 
غ از بســتر تدوین شــده اند، مدل توســعه یافته و کاربردی  شده بر آرایش نهادی  مرجع که فار
کید می کند و نســبت به  کمیته هــای ملــی و اســتانی مدیریت تقاضا با نقش های ذکر شــده تأ
مدل های رایج به دلیل لزوم اصالح و تغییر در فرایند حکمرانی، مؤلفه اصالح و انطباق را در 

کرده است. فرایند مشارکت تعریف 
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- تسهیلگر مشارکت

ظرفیت ها، ساختارها و سازوکارهای مشارکت در صورت حضور رهبری تسهیلگر و برخورداری از 
حمایت های نهادی الزم، سریع تر و بهتر به اقدامات مشارکتی منجر شده و احتمال دستیابی 
به نتایج و پیامدهای مورد نظر را افزایش می دهد. تسهیلگر مشارکت از شاخص ها و گویه های 
رهبری تســهیلگر )حفاظت از مشــارکت، هدایت مشارکت و پاســخگویی( و حمایت )حمایت 
نهادهای ملی و استانی و حمایت نهادهای صنعت برق از مشارکت( تشکیل شده است. نتایج 
،(Ansell and Gash, 2008( به دست آمده از این شاخص را می توان با یافته  های آنسل و گاش
(Mah and Hills, 2012( مــاه و هیلــس ،(Johnston et al., 2011( جانســتون و همــکاران  
 و امرســون، نباتچی و بالوق )Emerson, Nabatchi and Balogh., 2012) همســو و منطبق 
دانســت. تســهیلگر مشــارکت نســبت به مدل های مرجع یک ُبعد جدید اســت که به صورت 

یک متغیر تعدیلگر رابطه میان مشارکت و دستاوردها را تقویت می کند.

- دستاوردهای مشارکت

دســتاورد اولیه مورد انتظار از حکمرانی مشــارکتی، اقداماتی هســتند که با مشارکت بازیگران 
مختلــف بــرای تحقــق یک هــدف مشــترک و مــورد تفاهم انجــام می گیرنــد. ایــن اقدامات به 
نتایجــی منجــر می شــود کــه در دو ُبعــد فوایــد فنی - اقتصــادی مدیریــت تقاضــا و همچنین 
هماهنگی هــای میان نهــادی نمود دارد. در صورت موفق بودن عملکرد مشــارکت، این امید 
وجــود دارد کــه در میان مــدت و بلندمدت الگوی حکمرانی مشــارکتی مدیریت تقاضای برق 
، تبدیل به مدلی قابل  تعمیم به ســایر حوزه ها و موضوعاتی شــود که نمی توان آن  در کشــور
را بــا الگوهــای فرماندهــی باال به پایین حل کرد و به مشــارکت فعال ذی نفعــان امر نیاز دارد. 
دستاوردهای مشارکت از شاخص ها و گویه های اقدامات مشارکتی )تدوین برنامه، اقدامات 
فنی، اقدامات مالی، الگوســازی، آموزش، ایجاد فضای رقابتی، تدوین مقررات و پیشــنهاد به 
مراجع ذی صالح، تولید و تبادل اطالعات و نهادسازی برای اقدامات مدیریت تقاضا(، نتایج 
مشــارکت )کاهــش مصــرف برق، نفــع اقتصــادی و هماهنگی میــان دســتگاه ها( و پیامدهای 
مشــارکت )کاهــش آلودگی هــای زیســت محیطی، نظام مندســازی گفتمــان، ایجــاد چارچوب 
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تعییــن راه حــل در شــرایط تعــارض و قابلیــت تعمیــم در ســایر حوزه هــای نیازمنــد اقدامــات 
مشارکتی( تشکیل شده است. یافته های به دست آمده از این شاخص را می توان با یافته ها 
 Oflynn and Wanna,( وفلیــن و وانــا

ُ
و نتایــج پژوهش هــای مک گیــر )McGuire, 2006)، ا

 Fish, Ioris( فیــش، آریــس و واتســون ،(Ansell and Gash, 2008( گاش 2008)، آنســل و 

and Watson, 2010)، جانســتون و همکاران )Johnston et al., 2011)، وارســن و همکاران 

)Warsen et al., 2020) و زادک و رادویچ )Zadek and Radovich, 2006) همسو و منطبق 

اســت. بر اســاس این شــاخص و گویه های اســتخراج  شــده می تــوان نتیجه گرفت کــه باور به 
مدیریت تقاضای برق در سمت عرضه برق و الگو بودن وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه 
در مصرف صحیح انرژی ضروری است. همچنین راه حل های مورد نظر برای مدیریت تقاضا 
باید بر اســاس پویایی های مســئله مانند تقارن قدرت، دانش و اطالعات، تاریخچه تعارض و 
همکاری، عوامل اقتصادی، فرهنگ ســازمانی، فرهنگ عمومی و شــرایط اقلیمی متفاوت در 
کشــور مــورد بررســی قرار گیــرد. ترکیبی از اقدامات الزامــی و اقناعی برای مدیریــت تقاضا مورد 
نیاز اســت. نســبت به مدل های بررسی  شده، مدل توسعه یافته  شده و کاربردی  شده، نقش 
گی هــای اقلیمی مدیریت تقاضــای برق را  اقدامــات مبتنی بــر تعرفــه و اقدامات مبتنی بــر ویژ
برجســته کــرده و شــکل گیری شــرکت های خدمات انــرژی را به عنــوان راهکاری نهــادی برای 
انســجام و پایــداری اجرای خط مشــی های مدیریت تقاضا حائز اهمیــت می داند. ایجاد یک 
چارچــوب تعیین راه حل در شــرایط تعارض با گذار از رویکرد دســتوری و بــاال به پایین کنونی 
مدیریت تقاضا به رویکرد حکمرانی مشــارکتی از اصلی ترین دســتاوردهای طراحی این مدل 

قلمداد می شود.

پیشنهادها

در ســالیان اخیر مدل های مشــارکتی به  عنــوان رویکردی برای حل مســائل بدخیم عمومی 
گــذر از مرزهــای میان بخشــی و  کــردن و اجــرای راه حــل نیــاز بــه  کــه بــرای پیــدا  و مســائلی 
میان ســازمانی دارد مطــرح شــده اســت. ایــن تحقیــق مدلــی را بــرای تشــکیل یــک ســازوکار 
مشــارکتی بــا حضــور ذی نفعان عمده برای مســئله مصرف غیر بهینه برق ارائه کرده اســت. با 
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توجه به وفاق شناسایی  شده در این تحقیق بر ضرورت اقدامات مشارکتی برای حل مسئله، 
عالوه بــر لــزوم پیاده ســازی و اســتقرار ایــن ســاختار مشــارکتی در ایــران، تعمیم ایــن مدل به 
موضوع بزرگ تر مصرف بی رویه انرژی در ایران پیشنهاد می شود. با توجه به یافته ها اهمیت 
تشــکیل کمیته هــای مدیریت تقاضای برق در کشــور که بازیگران اصلــی عرضه و مصرف برق 
ایفای نقش خواهند کرد، پیشــنهاد می شــود نقش این کمیته ها در شــروع فعالیت مشــورتی 
باشــد و بــا طــی یک فرایند بلوغ، نقشــی درون ســاختار یــک تنظیم گر مقررات ملی و اســتانی 
ایفــا کنــد. همچنیــن می توان پــس از ارزیابی های اولیه میــزان موفقیت مشــارکت، مدل را در 
خصوص سایر مسائل عمومی کشور که به طور حتم نیازمند هماهنگی، همکاری و مشارکت 

کرد و توسعه بخشید.  سازمان ها و بخش های مختلف است، متناسب سازی 
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در نظــام حقــوق اداری ایــران، دعــاوی اســتخدامی کارکنــان نهادهــای انقالبــی و رســیدگی مراجــع مذکــور به 

ماهیــت دوگانــه آنهــا )نهادهــای انقالبــی - نهادهــای غیردولتــی( از مهمترین مســائل حقوقی بوده اســت. بر 

این اســاس بررســی و نقد ســاختار دوگانه نهادهای مزبور و صالحیت مراجع رسیدگی به شکایات استخدامی 

کارکنــان ایــن نهادهــا موضوعــی اســت که در پژوهــش حاضر به آن پرداخته شــده اســت. در اینجا این ســؤال 

مطــرح می شــود کــه در رســیدگی و پذیرش صالحیــت دیوان عدالــت اداری به شــکایات اســتخدامی کارکنان 

نهادهــای انقالبی، ســاختار دوگانــه این نهادها )انقالبی - غیردولتی( چه آســیب هایی در فرایند رســیدگی به 

دعــاوی مطــرح شــده ایجــاد می کند؟ در ایــن مقاله بــا روش تحقیق توصیفــی - تحلیلی و بهره گیــری از منابع 

کتابخانه ای تالش کردیم تا ضمن ترسیم صالحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات 

کی از آن است که  اســتخدامی کارکنان نهادهای انقالبی، پاســخ حقوقی برای سؤال مذکور بیابیم. یافته ها حا

کنده در تعریــف نهادهای مورد بررســی در فرایند  فقــدان قواعــد دادرســی اداری جامــع و همچنین قواعــد پرا

رســیدگی بــه دعــاوی اســتخدامی کارکنــان آنهــا به ایجــاد ابهاماتی در رســیدگی و یا عدم رســیدگی بــه دعاوی 

کارکنــان نهادهــای مــورد بحث از ســوی دیوان عدالت اداری منجر شــده اســت. هرچند تشــکیل دادگاه های 

اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تأمین حقوق مســتخدمین نهادهای مورد بحث اســت؛ اما ایده نگارندگان در 

کنار سازوکارهایی که در راستای کاهش حجم دعاوی استخدامی در مراجع غیرتخصصی اندیشیده شده این 

اســت که اصالح ســاختار دوگانــه نهادهای اداره کننده امور عمومی به منظور نظــارت بر اجرای صحیح اصول 

دادرسی منصفانه از سوی مراجع اختصاصی اداری ضرورت دارد.
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مقدمه
در حقــوق اداری مســئله صالحیــت قضایی همــواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اســت. 
ایــن امــر به نوبه خود مســئله کیفیــت مراجع صالح رســیدگی به دعاوی اداری شــهروندان را 
نیــز به دنبال داشــته اســت. بــر این اســاس در نظــام حقوقی قانونگــذار مطابق اصــل )159( 
قانــون اساســی، دادگاه های دادگســتری را به عنــوان مرجعی عام برای رســیدگی به تظلمات 
و شــکایات شــهروندان مورد شناســایی قرار داده و در کنار آن در اصل )173(، دیوان عدالت 
اداری را برای رســیدگی به شــکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به واحدها، مأمورین 
و یــا آیین نامه هــای دولتــی و در راســتای نظــارت قضایــی بــر اعمــال اداری بــه عنــوان مرجع 
کرده و چارچوب و صالحیت آن را در مواد )10 و 12( قانون تشکیل و  قضایی دیگر پیش بینی 
آیین دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مشــخص کرده است. گفتنی است مطابق 
مــاده )10( قانــون مذکــور یکی از مهمترین وظایف دیوان، رســیدگی به شــکایات اســتخدامی 
نهادهای انقالبی و سازمان های وابسته به آن از حیث تضییع حقوق استخدامی است. این 
در حالی اســت که به رغم چنین پیش بینی هایی در نظام حقوقی ایران، اشــخاص مشــمول 
قانون کار که شــامل برخی از مســتخدمین نهادهای انقالبی هســتند، مشمول نظام کارگری 
و کارفرمایــی بــوده و عمدتًا آنها خارج از ســاختار ســازمانی ســازمان های عمومی دولتی یا در 
حاشــیه آن ســازمان ها قــرار دارنــد که رســیدگی به دعاوی اســتخدامی اشــخاص مشــمولین 
قانون کار و مقررات تبعی آن منحصراً در صالحیت مراجع دادرسی کار خواهد بود. به گونه ای 
کــه رســیدگی بــه شــکایات ناشــی از تضییع حقــوق اســتخدامی کارگــران در صالحیــت مراجع 
دادرســی کار مشخص شــده در مواد )157 تا 166( قانون کار و آیین نامه دادرسی کار مصوب 
1391 در چارچــوب ســه نهاد ســازش، هیئت تشــخیص و هیئت حل اختــالف صورت خواهد 
پذیرفت. اما در عین حال باید توجه کرد که در مراجع دادرسی کار و آرایی که در هیئت های 
حــل اختــالف کارگر و کارفرما صادر می شــود پس از قطعیت یافتن آرای صــادره، دیوان واجد 
صالحیت کنترل قضایی اســت. هرچند که قلمروی چنین کنترلی در نگاه نخســت، مشــمول 

بررسی شکلی دیوان عدالت اداری خواهند شد. 
که در این شیوه از دادرسی، دامنه  کرد این است  که در اینجا باید به آن توجه  نکته ای 
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صالحیــت مراجــع حل اختالف محدود شــده اســت. بــرای مثــال در برخی پرونده هــا دیوان 
، رأی بــه عدم صالحیت  عدالــت اداری در مــوارد ابهــام از آرای صــادره از مراجــع دادرســی کار
آرای قطعــی آنهــا داده اســت. چنانچه دیــوان به موجب برخــی از دادنامه های صــادره نظیر 
دادنامــه شــماره 143- 1373/11/29 و دادنامــه شــماره 336-1391/6/20 شــعب خــود را 
بــه عنــوان مرجعــی صالح برای رســیدگی به شــکایات کارکنــان دارای قــرارداد کار معین اعالم 
کرده اســت. همچنین به موجب دادنامه شــماره 457-1388/5/25 هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری، شــکایات کارکنان آن دســته از نهادهای انقالبی که به صورت دووجهی )نهاد 
انقالبی و نهاد عمومی غیردولتی( اداره می شــوند، در صالحیت دیوان عدالت اداری خواهد 
بــود. به رغــم وجود مراجع دوگانه رســیدگی به شــکایات اســتخدامی مســتخدمین نهادهای 
که با توجه  گیرد این اســت  که باید مدنظر قرار  انقالبی در نظام حقوق اداری ایران، نکته ای 
به محدوده شــمول قانون کار نســبت به نهادهای مذکور از یک ســو و دیگر قوانین و مقررات 
، تفکیک کارگران از مستخدمین بخش عمومی و به تبع آن تعیین  اســتخدامی از ســوی دیگر
مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از دو گروه مذکور به دلیل ساختار 
دوگانه نهادهای مورد بحث امری مشکل است. بنابراین مقاله حاضر به این سؤال می پردازد 
کــه چالش های مربوط به رســیدگی دیوان عدالت اداری در مورد امور اســتخدامی نهادهای 
انقالبی چیســت؟ در پاســخ به این سؤال با اســتفاده از روش توصیفی - تحلیلی مقاله حاضر 
بــه تبییــن مواردی کــه باعث به وجــود آمدن ابهاماتی در تشــخیص صالحیــت مراجع صالح 
برای رســیدگی به شکایات استخدامی مســتخدمین نهادهای انقالبی خواهند شد پرداخته 

و سپس راهکارهایی را برای اصالح ابهامات موجود ارائه خواهند داد.

آنها کارکنان نهادهای انقالبی و وضعیت استخدامی  ۱. مفهوم 
کارکنان نهادهای انقالبی از جمله اشخاصی هستند که به استناد »الیحه قانونی عدم شمول 
کار  کارکنان نهادهای مصوب 1359/4/13 شورای انقالب« از شمول قانون  کار درباره  قانون 
مســتثنا شــده اند. گفتنی است در ماده واحده مذکور تنها به برخی از این نهادها نظیر جهاد 
سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سواد آموزی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی اشاره شده است. 
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در خصــوص وضعیــت کارکنان نهادهای انقالبی بــا توجه به ماده واحده مذکور باید به نکاتی 
کرد: به شرح ذیل اشاره 

- نداشــتن پســت و شــغل ســازمانی در نهادهای انقالبی تغییری در عدم شمول قانون 
کار نســبت بــه کارکنــان شــاغل در این گونــه نهادها ایجاد نمی کند و صرف اشــتغال و داشــتن 
کار را نســبت به شــاغلین این  کاری و مزدی با نهادهای مذکور شــمول مقررات قانون  رابطه 
نهادهــا منتفــی می کنــد. به عبارت دیگــر بــا توجه به اطــالق »کارکنــان« در ماده واحــده فوق، 
اشــکال و صــور مختلــف اســتخدام و نوع قرارداد اعــم از خریــد خدمتی، روزمزد، ســاعتی و... 
کارکنان شــاغل در این گونه نهادها ایجاد  کار نســبت به  تغییری در اصل عدم شــمول قانون 
نخواهــد کــرد )اصغــری و رســتمی، 1394: 32(. رأی شــعبه 25 دیوان عدالت اداری به شــرح 
دادنامه 1767 مورخ 1386/9/6 و نیز رأی شــعبه 24 دیوان عدالت اداری به شــرح دادنامه 
1396 مــورخ 1386/9/28 کــه متضمــن صالحیت دیوان عدالت اداری در رســیدگی ماهوی 
به شکایات کارکنان خرید خدمتی شاغل در بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی به 

عنوان یکی از نهادهای انقالبی مؤید این نظر است.
- بــه موجــب تبصــره »1« ماده واحده  قانون شــمول مقــررات قانــون کار و حفاظت فنی 
و بهداشــت کار در مــورد کارکنــان و اتبــاع خارجــی نهادهای انقالب اســالمی و مؤسســاتی که 
تولیدات غیرتســلیحاتی دارند که در تاریخ 1369/9/19 به تصویب مجلس شــورای اســالمی 
رسید »کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقالبی و یا سایر 
مؤسســاتی که تولیدات غیرتســلیحاتی دارند مشــمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود«. 
گفتنــی اســت تبصــره »1« ماده واحده ذکر شــده عنــوان کرده بــود: »آن دســته از کارکنانی که 
مشــمول قانــون کار بوده و در حــال حاضر در حوزه عملکرد نهادهای مذکــور قرار می گیرند از 
شمول این ماده واحده مستثنا هستند«. با توجه به مصوبه فوق می توان گفت همه کارکنان 
وابســته بــه نهادهــای مذکــور که رابطــه کارگــری و کارفرمایی بــا واحدهای خود دارنــد، چه از 
قبل در اســتخدام این واحدها بوده اند و چه بعد از تصویب ماده واحده مذکور به اســتخدام 

کار خواهند بود )عراقی، 1387: 153(. درآمده باشند مشمول قانون 
- برخــی از نهادهــای انقالبــی شــخصیت حقوقــی دووجهی»نهاد انقالبی« و »مؤسســه 
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عمومــی غیردولتی« دارند؛ نظیر بنیاد شــهید و امور ایثارگران، بنیاد مســتضعفان و جانبازان 
انقالب اســالمی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، بنیاد مســکن انقالب اســالمی، بنیاد پانزده 
خــرداد، ســازمان تبلیغات اســالمی و... که مطابق »ماده واحده قانون فهرســت مؤسســات و 
نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 مجلس شــورای اســالمی« در زمره نهادها 
و مؤسســات عمومی غیردولتی قرار  گرفته اند. از آنجا که براســاس اساسنامه و قوانین تأسیس، 
کلیــه نهادهــای مذکــور هنــوز تابــع اصــول و در چارچوب هــای تعییــن شــده بــرای نهادهــای 
انقالبــی اداره می شــوند و در حــال حاضــر بــا عنــوان نهــاد انقالبی فعالیت شــان تــداوم دارد؛ 
کان افراد  هرچند این نهادها جزء مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی هســتند، اما کما
شاغل در این  نهادها مطابق ماده واحده مذکور از شمول مقررات قانون کار مستثنا هستند. 
در واقع وضعیت این گونه نهادها از دو حیث چالش زاست. از یک سو، کارکنان این نهادها در 
دوگانه »نهاد انقالبی« و »مؤسســه عمومی غیردولتی« قرار داشــته و مشــمول اسناد مختلف 
« بودن در  قانونی انــد. از ســوی دیگــر برخی از کارکنان آنهــا در میان »کارمند« بــودن و »کارگر
نوســان هســتند. به رغم چالش های به وجود آمده در بحث دووجهی کردن ماهیت حقوقی 
نهادهای انقالبی که در بخش های بعدی به تفصیل آن را مورد تشریح قرار خواهیم داد، نکته 
دیگری که باید به آن توجه کرد این است که امکان دارد این سؤال و یا ابهام به ذهن متبادر 
شود که قبل از تصویب قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که دسته ای 
از نهادهای انقالب اسالمی نیز در آن جای دارند، در مواردی برخی از مراجع همچون هیئت 
که در آن فهرستی از اسامی نهادهای انقالب معرفی  وزیران، مصوباتی را به تصویب برسانند 
شــود و در نتیجــه یک ارگان خاص در دســته نهادهــای انقالبی قرار گیــرد. آنچنان که هیئت 
وزیــران قبــل از تصویب قانون فهرســت مؤسســات و نهادهــای عمومی غیردولتی در جلســه 
مورخ 1368/3/27 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به بند »2« ماده 
)2( قانون مالیات های مصوب 1366 مجلس شورای اسالمی در خصوص معافیت نهادهای 
انقالب اسالمی در خصوص پرداخت مالیات تعیین تکلیف کرده است. حال باید دریافت که 
مبنای انقالبی بودن برخی از دستگاه ها چیست؟ و چگونه برخی از نهادها هم در مصوبات 

هیئت وزیران و هم در قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر شده اند؟ 
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از نظــر نگارنــدگان قاعدتًا معرفی اســامی نهادهــای انقالب اســالمی در مصوبات هیئت 
وزیران از حیث شــمول و یا عدم شــمول پرداخت مالیات بوده اســت چرا که هیئت وزیران از 
صالحیت تعیین ماهیت دستگاه های اجرایی برخوردار نیست؛ زیرا انجام چنین مسئولیتی 
از کارکردهای تقنینی است که در صالحیت مجلس شورای اسالمی قرار دارد. البته باید گفت 
هیئت وزیران مبنای معرفی نهادهای انقالب اسالمی را در وهله اول، قانون مصوب مجلس، 
یعنی قانون مالیات های مســتقیم مصوب ســال 1366 قرار داده اســت. چنانچه قانونگذار و 
مجلس شــورای اسالمی نیز در قوانین مؤخری همچون قانون مالیات های مستقیم مصوب 
1380 نیــز بــه موجــب بند »ه« مــاده )139( ضمن بیــان معافیت مالیاتی نهادهــای انقالبی از 
پرداخــت مالیــات، تشــخیص مصادیــق آن را بر عهده هیئت وزیران گذاشــته اســت. بنابراین 
در پاســخ به ســؤال مطرح شــده می تــوان گفت هیئت وزیــران از حیث تعییــن ماهیت، فاقد 
صالحیــت تعییــن تکلیــف در خصــوص مبنــای انقالبــی و یــا غیر انقالبــی و به طور کلــی تعریف 
نهادهــای انقالبی اســت. زیــرا این امر در صالحیت مجلس شــورای اســالمی به عنوان مرجع 
صالحیتــدار ذاتــی خواهــد بود. برای مثــال قانونگذار بــه موجب ماده واحده قانون فهرســت 
مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتی مصوب 1373، به بیــان و تعریف نهادهای انقالب 
اســالمی پرداخته اســت که مطابق صالحیت قانونی خود و در راســتای اجرایی کردن تبصره 
ذیــل مــاده )130( قانون محاســبات عمومی مصوب 1366 در خصــوص قید غیردولتی بودن 
ماهیت برخی از نهادهای مورد بحث، تعیین تکلیف کرده است. می توان این چنین استنباط 
کرد که مبنای نهاد انقالبی بودن در برخی مصوبات هیئت وزیران از حیث تشــخیص جهت 
پرداخــت یا عدم پرداخت مالیات اســت و فراتــر از این حکمی ندارد. برای مثال قانونگذار به 
صراحت در برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی نظیر بند »2« از ماده )2( قانون 
مالیات هــای مســتقیم مصــوب 1366 و بنــد »ه« مــاده )139( قانــون مالیات هــای مســتقیم 
مصوب 1380، نهادهای انقالبی را معرفی کرده اما تشخیص اینکه کدام نهاد انقالبی مالیات 

بپردازد و کدام نهاد انقالبی مالیات نپردازد را بر عهده هیئت وزیران گذاشته است.  
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۲. ابهامات و چالش های مترتب بر نظام استخدامی نهادهای انقالبی
در ایــن قســمت از مقالــه ضمن تبیین ابهامات مترتب بر ماهیــت حقوقی نهادهای انقالبی 
بــه عنــوان یکی از عوامل اصلی عــدم هماهنگی و یکپارچگی نظام اســتخدامی آنها با اصول 
کــم بــر اســتخدام عمومــی به بیان دالیل مســتثنا شــدن آنهــا از نظام اســتخدام عمومی  حا

خواهیم پرداخت.

۱-۲. ابهامــات مترتب بر ماهیت حقوقی نهادهای انقالبی عامل عدم یکپارچگی نظام 
آنها استخدامی 

در نظــام حقــوق اداری ایران تحــوالت مربوط به مقررات اســتخدامی در بخش عمومی، متأثر 
از تحوالت ســایر کشــورها توســعه و تحول یافته اســت )امامی و استوار ســنگری، 1393: 202(. 
با این حــال پــس از انقــالب اســالمی، ضــرورت اصالحاتی در قانون اســتخدام کشــوری مصوب 
1345 مطــرح شــد. یکی از عمده ترین دالیل اصالح ســاختار نظام پیشــین ایــن بود که تجربه 
ســال های گذشــته در نظام حقوق اداری به خوبی نشــان می داد اصالحــات جزئی نمی تواند 
روابــط اســتخدامی را متحــول کنــد. بنابرایــن بــرای ایجــاد نظامی متعــادل و قابل قبــول باید 
گیرند. ازاین رو نگاه جامعی الزم بود تا کلیت  ســایر اجزا و ارکان نظام اداری مورد بازنگری قرار 
نظام اداری ایران را هدف قرار دهد. بر این اســاس الیحه قانونی مدیریت خدمات کشــوری با 
هدف بازســازی و نوســازی نظام اداری پرمســئله ایران بر پایه دو الگوی مدیریت دولتی نوین 
و حکمرانــی خــوب پایه گــذاری شــد )مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، 1384(. بیان 
کید بر اصل لیاقت، شایســتگی و اصل برابری فرصت ها،  اصول کلی ورود به خدمت به ویژه تأ
رفع قسمتی از نارسایی ها و اشکال های شرایط قبلی ورود به خدمت از جمله تحوالت مثبت 
ورود بــه خدمــت در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اســت. همچنیــن ضابطه منــد کــردن 
دقیق شــرایط و ضوابط انواع اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی از 
دیگر تحوالت مثبت این قانون در اســتخدام عمومی اســت )رســتمی، 1389: 19-17(. به رغم 
تحــول در قوانیــن مرتبــط با نظــام اســتخدامی در ســال 1386، باید گفت در ســطح دیگری، 
دســتگاه هایی در حــال و هــوای انقــالب متولــد شــدند. در نتیجــه ســازمان ها و بنیادهــای 
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نوظهوری در راســتای تحقق بخشــیدن به اهداف انقالب اسالمی و تحول در سیستم اداری 
و حکومتی ایجاد شدند که از آنها با عنوان »نهادهای انقالبی« یاد می شود. گفتنی است که 
هر یک از نهادهای مذکور برای انجام فعالیت ها و دستیابی به اهداف وجودی خود نیازمند 
برخــی ابزارهــا و لوازم بوده که از مهمترین آنها مأمورین و مســتخدمین این نهادها هســتند. 
هرچنــد کــه در نــگاه اول چنیــن فرض اســت کــه در تنظیم سیاســت های اســتخدامی باید از 
نظام حقوقی واحدی پیروی شــود، اما به دلیل مالحظات فنی و سیاســی برخی از نهادهای 
یاد شــده از دایره شــمول نظام واحد اســتخدامی خارج و از نظام حقوقی خاص خود پیروی 

می کنند )ابوالحمد، 1370: 537(.  
مســئله خــروج از نظــام واحــد اســتخدامی نهادهای انقالبی زمانی چشــمگیرتر شــد که 
قانونگــذار بــا هدف اجرایی کردن تبصــره ذیل ماده )130( قانون محاســبات عمومی مصوب 
ســال 1366 )تعیین تکلیف در خصوص ماهیت حقوقی نهادهای انقالب اسالمی( دسته ای 
از نهادهای مذکور را در قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب سال 
1373 ذیــل عنوان مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی مطــرح کرد؛ اعطای ماهیتی که 
نــه تنهــا به رفع ابهامــات پیرامون نظــام حقوقی نهادهای انقالب اســالمی منجر نشــد، بلکه 
بــه ایجاد شــخصیت حقوقی دووجهی )نهاد انقالبی - مؤسســه عمومــی غیردولتی( نیز برای 
آنها منجر شد. مهمترین دالیل ایجاد ابهامات موجود در رابطه با ماهیت حقوقی نهادهای 
کم بر مســتخدمین آنها از حیث  انقالبــی کــه هر یک بــه نوبه خود دامن گیر اصول و قواعد حا

کرد:  امور استخدامی شده را می توان به شرح ذیل بیان 
1. وضعیــت حقوقی نهادهای انقالبی با مفاد قانون محاســبات عمومی مصوب1366 و 
بر مبنای تبصره ذیل ماده )130( این قانون، صرفًا جنبه مالی و محاسباتی داشته است. این 
در حالــی اســت کــه نهادهای مــورد بحث در بســیاری از امور همچون عــدم یکپارچگی نظام 

استخدامی با ابهامات زیادی روبه رو بوده اند.
2. قانونگــذار با تصویب قانون فهرســت مؤسســات و نهادهای عمومــی غیردولتی و قرار 
گرفتن دســته ای از نهادهای انقالبی در این فهرســت، نه تنها باعث رفع ابهام درباره ماهیت 
و تعریف حقوقی نهادهای انقالبی جهت تعیین تکلیف در اداره و ساختار حقوقی آنها نشد، 
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بلکــه چالش هایــی را در بحــث انطباق ســاختار و نظام اداری نهادهای انقالبی با مؤسســات 
عمومی غیردولتی به وجود آورد. چنانچه می توان گفت از اســاس لزوم تبعیت نظام حقوقی 
نهادهــای انقالبــی از مؤسســات عمومی غیردولتی به خصــوص در امور اداری، اســتخدامی، 
مالی و... محل تأمل اســت. زیرا مســئله دولتی یا غیردولتی بودن، بسیاری از آنها را به ویژه از 

کرده است. حیث تأمین منابع مالی و انسانی با ابهام مواجه 
3. لزوم تبعیت تعداد چشمگیری از نهادهای انقالبی از نظام حقوقی مؤسسات عمومی 
غیردولتی که در اداره امور اجرایی و ارائه خدمات عمومی نقش به سزایی ایفا می کنند؛ محدود 
بــه ابهام هــای موجود در نظام اداری، مالی و اســتخدامی آنها نیســت؛ بلکه می توان گفت این 
دســته از نهادهــا از حیــث مرجــع تشــکیل و انحــالل نیــز بــا ابهاماتی مواجه اســت. زیرا اســاس 
تشــکیل و انحــالل نهادهای انقالب اســالمی از بدو تأســیس با فرامین و احــکام حکومتی بوده 
اســت. جــای تأمل اســت چگونه نهــادی که با احکام و فرامین حکومتی تشــکیل شــده و لزومًا 
انحــالل آنهــا نیز بــا فرامین حکومتی همچون اذن مقام رهبری امکان پذیر اســت، در فهرســت 
مؤسســاتی قــرار می گیرند که مطابق ماده )5( قانون محاســبات عمومی مصــوب 1366 و ماده 
)3( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، تشکیل و انحالل شان با جواز قانونگذار و 

تصویب مجلس شورای اسالمی است؟ )مرادخانی و سعادتی راد، 1398: 106-108(. 
عالوه بر ابهامات گفته شده از دیگر مسائلی که باعث ابهام در نظام حقوقی و به دنبال 
آن ماهیــت نظام اســتخدامی در نهادهای انقالبی شــده بــه کار بردن عبــارت »نهادهای زیر 
نظر رهبری« و تعابیر مشــابه آن در ادبیات و نظام حقوقی و به طور کلی قوانین جاری کشــور 
است. امری که به نوبه خود منشأ و آثار حقوقی فراوانی را به بار آورده است )رستمی و قطبی، 
1393: 71(. توجه به این نکته وقتی مهم می شــود که مشــخص شــود آیا منظور از نهادهای 
زیــر نظر رهبری، صرفًا نهادهای انقالب اســالمی اســت و یا نهادهایــی همچون قوه قضائیه و 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام را نیز دربر می گیرند؟ در پاســخ به این پرســش چند رویکرد 

کرد )همان: 32-72(:  که اهم آنها را به شرح ذیل بیان خواهیم  را می توان مدنظر قرار داد 
1. از نظــر برخــی از نویســندگان نظــام اســالمی مشــروعیت تمامــی ســاختارهای خــود را 
مرهــون والیــت فقیه اســت. بنابراین در یک نظــر می توان گفت تمامی نهادهــای اداره کننده 
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امــور اداری - اجرایــی زیــر نظر رهبری بــوده و در نهایت کلیه امور تقنینــی، اجرایی و قضایی 
از شــئون والیــت فقیه هســتند. چنان که قانونگذار اساســی در اصل )57( بــه صراحت قوای 
ســه گانه را در ذیــل نهــاد رهبــری بــه رســمیت شــناخته اســت. به رغم چنیــن دیدگاهــی باید 
توجــه کــرد در مــواردی ممکن اســت برای مثال نظــارت رهبری بر اموری همچــون تقنین که 

نمایندگان ملت عهده دار آن است از حیث ارشادی باشد.
گرچه تمامی نهادها در نظام جمهوری اســالمی زیر نظر رهبری هســتند، اما به نظر  2. ا
می رســد مقصــود قانونگذار از بیان عبارت »نهادهای زیــر نظر رهبری« تفکیک و تمایز میان 
کمیتی قائل به تفکیک میان آنها  دستگاه هایی است که باید میان امور کلی و جزئی نظام حا
شــد. چنان که برخی از نهادها مانند شــورای نگهبان، مجمع تشــخیص مصلحت نظام، قوه 
قضائیه و... زیر نظر مســتقیم نهاد رهبری به امور کلی مشــغول  هســتند. همچنین نهادهای 
انقالبــی نظیــر ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره(، بنیــاد مســتضعفان و... نهادهــای جزئی تری 

که به طور غیرمستقیم زیر نظر رهبری امور اجرایی را برعهده دارند. هستند 
3. برخی از نویســندگان در آثار و مکتوبات خود بیان کرده اند نهادهای زیر نظر رهبری 
و آن دســته از نهادهــای انقالبــی که عهــده دار اداره امور اجرایی هســتند را می توان با عنوان 
نهادهایی یاد کرد که نام آنها در قانون اساسی ذکر نشده است و جزء نهادهای کالن کشوری 
نیــز نیســتند. بنابرایــن قانونگــذار عــادی هر جــا که در مــورد نهادی ابهــام داشــته و آن نهاد 
منتسب و مرتبط با مقام رهبری بوده، در ارائه تعریف آن عبارت »نهادهای زیر نظر رهبری« 
را به کار برده است. از جمله این نهادها در نظام حقوق اداری ایران می توان به ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام )ره( و... اشاره کرد. 
در نهایت دیدگاه غالب این دسته از نویسندگان آن است نهادی که تمامی تصمیمات آن به 
تأیید رهبری برســد، نهادی زیر نظر رهبری بوده وبر مبنای آن مســتثنا شــدن نهادهای زیر 
نظــر رهبری نیــز از برخی قوانین و مقررات توجیه پذیر خواهد بــود )همان: 82-69(. در برابر 
این دیدگاه می توان گفت اوًال، صرف انتخاب و انتســاب ریاســت و اداره سازمانی توسط مقام 
رهبری موجب مســتثنا شــدن آنها از قوانین و مقررات موضوعه دســت کم از این جهت که به 
ارائه خدمات و تأمین منافع عمومی شــهروندان می شــود، نخواهد شــد؛ چنان که قانونگذار 
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در ذیل اصل )107( آشــکارا و بدون هر گونه قیدی مقرر داشــته اســت: »رهبر در برابر قوانین 
با ســایر افراد کشــور مســاوی اســت«. از جمله معانی چنین گزاره ای این اســت که قانونگذار 
اساســی در صــدد بیــان یک حکم کلــی برآمده تا از این طریــق راه »خاص انگاری« را مســدود 
کند )موالئی، 1398: 18(. ثانیًا، برخی از ســازمان های دیگر را می توان نام برد که منتســب به 
رهبری هســتند ولی آشــکارا در دسته نهادهای اجرایی قرار نمی گیرند که می توان به سازمان 
اوقــاف و یــا تولیت آســتان قدس رضوی اشــاره کــرد. بنابراین به صرف قیــد نهادهای زیر نظر 

کرد.   رهبری نمی توان آنها را نهادهای انقالبی قلمداد 
کم بر  عالوه بــر ابهامــات تعریفــی نهادهــای انقالبــی که بــه ســردرگمی هایی در اصــول حا
نظــام اســتخدامی نهادهای انقالبی منجر شــده اســت نکته دیگری که باید بــه آن توجه کرد، 
توجه قانونگذار به تعریف مســتخدمین دســتگاه های اجرایی اســت. گفتنی اســت اســتخدام 
دولــت طبــق ماده اول قانون اســتخدام کشــوری بــه »پذیرفتن شــخص به خدمــت دولت در 
یکی از وزارتخانه ها یا شــرکت ها یا مؤسســات دولتی« تعریف شــده بود. با توجه به این تعریف 
حقوقدانان بر این باورند منظور قانونگذار از دولت قوه مجریه نیست. زیرا مستخدمین دولت 
کارکنان برخی  کارکنان قوه مجریه نیستند؛ بلکه صرف نظر از عنوان دستگاه های دولتی  فقط 
از نهادهــای انقالبی نیز مســتخدم دولت محســوب می شــوند، اعــم از اینکه نهادها مشــمول 
قانون استخدام کشوری و یا دیگر مقررات استخدامی خاص باشند )موسی زاده، 1393: 184؛ 
امامی و اســتوار ســنگری، 1393: 210(. از سوی دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 
1386 نیز به جای کلمه مستخدم از اصطالح »کارمند« استفاده کرده است که براساس ماده 
)7( این قانون کارمند »فردی اســت که براســاس ضوابط و مقررات... در یک دســتگاه اجرایی 
به خدمت پذیرفته شود«. بنابراین با در نظر گرفتن تعریفی که ماده )5( این قانون از دستگاه 
اجرایی کرده، می توان گفت کارمند کسی است که به خدمت یکی از اشخاص حقوق عمومی 
کارکنان نهادهای انقالبی هم جزئی از اشــخاص  که  پذیرفته شــده باشــد )همان: 211(. از آنجا
حقوقی حقوق عمومی و هم تعدادی از آنها دارای ماهیت حقوقی دووجهی )مؤسسه عمومی 
غیردولتی و نهاد انقالبی( هســتند؛ مشــمول تعاریف قانونگذار از کلمه »کارمند«خواهند بود. 

که در قانون مذکور هیچ اشاره ای به عنوان نهادهای انقالبی نشده است.  هرچند 
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در ایــن بــاره توجــه و اظهارنظر در دو مســئله قابل تأمل اســت، اول اینکــه قانونگذار در 
ماده )117( قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های زیر نظر رهبری را از مفاد این قانون 
، برخی از حقوقدانان حقوق عمومی بر  کرده است. در استدالل این اقدام قانونگذار مستثنا 
این نظرند که استثنا کردن دستگاه های زیر نظر رهبری در ماده )117( قانون مدیریت نه تنها 
هیچ گونــه توجیــه حقوقی به دنبال ندارد، بلکه مشــخص نیســت کارکنان ایــن نهادها دارای 
گی های خاصی هســتند که از شــمول قانون مستثنا شده اند، هرچند که پذیرش این  چه ویژ
اســتثنا در مورد نیروهای نظامی نظیر ســپاه پاســداران انقالب اسالمی امری پذیرفتنی است 
)همــان: 221(. نکتــه دوم اینکــه قانونگذار در ماده )5( قانون مذکور بــا بیان ادبیاتی حصری 
در حالــی اقــدام بــه تعریــف دســتگاه های اجرایی کرده کــه نهادهــای انقالبی را جزئــی از آنها 
قیــد نکرده اســت. اما در عین حال نیز بایــد به تناقض متن قانون مدیریت خدمات کشــوری 
توجه ویژه ای داشــت. چنانچه مؤسســات یا نهادهای عمومی غیردولتی که شــامل برخی از 
نهادهــای انقالبــی )از حیــث دووجهــی بــودن ماهیت حقوقی( نیــز می شــوند، از حیث نظام 
اســتخدامی مشــمول مــاده )5( قانون مزبــور خواهند شــد. ازاین رو می توان گفــت این اقدام 
قانونگــذار نــه تنها به رفع ابهامات پیرامون نظام اســتخدامی نهادهای انقالبی منجر نشــده 
کندگــی در خصوص نظــام اســتخدامی آنها منجر  اســت، بلکــه بــه زایــش مقررات متنــوع و پرا
شده است. عالوه بر این ایجاد ساختار دووجهی )نهاد انقالبی و مؤسسه عمومی غیردولتی( 
گذاری تنظیم امور اســتخدامی بــه ارکان نهادهای انقالبــی، ناهماهنگی هایی در  بــه علــت وا
کم بر اســتخدام عمومی مشــاهده می شــود  امــور اســتخدامی ایــن نهادهــا بــا اصول کلــی حا
کــه منجــر به نوعی ســردرگرمی در صالحیت و یا عــدم صالحیت مراجع صالح در رســیدگی به 
شکایات مطروحه از سوی کارکنان آنها شده است. یک نظام استخدامی مطلوب باید واجد 
که اهم آن را می توان اصل حکومت قانون و اصل برابری دانست. مطابق اصل  اصولی باشد 
حکومــت قانــون، اعمــال و رفتــار مقامات عمومــی باید براســاس موازینی خــاص و در مراجع 
صالح رســیدگی شــوند تا مراجع تعیین شــده بتواننــد مقامات را هدایت کــرده و از به کارگیری 
ســالیق مدنظــر نهادهای اداره کننــده امور عمومی در رابطه با مســتخدمین خــود جلوگیری 
شــود  )ویســی، 1382: 13(. اصــل برابری به یک معنا درصدد القــای عمومیت قانون و مقابله 
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بــا دیدگاه هــای خاص نگــر و اختصاصی نگــر قانون اســت )موالئــی، 1398: 21(. ایــن در حالی 
کثر نهادهای انقالبی، نوعی ابهام و عدم شــفافیت در این  اســت که در قوانین اســتخدامی ا
خصوص وجود دارد و این امر به نوبه خود مانع اعمال یک نظام استخدامی مطلوب بر این 
نهادها شده است. از آنجا که استخدام وضعیت خاص قانونی است و شرایط، احکام و آثار آن 
را نیز قانونگذار مشــخص می کند. به نظر می رســد تدوین یک قانون واحد در خصوص نظام 

استخدام نهادهای انقالبی از ضرورت ها باشد.

۲-۲. دالیل مستثنا شدن نهادهای انقالبی از نظام استخدام عمومی
از مهمتریــن دالیــل مســتثنا شــدن نهادهــای انقالبــی از نظــام اســتخدام عمومــی را باید در 
ضرورت برخورداری آنها از اســتقالل مطابق اساســنامه مختص به خود جستجو کرد. این امر 
دســت کم منجر به ایجاد ســه نظام اســتخدامی متفاوت در امور اســتخدامی نهادهای مورد 

که در ذیل به بیان هر یک از آنها خواهیم پرداخت: بحث شده 
- نهادهایی که تابع قوانین کلی استخدامی، همچون قانون استخدام کشوری هستند؛ 
در این دســته ارگان هایی مانند ســازمان تبلیغات اســالمی قرار می گیرند. این ســازمان که به 
موجب »قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی مصوب 
1375/2/11 مجلس شورای اسالمی« به وجود آمده است؛ تابع قانون استخدام کشوری به 

عنوان قانون عام استخدام عمومی است.
- نهادهایــی کــه تابــع نظــام مقررات اســتخدامی ویژه خود هســتند؛ نظام اســتخدامی 
این گونه نهادها به دلیل جایگاه خاصی که دارند توسط مراجع ذی صالح مرکزی تعیین شده 
اســت. نظیــر مقررات اداری و اســتخدامی بنیاد شــهید انقالب اســالمی که هیئــت وزیران در 
تاریخ 1376/4/18 بر اســاس ماده )15( اساســنامه بنیاد شــهید و تأیید ســازمان امور اداری 
و اســتخدامی کشــور بــه تصویب رســید. گفتنی اســت از تاریــخ تصویب ایــن آیین نامه تمامی 
کارکنان بنیاد و سازمان های تابعه در سرتاسر ایران مشمول قانون استخدام کشوری شدند.
- نهادهایی که در زمینه امور استخدامی تابع مقرراتی هستند که توسط ارکان خود 
و با ســازوکارهای متفاوت به تصویب رســیده اند. مقررات اســتخدامی این دسته از نهادها 
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تابــع مقرراتــی به جز قوانین عمومی اســتخدام و یا قانون کار هســتند. گفتنی اســت اصوًال 
هــر یــک از ایــن نهادهــا دارای مقررات اســتخدامی ویژه خود هســتند که مقامــات و ارکان 
مسئول نهادهای مذکور آنها را تصویب کرده اند. برای نمونه می توان به بنیاد مستضعفان 
کرد. به موجب بند »ج« ماده )11( اساســنامه این نهاد  و جانبازان انقالب اســالمی اشــاره 
»اســتخدام کارمنــدان و کارگــران و نصــب و عــزل آنــان و تعییــن حقــوق و پــاداش و مزایای 
مســتخدمین و دســتور پرداخــت آنهــا طبق مقــررات بنیــاد« برعهده رئیس بنیاد اســت. از 
دیگر مقررات استخدامی این گونه نهادها آیین نامه استخدامی کمیته امداد امام خمینی 
اســت کــه بــه تصویب شــورای مرکــزی این کمیته رســیده اســت. همچنین می تــوان جهاد 
، مقررات اســتخدامی به  دانشــگاهی را نــام برد کــه مطابق بند »3« اساســنامه نهاد مذکور
موجــب اساســنامه یــا قانون تأســیس جهاد توســط ارکان داخلــی نظیر مجمــع عمومی یا 

هیئت امنا انجام می شود.
همان طور که از تقســیم بندی فوق مشــخص اســت امور اســتخدامی نهادهای انقالبی 
کندگــی گســترده ای اســت. به طوری که مقررات واحدی در ایــن زمینه وجود ندارد.  دارای پرا
امری که منجر به سردرگمی در صالحیت مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی 
کارکنــان نهادهای مذکور شــده اســت. بنابراین مســتثنا شــدن برخــی از نهادهــای انقالبی از 
نظام اســتخدام عمومی توجیه حقوقی نداشــته و هیچ نهادی نباید از قواعد عام اســتخدام 
کشــوری مســتثنا شود. چرا که این امر به ایجاد مشکالتی در نظام اداره امور استخدامی و به 

کارکنان این نهادها منجر خواهد شد.  دنبال آن رسیدگی به شکایات 

کارکنان و مســتخدمین  3. ابهامــات مترتب بر مراجع رســیدگی به شــکایات اســتخدامی 
نهادهای انقالبی در نظام حقوق اداری ایران

ســؤال ایــن اســت کــه در صــورت وقــوع اختــالف میــان کارکنــان و مســتخدمین نهادهای 
انقالبــی بــا هــر یک از نهادهــای متبوع، کدام نهاد صالحیت رســیدگی به ایــن اختالفات و 
دعــاوی را خواهــد داشــت؟ برای پیدا کردن پاســخ بــه تبیین ابهامات موجــود در این باره 

پرداخته می شود. 
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۱-3. ابهامات مترتب بر رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات کارکنان و مستخدمان 
نهادهای انقالبی 

بــا توجــه به نقــش و دخالت نهادهای انقالبی در امور اجرایــی و عام المنفعه، به وجود آمدن 
اختالفــات در روابــط میــان ایــن نهادهــای اجرایــی و مســتخدمین آنها امری طبیعی اســت. 
ازایــن رو بــا در نظــر گرفتــن رویکردهایــی کــه حقوق اداری نســبت به نظــارت و کنتــرل بر این 
نهادهــای تأثیرگذار در نظر گرفته اســت، به شــیوه های مختلفی مراجــع اداری به حل و فصل 
اختالفات و شکایات مستخدمین آنها علیه نهادهای مزبور می پردازند )هداوند، 1389: 12(. 
از جملــه آنهــا می تــوان به نظــارت  دیوان عدالــت اداری به عنــوان یکی نهادهای اساســی در 
نظــام حقــوق اداری اشــاره کرد، نظارتی کــه در نظام حقــوق اداری ایران در راســتای اجرایی 
کردن اصل )173( قانون اساســی اعمال می شــود. یکی از مهمترین و پرمناقشــه ترین مسائل 
در زمینــه نظارت هــای پیش بینــی شــده، حــدود صالحیت هــای دیــوان عدالــت اداری در 
رسیدگی به اختالفات میان کارکنان و مستخدمین نهادهای انقالبی است. با توجه به اینکه 
در نظام حقوق اداری ایران تفکیک هایی میان دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری و 
دیگر نهادهای حل اختالف نظیر مراجع دادرسی کار در نظر گرفته شده است. رفع ابهامات 
و شناســایی ضوابطــی کــه برمبنــای آن بتــوان بــه تشــخیص دعاوی قابــل طرح در دیــوان با 
توجــه به ایجاد ســاختار دوگانــه برای نهادهای مورد بحث در رســیدگی به شــکایات کارکنان 
و مســتخدمین نهادهــای انقالبــی بپردازنــد، از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. به طوری که 
می توان گفت شناسایی و رفع ابهامات نه تنها بر شفافیت حوزه صالحیت مراجع حل اختالف 
خواهــد افــزود، بلکــه به نحو چشــمگیری مانع تعرض و تجــاوز هر یک از مراجع تعیین شــده 
نســبت بــه محــدوده صالحیتی دیگری خواهد شــد. در این باره مــواد )10 و 12( قانون دیوان 
عدالــت اداری مصــوب 1392 در راســتای اصل )173( در رابطه با صالحیت دیوان نســبت به 
شکایات مستخدمین و کارکنان نهادهای انقالبی است هرچند اصول و مواد قانونی مذکور تا 
کارکنان  حدود زیادی توانسته حوزه صالحیت دیوان را نسبت به طرح شکایات استخدامی 
و مســتخدمین نهادهای مورد بحث مشــخص کند، اما برای تشخیص دعاوی قابل طرح در 
حــوزه صالحیتــی دیوان و تفکیک آنها از دعاوی مربوط به مراجع دادرســی ضوابط شــفاف و 
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مشــخصی را ارائــه نکرده اســت. به نظر می رســد این امر تا حــدود زیادی بــه ابهامات مترتب 
بــر جایــگاه کارکنان و مســتخدمین نهادهای انقالبی در رســیدگی های دیــوان بازمی گردد که 

مهمترین آنها به شرح ذیل است:

۱-۱-3. ابهامات مترتب بر جایگاه خواهان
در رابطه با شــخصیت خواهان، قانونگذار در اصل )170( که در خصوص شــکایت از تصمیمات 
عام الشــمول اســت؛ اصطــالح »هــر کــس« و همچنیــن در ادامــه و در اصل )173( نیــز اصطالح 
»مــردم« را بــه کار بــرده اســت. ایــن نحــو عبارت پــردازی قانونگــذار در رویــه و دکتریــن حقوقی 
، اختالفاتی را بــه وجود آورده اســت. چنانچه برخــی بر این  در بیــان مصادیــق مفاهیــم مذکــور
باورنــد کــه اصطالحــات »مــردم و هر کس« در قانون اساســی صرفًا مشــمول اشــخاص حقوقی 
حقوق خصوصی بوده )نجابت خواه، 1390: 70( و برخی دیگر بر این باورند که تمامی اشخاص 
حقیقی و حقوقی، اعم از اینکه جزء اشــخاص خصوصی و یا اشــخاص عمومی باشــند مشمول 
اصطالحات مذکور هستند )موالبیگی، 1393: 18(. برخی دیگر بر این باورند قانونگذار با توجه 
بــه صالحیتــی کــه به موجب اصــل )109( قانــون اساســی در تعیین صالحیــت دادگاه هــا دارد و 
همچنیــن بنا بــر قســمت انتهایی اصل )173( قانون اساســی کــه تعیین حدود اختیــارات را به 
گذار کرده اســت، شــخصیت خواهــان را دیوان عدالت اداری توســعه داده  قانونگــذار عــادی وا
اســت. بنابرایــن در قانــون دیــوان عدالــت اداری تمامی اشــخاص حقیقی و حقوقــی به عنوان 
خواهان از حق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری برخوردار خواهند بود )دالوری، 1395: 75(.
در قانــون دیــوان عدالت اداری، قانونگذار تا حدودی در برخی مواد اصطالحات حقوقی را 
در رابطه با شخصیت خواهان رعایت کرده است. چنانچه در ماده )10 و 12( قانون مذکور عبارات 
»اشــخاص حقیقی« و »اشــخاص حقوقی« اســتعمال شده است. گفتنی اســت ماده )12( قانون 
دیــوان، اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را شــامل تمامی اشــخاص، اعــم از عمومــی و خصوصی 
دانسته است. به نظر می رسد قانونگذار در مواد مذکور تا حدود زیادی ابهامات موجود را در 
رابطه با واژه »هر کس« در اصل )170( قانون اساســی تبیین کرده اســت. در خصوص جایگاه 
خواهــان در دیــوان عدالــت اداری بایــد گفــت در طــول چهــار دهــه گذشــته دیــوان عدالت، 
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مرجــع »رســیدگی به شــکایات، تظلمــات و اعتراضات مردم نســبت به مأمورین یــا واحدها یا 
آیین نامه های دولتی و...« تعریف شده است. به صراحت آرای وحدت رویه قضایی صادره از 
دیوان عدالت اداری و رویه عملی، دیوان مرجع شکایات و اعتراضات اشخاص عمومی علیه 

سایرین )اشخاص حقوق خصوصی یا حقوق عمومی( نیست.1
کــه برخــی از نهادهای انقالبــی دارای ماهیت حقوقی دوگانه )نهــاد انقالبی، نهاد  ازآنجا
عمومی غیردولتی( هســتند، این ســؤال مطرح می شــود که آیا این قبیل نهادها می توانند در 
دیوان عدالت اداری در مقام خواهان به طرفیت سایر اشخاص طرح دعوی کنند؟ در پاسخ 
بایــد گفــت مطابــق رأی وحدت رویه هیئــت عمومی دیــوان عدالت اداری به شــماره پرونده 
44/63 مورخ 1368/8/3، به اســتناد عدم امکان طرح شــکایت شخص عمومی از شخص 
عمومــی دیگــر در دیوان، شــکایت ســایر واحدهــای عمومی و دولتــی را از نهادهــای انقالبی 
نپذیرفتــه اســت. همان طــور که مشــاهده می شــود از جملــه محدودیت های اعمــال نظارت 
دیوان بر نهادهای مذکور زمانی اســت که اشــخاص حقوقی حقوق عمومی در مقام خواهان 
باشــند. بنابراین هیئت عمومی دیوان، به رغم ماهیت و شــخصیت حقوقی دوگانه نهادهای 
انقالبــی، آنهــا را در اعــداد واحدهای دولتی تلقی کرده و شــکایت مطروحه از ناحیه آنها علیه 
واحدهــای دیگــر دولتــی را قابل طرح در دیوان عدالت اداری ندانســته اســت. در مقام ایراد 
بــه این رأی می توان گفت مرز مشــخصی میــان واحدهای دولتی و نهادهــای انقالبی تعریف 
نشــده اســت. با این حــال بایــد توجه داشــت رویه عــدم پذیرش شــکایت از جانــب نهادهای 
عمومی غیردولتی تا به امروز ادامه داشــته اســت، به نحوی که در دادنامه 1392/4/9 صادره 
« وابسته  از شــعبه 17 بدوی دیوان عدالت اداری »مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان نور
بــه ســازمان تبلیغات اســالمی، خواســتار ابطــال رأی هیئــت تجدیدنظر تشــخیص مطالبات 

که بر مبنای استدالل فوق »قرار رد شکایت« صادر شده است.  شده 
مطابــق بنــد »3« ماده )10( قانون دیوان شــکایت اســتخدامی کارمندان دولت از حیث 
حقوق اســتخدامی پیش بینی شــده و این موضوع مشــمول کارکنان و مســتخدمین شــاغل 

1. رأی وحدت رویه شماره 37-38-39 مورخ 1368/7/10.
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در نهادهــای انقالبــی نیــز می شــود. حال ســؤال این اســت آیا ایــن نظر موجب نقــض قاعده 
گفته شــده از ســوی قانونگذار نمی شــود؟ در پاســخ به این ســؤال باید گفت موضوع شکایت 
اســتخدامی کارمندان چون در مقام شــکایت به عنوان اشــخاص حقیقی اســت، دادخواهی 
آنها به عنوان شــکایت واحدها یا مأمورین دولتی تلقی نمی شــود و از مصادیق شکایت مردم 
، در  اســت. به رغم عدم رســیدگی دیوان به شــکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از یکدیگر
چارچوب ماده )10( دیوان عدالت اداری، اما شــکایات سازمان های دولتی علیه آیین نامه ها 
و تصمیمات دولتی را در چارچوب ماده )12( قانون مذکور پذیرفته است. شکایت نهادهای 
انقالبی با ماهیت حقوقی دوگانه )نهاد انقالبی، نهاد عمومی غیردولتی( نیز در این خصوص 
قابــل اســتماع اســت. بــرای نمونــه در پرونــده ای شــکایت »حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات 
اســالمی« در دیوان پذیرفته شــده و هیئت  تخصصی اقدام به صدور رأی کرده است )موالئی 
گزیریم عبارت  و ســعادتی راد، 1398: 216(. به نظر می رســد برای برون رفت از ابهام موجود نا
کنیم و احکام اشــخاص  کارکردی، تعبیر به »شــخص عمومی«  »نهاد انقالبی« را از نقطه نظر 
عمومــی را در مــورد این گونــه اشــخاص بــه کار گیریم و در ایــن چارچوب، نوعــی از این  همانی 
را میــان دو عبــارت مذکــور برقرار کنیم بــدون اینکه بتوان تمام احکام اشــخاص عمومی را به 

کرد )موالئی، 1398: 18(. نهادهای انقالبی تحمیل 

۲-۱-3. ابهامات مترتب بر جایگاه خوانده
قانونگذار اساســی درباره شــخصیت حقوقی خوانده در اصل )173( قانون اساســی، عباراتی 
نظیــر »واحدهــای دولتــی« را بــه کار بــرده اســت. بــا توجه بــه اینکه اصــوًال نهادهــای انقالب 
اســالمی از لحــاظ امور اســتخدامی، مالی، امــوال و دارایی ها و چگونگــی تخصیص بودجه به 
خصوص آن دســت از نهادهایی که ماهیت حقوقی دوگانه )نهاد انقالبی و مؤسســه عمومی 
غیردولتی( دارند و در صورت کمبود منابع مالی دست نیازمند دولت و کمک های رهبری به 
عنوان رکن اصلی قوه مجریه هستند، از آنها می توان به عنوان واحدهای تحت تبعیت دولت 
بــه معنــای عــام کلمه یــاد کــرد )مرادخانــی و ســعادتی راد، 1398: 108(. البتــه از لحاظ برخی 
از کارکردهــا نظیــر امور بودجه ای، وابســتگی نهادهایی همچون بنیاد مســتضعفان به منابع 
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دولتــی حصــری نبــوده و بودجه مــورد نیاز خود را مســتقل و بدون دریافــت از دولت دریافت 
می کننــد )همــان: 112(. در هــر حال چنانچــه کارکنان و مســتخدمین نهادهای مزبــور از آنها 
شکایت کنند، در جایگاه خوانده قرار می گیرند )شریعت باقری، 1388: 239(. برخی دیگر نیز 
بر این باورند که هدف از تأسیس دیوان عدالت اداری شکایت از اقدامات و تصمیمات کلیه 
دســتگاه های اجرایــی اســت و دولت بــه مفهوم عام خود اعم از قوای ســه گانه اســت که این 
نظــر بــا ســیاق اصل )173( قانون اساســی نیز هماهنگ بــوده و این نهادهــا در مقام خوانده 
مشــمول صالحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود )موالبیگی، 1393: 26(. پرسشــی که در 
اینجا مطرح می شود این است که آیا در رویه، دیوان عدالت اداری در مقام خوانده قائل به 
کارکنان و مستخدمین  دولتی بودن نهادهای انقالبی بوده است؟ و با این مصداق شکایات 
ایــن نهادهــا را نــزد خــود پذیرفتــه اســت؟ آرای دیــوان بیانگر ســه رویکرد متفاوت نســبت به 
جایگاه نهادهای انقالبی و مؤسســات زیرمجموعه و وابســته به این نهادها در مقام خوانده 

که در ادامه می آید:   است 
الف( آرای مبتنی بر دولتی بودن نهادهای انقالبی: هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در 

برخی از آرای خود نظیر رأی وحدت رویه شــماره 120 به کالســه 68/74 مورخ 1374/7/19 
قائل به دولتی بودن نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان بوده است. همچنین شعبه هفدهم 
در رســیدگی به پرونده کالســه 469.73 و 383 موضوع شــکایت شــرکت پخش نو متعلق به 
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی  به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان 
تهــران به خواســته رســیدگی به عــدم توجــه اداره خوانده به مفــاد قوانین و صــدور رأی های 
مــورخ 1373/5/11 و 1373/4/22 از ناحیــه هیئت حل اختالف اداره کار به شــرح دادنامه 
شــماره 212 و 211ـ 74/3/31، »نهادهای انقالبی در عداد مؤسســات و سازمان های دولتی« 
فرض شــده و شــکایت مطرح شده  از ناحیه شــرکت خواهان قابل رسیدگی در دیوان نیست. 
با این حــال در ایــن خصوص آرای متعارضی از شــعب )از جمله شــعبه 5( صادر شــد و هیئت 
عمومی دیوان در مقام انشا در رأی وحدت رویه شماره 3/67 مورخ 1368/11/24 با تأیید 
رأی وحــدت رویــه شــماره 37 و 38 و 39 مورخــه 1368/7/10 مجــددًا قائــل بــه شناســایی 
ماهیــت دولتــی برای نهادهای انقالبی بوده اســت. با دقت در محتــوای رأی مذکور می توان 
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گفت که با توجه به تعریف قانونگذار از مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی و قرار دادن 
ایــن دســت از نهادها در قانون فهرســت مصــوب 1373، به رغم عدم امکان انطباق ســاختار 
و تشــکیالت آنها با مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی، دســت کم از حیث تأمین منابع 
بودجه ای نباید در ساختار تعریف شوند. زیرا یکی از شروط اساسی تشکیل این گونه نهادها، 
شــرط تأمین بیش از 50 درصد منابع مالی خود از منابع غیردولتی اســت. البته باید گفت که 
نظــام مالــی و بودجــه ای نهادهای مزبور از وحــدت و یکپارچگی برخوردار نبــوده بلکه دارای 

سه دسته نظام تأمین بودجه هستند:
دسته اول؛ به طور کلی بودجه مورد نیاز خود را  از محل بودجه کل کشور دریافت می دارند. 

دسته دوم؛ نیمه مستقل از بودجه کل کشور هستند.
دســته ســوم؛ نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان را دربر می گیرند و مستقل از بودجه 

کل کشورند. 
بــا ایــن توضیحات محل تردید اســت کــه عنوان واحدهــای دولتی را دســت کم از حیث 
تأمیــن منابــع بودجــه ای، شــامل برخــی از نهادهــا و نــه تمامــی آنهایــی کــرد که در فهرســت 

گرفته اند. مؤسسات عمومی غیردولتی قرار 
ب( آرای مبتنی بر غیردولتی بودن نهادهای انقالبی: هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در 

رأی وحــدت رویــه شــماره 457 88/5/25 بــا کالســه 371/88 در خصــوص خواســته اعالم 
تعارض آرای صادره از شــعبه ســوم، قائل به غیردولتی بودن برخی از نهادهای انقالبی شــده 
و ســازمان تبلیغات اســالمی و مؤسسات وابسته به آن در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتی اعالم شــده است. برای بررســی این رأی باید به ماهیت و جایگاه دوگانه نهادهای 
انقالبی در نظام اداری کشــور که می توانند در مقام خوانده از ســوی کارکنان و مســتخدمین 
آنهــا در دیــوان طــرف شــکایت قــرار می گیرنــد، توجــه کــرد. گفتنــی اســت مطابق معیــاری که 
قانونگــذار در مــورد تعریــف نهادهــای انقالبــی ارائــه داده، شــکل گیری ماهیــت حقوقــی این 

نهادها از دو روش قابل فرض است:
نهاد انقالبی بودن: تبصره »2« ماده واحده الیحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان 

نهادهــای انقالبــی مصوب ســال 1359 شــورای انقالب عنــوان می کند »نهادهــای انقالبی به 



ـ  339 آسیب شناسی ماهیت دوگانه نهادهای انقالبی در امور استخدامی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارگان هایی اطالق می شود که بنا به نیاز دوران بعد از انقالب اسالمی ایران با تصویب مراجع 
قانونگذاری به وجود آمده است«. با این حال ممکن است که گفته شود بند »ه« ماده )139( 
قانــون مالیات هــای مســتقیم نیــز در مقــام تعیین ماهیت حقوقــی این نهادها برآمده اســت 
کــه البته نمی تواند درســت باشــد؛ چرا که مــاده مذکور در مقام »تشــخیص« نهادهای مذکور 
در خصــوص شــمول یــا عدم شــمول احــکام قانون مذکــور برآمده اســت و فراتــر از آن حکمی 
ندارد. در واقع »تشخیص« غیر از »تعریف« است. به عبارت دیگر قانونگذار به صراحت اجازه 
تشــخیص را برعهــده هیئــت وزیران آن هم در خصــوص پرداخت یا عــدم پرداخت مالیات با 
توجــه بــه اینکه وظیفه قوه مجریه اســت گذاشــته شــده و نــه اینکه هیئت وزیــران را در مقام 
یــک نهــاد تعریف کننــده برای نهادهــای انقالبی قرار دهــد. چرا که تفاوت بین »تشــخیص« و 

»تعریف« خیلی زیاد است.
مؤسسه عمومی غیردولتی بودن: مطابــق فحــوای قوانیــن مؤخــری همچــون ماده واحــده 

قانــون فهرســت نهادها و مؤسســات عمومی غیردولتــی مصوب 1373، این نهادها مؤسســه 
عمومــی غیردولتــی هســتند و قانون مذکور اولین راه برای تأســیس و شــکل گیری مؤسســات 
وابســته و زیرمجموعــه نهادهــای انقالبــی بــه شــمار می آیــد؛ به طوری که این گونه مؤسســات 
بــه واســطه یک نهــاد عمومی غیردولتــی تأســیس و اداره می شــوند. با این حال نظــر برخی از 
حقوقدانــان ایــن اســت کــه صــرف برخــورداری از شــرایط مــاده )3( قانون مدیریــت خدمات 
کشــوری و مــاده )5( قانــون محاســبات عمومــی بــرای اینکــه یک نهادی در دســته مؤسســه 
 عمومــی غیردولتــی قــرار بگیــرد کفایــت می کنــد و نیــازی بــه ذکــر در قانــون فهرســت نهادهــا 
نیســت )آقایــی طــوق و لطفــی، 1400: 179(. این نظــر البته قابل دفاع بوده و به نظر می رســد 
که در این وضعیت، این بار وظیفه مرجع قضایی اســت که دوشــادوش قانونگذار در تکمیل 
پازل مربوط به نظام حقوقی چنین نهادهایی گام بردارند تا معمای این گونه نهادها در ایران 
برطرف شود و البته در سایه سیطره پوزیتویسم حقوقی بر اندام قوه قضائیه برداشتن چنین 

گامی با موانعی روبه رو است )موالئی، 1398: 25(.
البته باید توجه کرد که تعیین ماهیت این گونه مؤسسات درباره وابستگی ماهوی آنها به 
دولت دارای ابهامات فراوانی است که نیاز به تحقیقی مستقل دارد. با این حال دیوان عدالت 
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اداری نیــز در برخــی از آرای خــود نظیــر رأی وحــدت رویــه شــماره 457 88/5/25 به کالســه 
371/88 در رابطــه با شــکایات اســتخدامی کارکنــان نهادهای مورد بحث قائــل به صالحیت 
دیوان عدالت در رســیدگی به دعاوی به طرفیت حوزه هنری ســازمان تبلیغات اســالمی شده 
اســت. در ایــن بــاره هیئت عمومی دیــوان عدالت بر این نظر بوده اســت کــه مطابق بند »9« 
ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، سازمان تبلیغات اسالمی و 
مؤسسات وابسته به آن در دسته مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد. بنابراین 
از منطوق رأی مذکور می توان استنباط کرد چنانچه مؤسسات وابسته به نهادهای انقالبی به 
صورتی غیر از شــرکت تأســیس و اداره شوند، مشمول صالحیت دیوان عدالت اداری خواهند 
بــود. امــا چنانچــه واحدهای وابســته به نهادهــای انقالبی به صورت شــرکت تأســیس و اداره 

شوند تحت شمول صالحیت دیوان عدالت اداری قرار نمی گیرند )موالبیگی، 1393: 35(.
ج( آرای مبتنی بــر فــرض خصوصی بودن نهادهای وابســته به نهادهــای انقالبی در برابر 
فــرض دولتــی بودن آنها: نهادهای وابســته به نهادهای انقالبی به عنوان اشــخاص حقوقی 
حقوق عمومی برای انجام وظایف خود نیازمند مأمورین و مستخدمینی هستند. در حقوق 
کارمند اداری، اخص  اداری ایران که شاخه ای از حقوق عمومی است، اصطالح مستخدم یا 
کــه در  از مســتخدم عمومــی اســت )ابوالحمــد، 1370: 46( و بــه مســتخدمی گفتــه می شــود 
دســتگاه اجرایی کشــور )قوه مجریه( به طور رســمی یا پیمانی متصدی یک شــغل ســازمانی 
اســت )طباطبائی مؤتمنی، 1387: 167(. می توان گفت به رغم بیان عبارت نهادهای انقالب 
اسالمی در برخی از قوانین مرتبط مانند ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری و باز تعریف 
کارمنــدان دســتگاه های اجرایی در ادامــه و ماده )7( این قانــون و همچنین حصر و محدود 
کردن شــمول عنوان دســتگاه و کارمندان دســتگاه های اجرایی به آن دست از نهادهایی که 
در فهرســت مؤسســات عمومی غیردولتی قرار گرفته و با نظام حقوقی دوگانه )نهاد انقالبی و 
گرفتن اینکه مقام رهبری بنا بر اصل  مؤسســه عمومی غیردولتی( اداره می شــوند و با در نظر 
)113( قانــون اساســی در رأس قــوه مجریه اســت، پس نهادهای انقالبی نیز به  عنوان بخشــی 
از ارکان اجرایــی مــأذون رهبری، با وجود برخی اســتثنائات در قوانین و مقررات موضوعه، در 

گرفت.  مجموعه قوه مجریه قرار خواهند 
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ســؤال ایــن اســت که در صــورت شــکایات اســتخدامی مســتخدمین نهادهای وابســته 
نهادهای انقالبی، آیا این نهادها می توانند در مقام خوانده قرار گیرند؟ الزم به توضیح است 
نهادهای وابســته به نهادهای انقالبی بخشــی از مؤسســات عمومی هستند که بنا به دالیل 
فنی و تخصصی به صورت عدم  تمرکز بخش عمده ای از خدمات عمومی و امور عام المنفعه را 
بر عهده دارند. از آنجا که امور مذکور توســط مستخدمین این مؤسسات انجام می شود، الزامًا 
باید از اصول حقوق عمومی پیروی کنند. این در حالی است که دیوان عدالت اداری در این 
باره روش راهگشــایی نداشــته اســت. چرا که در برخی از آرا قائل به دولتی بودن شــرکت های 
وابســته بــه نهادهــای انقالبــی شــده اســت. در مقابــل در برخــی از آرای خود در رســیدگی به 
شکایات استخدامی کارکنان این نهادهای اداره کننده امور عمومی، قائل به خصوصی بودن 
نهادهای وابســته به نهادهای انقالبی بوده اســت. صدور این گونه آرا از ســوی دیوان عدالت 
اداری مبین آن اســت که دیوان خود را صالح به رســیدگی در خصوص شــکایات اســتخدامی 
مســتخدمین ایــن نهادهــا نمی دانــد زیــرا دیــوان ماهیــت شــرکت ها و نهادهــای وابســته بــه 
نهادهای انقالبی را خصوصی قلمداد کرده است؛ پس این گونه شرکت ها نمی توانند در مقام 
خوانده در صورت شکایت مستخدمین آنها نزد دیوان عدالت اداری قرار گیرند. در ادامه به 
دو رویــه متعــارض دیوان )مبنی بر خصوصی بودن در برابر دولتی بودن نهادهای وابســته به 

نهادهای انقالبی( اشاره می شود:
1. شــعبه دوازدهــم در رســیدگی بــه پرونده کالســه 386/66 موضوع شــکایت شــخص 
خصوصی به طرفیت شرکت پخش نو تحت پوشش بنیاد  مستضعفان به خواسته اعاده حق 
نســبت بــه اخراج به شــرح دادنامــه شــماره 67-66.8.3 این چنین رأی صادر کرده اســت: 
»بــا توجــه به مندرجات اوراق پرونده،  شــرکت پخش نو شــرکت خصوصی بوده و رســیدگی به 
شــکایت علیــه مراجــع غیردولتی از حدود صالحیــت و اختیارات دیوان عدالــت اداری خارج 
اســت،  علیهذا... به صدور قرار عدم صالحیت رســیدگی به  اعتبار و شایســتگی شــورای کارگاه 

کار صادر و اعالم می شود«. وزارت 
2. حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات اســالمی کــه وابســته بــه ســازمان تبلیغــات اســالمی 
اســت نمونه دیگر این مؤسســات است. ســازمان تبلیغات اسالمی و مؤسسات وابسته به آن 
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مطابق قانون شــمول قانون اســتخدام کشوری به کارکنان ســازمان تبلیغات اسالمی مصوب 
1375 خود را همچنان مشــمول قانون اســتخدام کشــوری می دانند. این در حالی اســت که 
 دیــوان عدالــت اداری مطابــق رأی هیئــت تخصصــی دیوان عدالــت اداری به شــماره پرونده
 ه ع/95/469 دادنامه 304 در تاریخ 1395/12/10، حوزه هنری ســازمان تبلیغات اســالمی 
را بر اســاس ماده )117( قانون مدیریت خدمات کشــوری و ماده )188( قانون کار و همچنین 
کار  معطوف به مصوبه ســال 1359 شــورای عالی انقالب اســالمی )قانون عدم شــمول قانون 

نسبت به نهادهای انقالبی( تابع مقررات خاص خود می داند. 
کالســه 331.68 در شــعبه هفتــم دیــوان عدالــت اداری، موضــوع  3. در پرونــده ای بــه 
شــکایت شــرکت ایران  مارکو )وابسته به بنیاد مســتضعفان( به طرفیت بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به  خواسته ابطال تصمیم مبنی بر مسدود کردن حساب ارزی به شرح دادنامه 
کی و ابطال تصمیمات  اداره نظارت  شماره 152 مورخ 1369/3/28 حکم به ورود شکایت شا
ارزی بانک مرکزی صادر شده است. در مقابل در پرونده دیگری صادره از شعبه ششم دیوان 
بــه پرونده کالســه 570.73، موضوع شــکایت شــرکت بنیاد موتور ایران به طرفیــت وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی به خواســته  اعتراض بــه تصمیمات به شــرح دادنامه شــماره 438 مورخ 
1373/6/19 مقرر شده است: به لحاظ اینکه سرمایه شرکت بنیاد موتور 100 درصد متعلق به 
بنیاد مســتضعفان و  جانبازان انقالب اســالمی اســت، با اســتناد به اصل )173( قانون اساسی 
و مــاده )11( قانــون دیوان عدالــت اداری و آرای وحدت رویه 39-38 - 37 مورخ 1368/7/10 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شــکایت صادر می شــود. در راستای اعالم تعارض، 
دو پرونــده مذکــور به هیئت عمومی دیوان ارجاع شــده اســت. در رأی وحدت رویه صادره به 
تاریخ 1374/11/29 شــماره دادنامه 146 کالســه پرونده 145.73 مقرر شــده اســت: »... نظر 
 به اینکه بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقالبی )واحدهای دولتی( قرار دارد 
شــکایت شــرکت هایی نظیر شرکت ایران مارکو - بنیاد موتور که  تمام یا بیش از 50 درصد سهام 
و ســرمایه آنها متعلق به بنیاد  مزبور اســت و در نتیجه شرکت دولتی محسوب می شوند، قابل 
رســیدگی در دیوان نیســت. بنابر این دادنامه شــماره 438 مورخ 1373/6/19 شــعبه ششــم 

دیوان که متضمن این معناست موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود...«. 
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اولین تفســیر از مواضع چندگانه دیوان در برابر ارگان های وابســته به نهادهای انقالبی 
را بایــد ناشــی از وضعیــت متغیر و متنوع آنها در ارتباط بــا نهاد مادر تلقی کرد و منطقًا دیوان 
بــا در نظــر گرفتــن معیارهایــی کــه در قانــون محاســبات عمومی )مــاده 5( و قانــون مدیریت 
گرفتــه اســت؛ در خصــوص  کشــوری )مــاده 4( دربــاره شــرکت های دولتــی در نظــر  خدمــات 
ارگان های وابسته به نهادهای انقالبی اعالم نظر می کند. از این حیث معیار اساسی در مورد 
شــأن ایــن نهادهــا را باید با در نظــر گرفتن معیارهای مطروحــه در مواد قانونــی مذکور )نظیر 
تعلق بیش از 50 درصد ســهام یا ســرمایه آنها به دولت( جســتجو کرد. از طرف دیگر نمی توان 
کم بر آنها بی توجه  نســبت به وجود قوانین خاص دایر بر تعیین تکلیف وضعیت حقوقی حا
بود. این وضعیت به ویژه در مورد ارگان های وابسته به نهادهای انقالبی صادق است. نکته  
قابــل توجــه در رابطه با آرای  ذکر شــده مربوط به شــرکت های وابســته، نهادهای وابســته ای 
هســتند کــه در ذیــل نهادهــای انقالبی انــد و قانونگــذار آنهــا را در دســته نهادهــای عمومــی 
غیردولتی قرار داده و به نوعی به این گونه نهادها، شخصیت حقوقی دوگانه  اعطا کرده است 
)نهاد انقالبی - مؤسســه عمومی غیردولتی(. گفتنی اســت مطابق »ماده واحده عدم شمول 
قانون کار درباره نهادهای انقالب اســالمی مصوب 1359« کارکنان این گونه نهادها از شــمول 
قانون کار خارج شده اند. بنابراین معافیت کارکنان آن دسته از نهادهای مذکور که در دسته 
مؤسســات عمومی غیردولتی هستند، صرفًا شــامل کارکنان اصلی نهادهای مذکور است. اما 
بــه اســتناد تبصــره »1« ماده واحده مصــوب 1369/9/19 مجلس شــورای اســالمی: »کارکنان 
واحدهــای تولیــدی، صنعتی و خدماتی مؤسســات وابســته به نهادهای انقالب اســالمی که 
تولیدات غیرتســلیحاتی دارند مشــمول کلیه مقــررات قانون کار خواهند بــود«. از این رو همه 
کارکنان شرکت ها و نهادهای وابسته به آنها )مانند فروشگاه های وابسته به بنیاد 15 خرداد، 
کارگاه های تحت پوشــش کمیته امداد، شــرکت ها و مؤسسات وابســته به بنیاد مستضعفان، 
مؤسســات وابســته به جهاد دانشــگاهی و فروشــگاه های شــاهد( مشــمول مقررات قانون کار 

هستند. 
کم بــر وضعیت  توضیحــات فــوق نشــانگر آن اســت کــه در نبــود قانــون جامــع اداری حا
نهادهای انقالبی و ارگان های وابسته به آنها، در نظام حقوق اداری ایران، قانونگذار ماهیت 
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و چارچوب شــرکت های وابســته به نهادهای انقالبی را به دقت تبیین نکرده و معیار حقوقی 
قابل دفاع در این باره ارائه نداده اســت. از این رو برخی از شــرکت ها و مؤسســات وابســته به 
نهادهای انقالبی که به ارائه خدمات عمومی و عام المنفعه می پردازند؛ ماهیت حقوقی شان 
دقیقًا از ســوی قانونگذار مورد شناســایی قرار نگرفته اســت. این وضعیت دســت کم به ایجاد 
ابهاماتــی در رابطــه بــا رســیدگی و رویکــرد دیــوان عدالــت اداری نســبت بــه ماهیــت حقوقی 
گزیر اســت در هــر مورد خاصــی، موضع  این گونــه شــرکت ها و نهادهــا منجــر شــده و دیوان نا
کم  ویژه ای داشــته باشــد. این وضعیت از یک ســو موجب پیچیدگی و تنوع نظام حقوقی حا
بــر این گونــه نهادها شــده و از ســوی دیگر باعث ســردرگمی جامعــه در برابر این گونــه ارگان ها 
خواهد شــد که این امر مســتلزم شناســایی دقیق آنها از ســوی قانونگذار اســت. بنابراین در 
بازبینــی حــوزه تقنینــی برای حل این گونــه ابهامات می توان پیشــنهادهایی را به شــرح ذیل 

ارائه داد:
الف( در تعاریف ارائه شــده از ســوی قانونگذار در رابطه با شرکت های دولتی تجدیدنظر 
شــود، به طوری کــه تعاریــف مربــوط به صراحــت دربرگیرنــده شــرکت ها و نهادهای وابســته به 

نهادهای انقالبی نیز باشند.
ب( در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر شرکت ها و نهادهای وابسته به نهادهای 
کم بر اســتخدام در شــرکت ها و  انقالبــی، تدویــن یــک قانون عام در رابطه با نظام حقوقی حا

گرفتن فلسفه وجودی آنها ضروری است. نهادهای وابسته با در نظر 

۴. جمع بندی، پیشنهادها و نتیجه گیری
روابط حقوقی روزمره افراد عادی با دستگاه های مقتدر اداری وقتی از موضع اطمینان بخش 
و عادالنــه برخــوردار خواهــد بــود کــه مقامــات اداری در انجام اعمــال اداری، خــود را ملزم به 
رعایت قوانین از پیش مشخص ببینند. این به آن معناست که تمامی دستگاه های اجرایی، 
حکومــت قانــون را رعایــت کننــد و از انجــام اعمــال اداری خــالف قانــون خــودداری کننــد. بر 
ایــن اســاس تأســیس دیــوان عدالت اداری به  عنــوان عالی تریــن مرجع قضایــی اداری، برای 
رســیدگی به شــکایات استخدامی خود از عملکرد دســتگاه متبوع و به موجب قانون اساسی 



ــ  3۴5 آسیب شناسی ماهیت دوگانه نهادهای انقالبی در امور استخدامی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشانگر درجه اهمیتی است که قانونگذار برای صیانت از حقوق فردی شهروندان و تضمین 
تشکیالت دستگاه های اداری کشور قائل شده است. بنابراین دیوان عدالت در هر دعوایی 
که با عنوان دعوای اداری شناســایی می شــود؛ باید دارای صالحیت های در نظر گرفته شده 
بــرای دعــاوی مطروحــه باشــد. البتــه بایــد اشــاره کرد کــه در نصــوص قانونــی، اســتثنائاتی بر 
صالحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی اداری مطرح شده است. چنانچه 
بــا وجــود صراحت قوانین و مقــررات در برخی از موارد، تشــخیص صالحیت رســیدگی دیوان 
عدالــت اداری بــه عنــوان مرجــع صالح رســیدگی به شــکایات اســتخدامی کارکنــان نهادهای 
انقالبــی بــا ابهاماتــی مواجه اســت کــه از نظر نگارنــدگان ایراد و اشــکال عمده آن بــه ابهام در 
ماهیت دوگانه )نهاد انقالبی - مؤسسه عمومی غیردولتی( برخی از این نهادهای اداره کننده 
امــور عمومــی و عام المنفعه در کشــور اســت بدون اینکه نســبت دقیق حقوقــی میان چنین 

دوگانگی وجود داشته باشد.
خصیصــه دوگانــه برخی از ارگان های حکومتی در طول چهار دهه گذشــته، از معضالت 
پیــش روی حقــوق اداری ایــران بوده اســت. از نخســتین اســنادی که به ایــن موضوع دامن 
زده و نهادهایی را در کنار نهادهای مرســوم حقوق اداری ایران شناســایی کرد: »ماده واحده 
الیحه قانونی  عدم شــمول قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقالبی« مصوب 1359 شــورای 
عالی انقالب و »قانون احتســاب ســوابق مســتخدمین وزارتخانه ها، مؤسســات، شــرکت های 
دولتــی و نهادهــای انقالبی اســالمی و مأموریــت کارکنان مذکــور در وزارتخانه ها و مؤسســات 
و شــرکت های دولتی« مصوب 1364 بوده اســت که به نهادهای انقالبی اشــاره شــده اســت. 
همچنین قانونگذار در سال 1373 برخی از نهادهای مذکور را در فهرست مؤسسات عمومی 
غیردولتی قرار داد. قرار گرفتن برخی از نهادهای انقالبی در ذیل فهرســت نهادهای عمومی 
غیردولتــی رفته رفتــه اقتضائــات حقوقــی جدیــدی را متناظر با ســاختار و ماهیت آنها شــکل 
داده اســت. برای مثال می توان به شــرکت ها و نهادهای وابســته به این نهادها اشاره کرد که 
قانونگذار نه تنها تعریف مشــخصی از آنها ارائه نداده اســت؛ بلکه مرز آنها را با خود نهادهای 
اصلی نیز مشــخص نکرده اســت. چنانچه با ارجاع به منابع قانونی و اساســنامه تأســیس هر 
کید بر آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری که  یک از نهادهای مورد اشاره و همچنین تأ
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کنون نظرات مختلفــی در رابطه با ماهیت وجودی  بــا عنوان رویه قضایی مطرح شــده اند، تا
کی از شــخصیت دوگانه آنهــا )نهاد انقالبی - مؤسســه عمومی غیردولتی(  ایــن نهادهــا که حا
بــوده، نمایان شــده اســت. نکتــه قابل توجه اینکــه اوًال قانــون مذکور در ســال 1373 تکلیف 
قوانیــن )یا اســناد در حکم قانون( ماقبــل را در خصوص ماهیت نهادهای انقالبی مشــخص 
نکرده است. در نتیجه معلوم نیست که آیا قانون سال 1373، مصوبه شورای انقالب در سال 
. هرچند که در برخی  1359 و قانون 1364 مجلس شــورای اســالمی را نسخ کرده است یا خیر
از قوانیــن، همچــون بند »ه« مــاده )139( قانون مالیات های مســتقیم فقط به »تشــخیص« 
این گونه نهادها و نه »تعریف« چنین نهادهایی پرداخته شــده اســت و البته این گونه احکام 
قانونــی، بــه تعریف ماهیت چنین ارگان هایی کمک نمی کند. ثانیًا، آرای دیوان عدالت اداری 
گزیریم  در ایــن بــاره بیش از آنکه راهگشــا باشــد، بــر ابهام موضوع افزوده اســت. در نتیجــه نا
ماهیت آن دسته از نهادهای انقالبی که در ذیل نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته اند را 
به عنوان نهادهای دووجهی در نظام حقوق اداری ایران بشناسیم. هرچند چنین پذیرشی 
به یک اعتبار به معنای عدم توســعه نظام حقوقی نهادهای انقالبی از دیدگاه حقوق اداری 
در ایــران اســت. همســو بــا این معضــل  نگاهی بــه مواضع مقامــات برخی از نهاد هــای مذکور 
گویای آن است که آنها ترجیح می دهند خود را به عنوان نهادی انقالبی معرفی کنند. در این 
کنون نتوانســته اســت معیار مشــخصی بــرای تبیین ماهیت  فضــا نیــز دیوان عدالت اداری تا
دوگانه این مراجع ارائه دهد تا بر مبنای آن بتوان گفت کدام بخش از اعمال و صالحیت های 
نهادهــای مذکور در قلمروی ماهیت انقالبی این دســتگاه ها قــرار دارد و کدام یک در حیطه 

ماهیت نهادهای عمومی غیردولتی بودن آنها قرار می گیرد. 

پیشنهادها

- با در نظر گرفتن این نکته که تمامی مباحث مربوط به حوزه استخدامی از بدو ورود کارکنان 
نهادهــای انقالبی به خدمت تا بازنشســتگی آنها بر مبنای قوانیــن و مقررات و آیین نامه های 
اســتخدامی اســتوار اســت، یکــی از علل عمــده ابهام در شــکل گیری شــکایات اســتخدامی و 
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه آنهــا ضمن توجه بــه دوگانگــی ماهیت این 
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کندگــی و به روز نبودن قوانین اســتخدامی آنهاســت. به همیــن دلیل لزوم توجه  نهادهــا، پرا
قــوه مقننه نســبت به جــرح و تعدیل قوانیــن و مقررات می توانــد راهکاری بــرای برون رفت از 
ابهامــات و موانــع موجــود و رفع اطاله دادرســی و از همــه مهمتر تضمین حقوق شــهروندان 

برای نیل به یک دادرسی سریع و منصفانه باشد.
- در وضعیت کنونی دقیقًا مشخص نیست که هر یک از کارکنان نهادهای انقالبی با ماهیت 
دوگانه، شــکایات و دعاوی اســتخدامی خود را در دیوان عدالت اداری بر اســاس کدام معیار 
عــام یــا خاص طرح می کنند. آیا آنها حق شــکایت براســاس اساســنامه مختص خــود را دارند 
کم بر رابطه اســتخدامی  یــا اینکــه قوانین عام در این باره حکمفرماســت؟ یا اینکه قوانین حا
کم بر اســتخدام عمومی اســت یــا جــدا از آن؟ این موارد همــواره موجب  آنهــا تابــع اصــول حا
کندگــی قوانیــن و در نهایــت ایجاد ابهام برای مجریان قانون شــده اســت. بنابراین اصالح  پرا
وضعیــت موجود از طریق یکسان ســازی قوانین و مقررات اســتخدامی آنهــا و تصویب قوانین 

استخدامی جدید از سوی قوه مقننه امکان پذیر خواهد بود. 
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رسی رابطه میان مهارت های ارتباطی با شخصیت جامعه پسند  بر
 با تأکید بر وضعیت مهارت های ارتباطی جوانان به تفکیک 

ابعاد پنج گانه مهارت ها
مرضیه مجیدی نیا* و سمیه تاجیک اسماعیلی**

یافت:  1399/10/5نوع مقاله: علمی  یخ در یخ پذیرش:  1400/8/11تار شماره صفحه:  398-351تار

ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی وضعیــت مهارت هــای ارتباطــی جوانــان شــهر تهــران و مطالعــه رابطــه میــان 

مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند طراحی و اجرا شده است. پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی 

اســت که با تکنیک پیمایش و ابزار گردآوری پرســش نامه انجام شــد. جامعه آماری شــامل همه جوانان 20 تا 

35 ساله شهر تهران بوده و تعداد 203 نفر از جوانان بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای 

چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد وضعیت ابعاد پنج گانه مهارت های ارتباطی در جوانان مورد 

مطالعــه بــه ترتیــب مؤلفه هــای: توانایی دریافت و ارســال پیام، مهارت گــوش  دادن باالتر از متوســط و بینش 

نســبت به فرایند ارتباط، کنترل عاطفی در حد متوســط و ارتباط توأم با واقعیت کمتر از متوســط بوده اســت. 

در مجموع مهارت های ارتباطی جوانان شهر تهران در حد متوسط بوده  است. یافته های پژوهش نشان داد 

که مهارت های ارتباطی جوانان شــهر تهران با شــخصیت جامعه پســند رابطه دارد. نتایج بیانگر آن اســت که 

توانایی دریافت و ارســال پیام در زنان از مردان باالتر اســت. همچنین میان وضعیت اشــتغال و تأهل جوانان 

با مهارت های ارتباطی و شــخصیت جامعه پســند ارتباطی مشــاهده نشــد، اما میان تحصیالت با مهارت های 

ارتباطی و شخصیت جامعه پسند رابطه مشاهده می شود.

کلیدواژه ها: وضعیت مهارت های ارتباطی؛ ابعاد پنج گانه مهارت؛ شخصیت جامعه پسند؛ جوانان؛ شهر تهران
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مقدمه
مهارت هــای ارتباطــی مجموعه ای از توانایی هــای بالقوه و بالفعل فرد بوده که با اســتفاده از 
گاهی بخش تا رســیدن به ســطحی از رابطه عاطفی  آنهــا می تــوان بــه رفتاری قابل پذیرش و آ
، 1393: 90(. مهارت هــای ارتباطــی به  دســت یافــت )اســکوهی، موحــد محمــدی و رضوانفــر
عنوان وسیله ارتباطی بین فرد و محیط تعریف می شود که برای شروع و ادامه ارتباط سازنده 
و ســالم بــا همســاالن به عنــوان بحث مهمــی از بهداشــت روانی اســتفاده می شــود )کرومن، 
اشــنایدر و کوتــس، 1398(. ایــن مهارت هــا که شــامل گــوش دادن و گفتگو کــردن با تعامالت 
دو ســویه اســت، بخــش مهمــی از مهارت هــای زندگی هســتند که به عنــوان توانایــی برقراری 
ارتبــاط مؤثــر و کارآمــد بــا دیگران که منجر به بروز پاســخ می شــوند تعریف می شــود )شــیخی 
فینی، 1395: 454(. بولتون )1394( معتقد اســت توانایی برقراری ارتباط با رشــد شخصیت، 
بهداشت روانی و جسمی فرد رابطه داشته که امکان کشف و رشد شخصی را فراهم می آورد. 
وی مهارت هــای ارتباطــی را ابزارهای آموختنــی و ضروری برای برقــراری روابط رضایت بخش 
می دانــد و معتقد اســت برخــورداری از این مهارت ها افراد را قادر می کند تا بر روی بخشــی از 

شکاف های بین فردی خویش و دیگران پل زنند )آقازاده مشکی، 1397: 45(.
ارتباط همه زندگی انســان را دربرگرفته اســت زیرا به کمک آن زنده می ماند، رشــد و 
تکامل می یابد و ســعادت و خوشــبختی وی تا حد زیادی به چگونگی رابطه او با دیگران 
بســتگی دارد )شمشــیرگران و همانــی، 1397: 113(. در متــون روان شناســی مهارت هــای 
ارتباطی همواره به عنوان بخش مهمی از مهارت های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و به 
شــکل های مختلف تعریف شده اند. مک گوایر و پریستلی1 )1981( مهارت های اجتماعی 
را رفتارهایی می دانند که شــالوده ارتباط های موفق و رودررو را تشکیل می دهند )باعزت 
و رحیمی، 1394: 14(. نیاز به برقراری ارتباط و دلبستگی به آن از جمله نیازهای بنیادی 
و نخســتین انســانی اســت. دســی و رایــان2 )2000( نیــاز به ارتبــاط را به »احســاس پیوند، 
مراقبــت شــدن و تعلق در ارتباط با اشــخاص مهــم زندگی« تعریف می کننــد. مهارت های 

1. Mc Guire and Priestley
2. Deci and Ryan



کید بر وضعیت مهارت های ... ــــــــــــــــــــــــــــــ  353 بررسی رابطه میان مهارت های ارتباطی با شخصیت جامعه پسند با تأ

ارتباطــی، مجموعــه ای از رفتارهاســت کــه کیفیــت ارتبــاط شــخص با دیگران را مشــخص 
می کند )قربانی، 1394: 41(.

یکــی از مهمتریــن ضرورت هــای زندگــی امــروز بــرای جوانــان، توانایــی  یــا مهارت هــای 
ارتباطــی بــرای برقــراری روابــط مطلوب بــا دیگران اســت. جوانان بــا اســتفاده از مهارت های 
ارتباطی به دنبال ایجاد حس مثبت در تعامالت مختلف فردی و اجتماعی هستند. از این رو 
کاربرد مهارت های ارتباطی می تواند در شــکل گیری شــخصیت قابل قبول این افراد و دســت 
کاربردی داشــته باشــد. فردی که مهارت های ارتباطی دارد؛  یافتن به ارتباط اثر بخش نقش 
نسبت به دیگران حساس است، با آنان احساس همدلی دارد، به درک احساسات و عواطف 
دیگــران اهمیــت می دهــد به ســخنان آنــان خوب گــوش می کنــد و در برقراری ارتبــاط کالمی 
و غیرکالمــی مؤثــر موفــق اســت. بــه نظر می رســد بــا داشــتن مهارت هــای ارتباطــی، رفتارها و 
شــخصیت فــرد به گونه ای شــکل می گیرد و بــروز پیدا می کند کــه از وی رفتارهای مورد پســند 
گی هایی همچون نوع دوســتی و کمک رســانی به دیگران، هم حسی و  جامعه ســر می زند. ویژ
همدلــی بــا دیگران، حس مســئولیت اجتماعی در مقابل اطرافیــان و... از مؤلفه های رفتاری 
شــخصیت جامعه پســند هستند. از ســوی دیگر نشــان دادن ارتباط همدالنه، نوع دوستی و 
کمــک به دیگران مســتلزم شــناخت نیازهای آنــان، همدلی با دیگران، خــوب گوش دادن به 

آنان، توانایی برقراری ارتباط مؤثر و بینشی صحیح نسبت به ارتباط است. 
رفتار جامعه پسند یعنی هر عملی که به دیگران سود برساند. این اصطالح درباره اعمالی 
به کار می رود که هیچ ســود مســتقیمی به فردی که آن اعمال را انجام می دهد، نمی رساند و 
حتی ممکن است خطرهایی برای او داشته باشد. این واقعیت وجوه چندگانه شخصیت در 
رفتار جامعه پســند دخیل هســتند، سبب شــده برخی پژوهشــگران این فرض را مطرح کنند 
کــه ترکیبــی از این عوامل به وجود آورنده مفهومی هســتند که شــخصیت نوع دوســت نامیده 
می شــود. بخشــیدن، کمــک کــردن، داوطلــب شــدن، ارائه خدمــات، متواضع بودن، حســن 
نیــت یــا هــر واژه دیگــری از دنیای وجود انســانی در بخشــندگی و رفتار نوع دوســتانه نســبت 
بــه دیگــران به کار می روند. بــا آنکه چنین فعالیت هایی بدون انتظــار پاداش یا عمل متقابل 
انجــام می شــوند، برای کمک کننــده مزایایی به دنبــال دارند )صفاری نیا و همــکاران، 1393: 
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37(. جوانی سنی مهم و حساسی است. افراد در این سن رسمًا وارد جامعه شده و اتفاقات 
مختلفــی را تجربــه می کننــد، ماننــد برقــراری ارتباط هــای مهم با دیگــران، اشــتغال، ازدواج یا 
گاهی و  صاحــب فرزنــد شــدن و... .  آنــان اغلــب کم تجربــه بــوده و همچنــان نیازمند کســب آ
گیــری توانایی هــا و مهارت هــای مختلــف فــردی و اجتماعــی هســتند. آنــان از مهمتریــن  فرا
عناصر و ارکان ســرمایه های انســانی در هر جامعه ای به شــمار می روند و در صورت داشــتن 
مهارت هــای ارتباطــی و دارا بــودن شــخصیت  جامعه پســند، می تواننــد جامعــه ای ســالم و 
توســعه یافته را شــکل دهنــد. دایــره ارتباطی آنــان به واســطه جوانی و اقتضائــات خاص این 
ســن، گســترش پیــدا کــرده و در صورتی کــه از مهارت هــای ارتباطی کافــی برخوردار نباشــند، 
تنش هــای زیــادی در روابــط آنها بــروز و ظهور پیدا خواهــد کرد. جوانان عالقه مند به کســب 
گون هســتند، اســتقالل طلب بوده و می خواهند به صورت مستقل  تجربه در زمینه های گونا

گرفته و وارد عمل شوند.  تصمیم 
بســیاری از جنبه هــای زندگی تحت تأثیــر مهارت ها یا عدم مهارت هایمــان قرار می گیرد 
)بولتــون، 1384: 58(. بــرای برقــراری روابــط مطلــوب و مؤثــر بــا دیگران داشــتن مهارت های 
ارتباطــی امــری مهــم و ضــروری اســت. بــه نظــر می رســد مؤلفه هــای مهارت هــای ارتباطــی 
بــا مؤلفه هــای شــخصیت جامعه پســند رابطــه داشــته و در بــروز رفتارهــای جامعه پســند و 
شــکل گیری شــخصیت جامعه پســند بی تأثیــر نیســتند. توانایــی برقــراری ارتبــاط درســت بــا 
دیگــران در روابــط میان فــردی و اجتماعی نه تنها از اهمیت باالیی برخوردار اســت، بلکه آثار 
مثبــت و ارزشــمندی نیز در زندگــی افراد دارد. با توجه به این واقعیت و از آنجا که شــکل گیری 
شــخصیت جامعه پســند بــرای بروز رفتارهای مطلوب و مورد پســند جامعــه در میان جوانان 
الزم و ضروری اســت، نیاز به انجام مطالعه ای جامع برای بررســی رابطه مهارت های ارتباطی 
با شخصیت جامعه پسند احساس می شود. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت 
مهارت هــای ارتباطــی جوانــان در ابعــاد پنج گانه و مطالعــه رابطه میان مهارت هــای ارتباطی 
و شــخصیت جامعه پســند در بیــن جوانــان 20 تا 35 ســاله شــهر تهــران، طراحی و اجرا شــده 
است. مسئله اصلی پژوهش پاسخگویی به سه سؤال است. اول اینکه وضعیت مهارت های 
ارتباطــی جوانــان شــهر تهران بــه تفکیک ابعــاد پنج گانه مهارت هــا چگونه اســت؟ دوم اینکه 
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جامعه پسند جوانان با متغیرهای زمینه ای آنان رابطه دارد؟

۱. مبانی و چارچوب نظری پژوهش
۱-۱. مفهوم مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن

مهارت های ارتباطی به توانایی برقراری رابطه سالم و مؤثر با دیگران و همین طور توانایی برقرار کالم، 
 گوش  دادن فعال، درک منظور فرد مقابل و ارائه بازخورد درست اشاره دارد )Moore et al., 2018؛ 
، 1399: 149(. مهارت هــای ارتباطی از دیدگاه اندیشــمندان  بــه نقــل از فرهمنداصــل، کرمی و یــاور
به صورت های متفاوتی تشــریح شــده اســت. در دیدگاهی، همدلی کردن به معنای درک احساس 
دیگــری و داشــتن حســی درونــی نســبت بــه اوســت. در فراینــد ارتبــاط، همدلــی کردن بــه معنای 
احســاس مشــترک با یکدیگر داشتن به نحوی که فرســتنده و گیرنده پیام هر دو به احساسی یگانه 
دست یابند، است. درک توأم با همدلی، فرد را قادر می کند تا خود را با شرایط ارتباطی وفق دهد، 
گاهی یابــد و ارتباط اثربخــش همراه بــا درک و تفاهــم را طراحی کند.  نســبت بــه کنش هــای خــود آ
کس1 درباره اهمیت مهارت معتقد است: »مهارت ارتباطی هر فرد به تعریف او از همدلی مرتبط  ترا
کتسابی است و عامل اصلی  می شــود« )آقازاده مشــکی، 1397: 43(. مهارت های ارتباطی بیشــتر ا
شکســت های ارتباطی، عدم درک صحیح از محتوای پیام و همچنین دشــواری در روابط انســانی 
ناشــی از ســوء تفاهم اســت )وهابــی و همــکاران، 1395: 103(. مهارت های ارتباطــی مجموعه ای از 
فعالیت ها و تعامالت اســت که موجب تأمین نیازهای افراد می شــود و به عنوان نیازی انسانی بین 
که با هم زندگی می کنند، پدیدار می شود. برقراری روابط انسانی پس از تأمین نیازها،  انسان هایی 
زمینه هــای پیدایش انگیزش، رشــد، احســاس ســودمندی، رضایت، درک متقابــل و اعتماد فراهم 

، تابلی و شیخی، 1399: 13(. می شود )رحمانی پور
یک رابطه اثربخش، باز و همدالنه مستلزم فضایی حمایتگر به دور از هراس، تهاجم و انتقاد 

1. Truax
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ک دفاعی خویــش فرو رفته و  مــداوم از رفتــار و گفتــار یکدیگــر اســت. در غیر این صورت افــراد در ال
تمایلــی به ابراز خودگشــودگی و خواســته های خود نشــان نمی دهند. برای ایجــاد فضای حمایتگر 
ارتباطی می توان از ســکوت، تســاوی بــا دیگران و عدم ابراز برتری های خــود، عدم جزمیت و یقین 
اســتفاده کــرد. عدم جزمیت به این معناســت که پیوســته وجود میزانی تردیــد و عدم اطمینان در 
، زمینه را برای یک ارتباط حمایتگر فراهم کرده و به طرف مقابل این فرصت را می دهد  گفتار و رفتار
تا خود را نشــان دهد. مهارت مثبت گرایی شــامل ســه جنبه مثبت گرایی نسبت به خود، نسبت به 
کم بر ارتباط است. از طریق جنبه های سه گانه این مهارت،  دیگران و نسبت به وضعیت عمومی حا
فــرد ضمــن در نظر داشــتن احترام و احســاس مثبت نســبت به خــود و انتقال آن به دیگــران، قادر 
خواهد بود احساس خوشایند خود را نسبت به طرف مقابل نشان دهد. همچنین مشاهده تمایل 
و اشــتیاق از ســوی مخاطب نیز ســبب احســاس مثبت و خوشــایند در خصوص جریان و وضعیت 
عمومی ارتباط می شــود. در هر ارتباطی یک عدم تســاوی وجود دارد. ارتباطات میان فردی زمانی 
کم بر آن فضایی مبتنی بر تســاوی باشــد. برای تحقق این امر باید  مؤثرتر خواهد بود که فضای حا
کید شــود. در ارتباطات میان فردی،  بر شــخصیت افراد و نقاط مشــترک که نوعی تســاوی است، تأ
تحقق تســاوی از نظر گفتاری در مقابل شــنیداری نیز حایز اهمیت بوده و پیوســته باید به تعادل 
گر در فرایند ارتباط، یکــی از طرفین همواره گوینده و  میــان ایــن دو توجه داشــت. به این معنا کــه ا
دیگری پیوســته شنونده باشــد، تحقق اثربخشی ارتباط دشوار خواهد بود )آقازاده مشکی، 1397: 
گی همدلی، گشــودگی، مثبت گرایی، تســاوی و حمایتگری اســت.  47(. ارتبــاط مؤثر دارای پنج ویژ
گی ها باشــد به همان اندازه باعــث افزایش رضایت مندی طرفین  هــر انــدازه ارتباطی دارای این ویژ
ارتبــاط می شــود )وهابی و همــکاران، 1395: 103(. مهارت های ارتباطــی رفتارهایی کمک کننده در 
جهت بیان عواطف، نیازمندی ها و رسیده به اهداف  بین فردی است. تقسیم بندی های مختلفی 
کی،  برای مهارت های ارتباطی وجود دارد. در یک تقســیم بندی این مهارت ها را به ســه دسته ادرا

کرده اند )همان(. محتوایی و فرایندی تقسیم 
در پژوهش حاضر برای مهارت های ارتباطی مؤلفه های توانایی دریافت و ارســال پیام، 
گوش کردن، کنترل عاطفی، برقراری ارتباط توأم با قاطعیت و بینش نسبت به فرایند ارتباط 

گرفته شده است.  در نظر 
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ام: بــه توانایــی درک پیام هــای کالمی و غیرکالمی به صورت واضح  ݔ توانایی دریافت و ارسال پىݫ

، عقایــد و  می گوینــد )شمشــیرگران و همانــی، 1397: 116(. کــول1 )1395( معتقــد اســت افــکار
ارزش  همچون بذرهایی است که در ذهن افراد کاشته و ثمره آنها به شکل گفتار و کردار برداشت 
، ارزش ها و عقاید افراد شــده و بــرای برقراری ارتباط  می شــود. ایــن فراینــد باعث تقویت افکار
مؤثر و موفق با دیگران تداوم می یابد. کول این فرایند چرخشی را »زنجیره موفقیت« می نامد. 
وی معتقد است افراد در جریان ارتباط بیشتر به اطالعاتی که با ارزش ها، عقاید و در مجموع 
الگوهای ذهنی آنها هماهنگ است، توجه نشان می دهند و اطالعات مغایر را نادیده می گیرند. 
ازایــن رو زمینــه بــرای انواع تضادها و ارتباطات نادرســت بــه وجود می آید. توانایــی دریافت و 
ارســال پیام در حقیقت به این موضوع اشــاره دارد که افراد ضمن وارســی الگوهای ارزشــی و 
ذهنــی خــود بایــد به تفاوت های فرهنگــی، نژادی، قومــی، ارزش ها، عقاید، افــکار و تجربیات 
گــون نیــز توجــه داشــته باشــند و به جای تمرکــز بر اندیشــه های متناقض، بــر نگرش ها و  گونا
کید ورزند )کول، 1395: 19-15؛ به نقل از آقازاده مشکی، 1397: 61-63(.  اندیشه های مثبت تأ
 توانایــی دریافــت و ارســال پیام های واضح ارتباطــی به معنای نه تنها دریافت و ارســال پیام 
بــه معنــای عــام، بلکه توانایی کشــف معنای حقیقــی پیام های کالمی و غیرکالمــی در ارتباط 

.)24 :1384 ، کار اجتماعی نیز حائز اهمیت است )حسین چاری و فدا
گوش کردن: کیفیــت دوســتی ها، به هم پیوســتگی2 روابــط خانوادگی و کارایی شــغلی همه تا حد 

زیادی به توانایی ما در گوش  کردن وابســته اســت )بولتون، 1384: 58(. درک تفاوت شــنیدن3 و 
گوش کردن4 بسیار مفید است. به عقیده پروفسور جان دریکفورد5 »شنیدن کلمه است که برای 
توصیف بخشی از فرایندهای حسی به کار می رود که از طریق آن، تحریک های شنیداری توسط 
ســاختار گوش دریافت شــده و به مغز منتقل می شــود، اما گوش کردن به فعالیت روان شناختی 
پیچیده تــری اشــاره دارد کــه درک، تعبیــر و تفســیر اهمیت یک تجربه حســی را شــامل می شــود 

1. Cole
2. Cohesiveness
3. Hearing
4. Listening
5. John Drakeford
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)همــان: 61(. گــوش دادن عبــارت اســت از فرایند آموخته  شــده و پیچیده حس کردن، تفســیر، 
ارزیابی، ذخیره سازی و پاسخ دهی به پیام های شفاهی )شمشیرگران و همانی، 1397: 116(.

کنترل عاطفی: از لحاظ تاریخی نظریه پردازانی همچون مازلو1 )1943( بر ارتباط سالمت روانی 

کرده اند. بر اســاس نظریه وی یکی از خصایص افراد  کید  و ابراز تجارب، افکار و احساســات تأ
، احساســات و عواطف اســت. بازداری عواطف و احساسات  خودشــکوفا، ابراز صادقانه افکار
کامل آن نیز به تخریب ارتباطات میان فردی منجر می شود.  پیامدهای منفی دارد و فقدان 
گاهانه احساســات  بنابرایــن در ارتبــاط میان فردی افراد باید قادر به خویشــتن داری و مهار آ
در شرایطی که ابراز آنها پیامدهای منفی دارد، باشند )قربانی، 1394: 161-159(. این مهارت 
مربوط به نظم دهی هیجان هاست و ناظر به توانایی ابراز احساسات و کنترل آن و همچنین 

کنار آمدن با عواطف دیگران است )شمشیرگران و همانی، 1397: 116(.
برقراری ارتباط توأم با قاطعیت: این مهارت ترکیب پیچیده ای از دو عامل است. اول، اشتیاق 

بــرای جســتجوی حقیقــت، پیــدا کــردن واقعیت و بنــا کردن تصمیمــات براســاس آن و دوم، 
جرئــت عمــل کــردن براســاس ایــن حقیقــت و گرفتن تصمیمــات قاطعانــه. قاطعیــت چیزی 
فراتــر از داشــتن ارزش هــا و ایده هــای قوی بوده و بــر توانایی دیدن واقعیــت و اقدام مقتضی 
کید می ورزد )کهنوجی، 1396: 195(. شــرط این مهارت داشتن جسارت است  براســاس آن تأ
کنش عاطفی دیگران ســؤاالت و ابهامات خود را بیان  تــا جایــی که فرد بتوانــد صرف نظر از وا

، 1384؛ به نقل از شمشیرگران و همانی، 1397: 117(. کار کند )حسین چاری و فدا
گفته هــا و در  داشــتن مهــارت در مشــاهده و درک حــرکات،  ارتباط:  بینش نسبت به فرایند 

مجمــوع پیام هــای طــرف مقابــل به افــراد این امــکان را می دهد تــا ضمن درک احساســات، 
گاهی  کم بــر ارتباط نیــز آ عواطــف، موضع گیری هــا و شــرایط روانــی آنهــا نســبت به فضــای حا
یابند )ترابی، آقایاری و دشــت آبادی، 1394: 213(. ریچموند و مک کروســکی2 )1388( در تعریف و 
تشــریح ســبک ارتباط گر معتقدند: »نحوه تعامل یک شــخص چه به صورت کالمی و چه به صورت 
، غربال و  غیرکالمــی بــرای اشــاره بــه چگونگــی معنایــی کــه در رونــد ارتباطی بایــد دریافــت، تفســیر

1. Maslow
2. Richmond and Mc Croskey
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فهمیده شــود« )ریچموند و مک کروســکی، 1388: 187 به نقل از آقازاده مشــکی، 1397: 61-63(. 
در مجمــوع منظــور از بینش نســبت به فرایند ارتبــاط، توانایی درک چگونگــی تأثیرگذاری در 

روابط اجتماعی و نیز توانایی فهم دیگران است )شمشیرگران و همانی، 1397: 116(.

۲-۱. مفهوم جامعه پسندی
جامعه پســندی 1بــه عنــوان یک خصیصه شــخصیتی به ارائــه تصویر مطلوب و مورد پســند از 
خــود اشــاره دارد کــه هنگام ســنجش فرد، موجب می شــود پاســخ های تصنعی و ناســازگار با 
واقعیت بدهد تا از نظر دیگران ایدئال به نظر برسد )کاشانکی و همکاران، 1396: 40؛ به نقل 
از کروون و پروین،2 2015(. منظور از جامعه پسندی رفتارهایی است که هدف آن سود رسانی 
به دیگران اســت )چالدینی، 1398(. رفتار جامعه پســند 3عبارت است از رفتار به شیوه ای که 
، 1398: 72(. ایــن اصطالح در مورد  به دیگران منفعت می رســاند )اســتگ، بونــک و روتنگاتر
عمالــی بــه کار مــی رود که هیچ گونه ســودی برای فردی کــه آن عمل را انجــام می دهد ندارد  اَ
و حتــی ممکــن اســت خطرهایــی برای او داشــته باشــد )بارون، بیــرن و برنســکامپ، 1388(. 
در حــوزه رفتارهــای جامعه پســند مــواردی از جملــه کمک کردن، نوع دوســتی و همبســتگی 
، 2010؛ به نقــل از معتمــدی، 1398: 43(. رفتار  اجتماعــی قــرار می گیرنــد )اســتورمر و اســنیدر
جامعه پســند بــه اعمــال داوطلبانــه ای اشــاره دارد کــه قصــد آنهــا کمک یا ســود رســاندن به 
دیگــران، کمــک مالی به افــراد نیازمند، راه اندازی خیریه و حمایت از افرادی اســت که شــغل 

خود را از دست داده اند )باوم استیجر و سیجل 2018؛ به نقل از معتمدی، 1398: 43(.
مطالعات انجام شده در حوزه رفتار جامعه پسند در یکی از این دو مقوله جای می گیرد 
)اســترادا - هولنبک و هیثرتون،4 1998(. اول رفتارهای جامعه پســند بهبودبخش روابط5 که 
موجــب اصالح و بازســازی روابط می شــوند. ماننــد معذرت خواهی ، تاوان ، اعتــراف گناه و....  

1. Social Desirability
2. Cervone and Pervin
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4. Estrada-Hollenbeckand Heatherton
5. Relationship-mending
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دوم، رفتارهــای جامعه پســند تقویت کننــده روابــط1 که موجــب ارتقا، توســعه و تحکیم روابط 
می شــوند. کمک رســانی، مــؤدب بــودن، داوطلب شــدن، قابل اعتمــاد بــودن نمونه هایی از 
، 1398: 61(. به عبارت دیگر رفتار جامعه پســند  این روابط هســتند )اســتگ، بونک و روتنگاتر
رفتاری اســت که از نظر اجتماعی ســازنده و یا به نوعی برای شــخص یا گروه ســودمند باشــد 
)معتمــدی، 1398: 43(. آذربایجانــی و شــجاعی )1393( محورهــای رفتــار اجتماع پســند در 

کرده اند:  اسالم را از زبان نهج البالغه این گونه بیان 
»1. ارتباط عاطفی مستحکم از قبیل مهربانی، خیرخواهی، نرمی و مالیمت در برخورد، 

2. ارتباط فیزیکی و حضوری مانند سرزدن و جویای احوال شدن،
3. بدی را با خوبی پاســخ دادن مانند پیوند در هنگام قهر و جدایی، نزدیک شــدن در 

هنگام دوری و پوزش در هنگام خطا و بدی،
4. احســاس و لطــف بی دریــغ از قبیــل نیکی در موقع عتاب، ســبقت گرفتن در خوبی و 

اتصال در هنگام گسستن رابطه، 
5. بذل و بخشش مالی و عملی، 

6. اخالص و یکرنگی در نصیحت و پند و انتقاد خیرخواهانه، 
7. حمایــت در غیــاب یعنــی تــا حد امــکان در مقابل بدگویی دیگران پشــت او بایســتد، 

گفته های آنها ترتیب اثر ندهد« )همان: 44(. کند و به  دفاع 
به نظر می رسد رفتارهای جامعه پسند توسط شخصیت های جامعه پسند محقق می شوند 
و یا شــخصیت های جامعه پســند رفتارهای جامعه پســند از خود نشان می دهند. در این نوشتار 

پیش از تبیین شخصیت جامعه پسند به صورت مختصر به رفتارهای جامعه پسند  اشاره شد.

۱-۲-۱. شخصیت جامعه پسند
شــخصیت  جامعه پســند دربرگیرنده احساســات، افــکار و تمایالت فرد در رفتار جامعه پســند 
کــردن، داوطلــب شــدن، ارائــه خدمــات،  کمــک  اســت )Penner, 2002: 343). بخشــیدن، 

1. Relationship-enhancing
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متواضــع بــودن، حســن رفتار یا هر واژه دیگری از دنیای وجود انســانی در بخشــندگی و رفتار 
نوع دوســتانه نســبت بــه دیگــران بــه کار می رونــد. به رغــم اینکه چنیــن فعالیت هایــی بدون 
انتظــار پــاداش عمــل یــا متقابــل انجــام می شــوند امــا بــرای کمک کننــده مزایایــی بــه دنبال 
دارنــد )Pagano et al., 2010: 454). ایــن واقعیــت کــه وجــوه چندگانــه شــخصیت در رفتــار 
جامعه پســند دخیــل هســتند، ســبب شــده برخــی محققــان ایــن فــرض را مطــرح کننــد کــه 
ترکیبی از عوامل به وجودآورنده مفهومی هســتند که شــخصیت نوع دوست1 نامیده می شود 
)Bierhoff, Klein and Kramp, 1991؛ به نقل از صفاری نیا، 1391: 86(. بخشــیدن، کمک 
کردن، داوطلب شدن، ارائه خدمات، متواضع بودن، حسن نیت یا هر واژه دیگری از دنیای 
وجود انســانی در بخشــندگی و رفتار نوع دوســتانه نســبت بــه دیگران بــه کار می روند. به رغم 
آنکــه چنیــن فعالیت هایــی بــدون انتظــار پــاداش یــا عمل متقابــل انجــام می شــوند )پگانو و 
همــکاران، 2009(، بــرای کمــک  کننــده مزایایی بــه دنبــال دارنــد )Pagano et al., 2010). در 
دیــدگاه هم حســی – نوع دوســتی باتســون، فرایندهای هم حســی شــامل چند جــزء مختلف 
اســت. مؤلفه »خودتمرکزی هم حســی« هیجان پریشــانی فردی و تحلیل کمک رسانی است، 
در حالی که »مؤلفه تمرکز قربانی هم حسی« هیجان رابطه همدالنه است و رفتار جامعه پسند 
بــه تنهایی رفتــار نوع دوســتانه را افزایش نمی دهــد )صفاری نیــا، 1391: 86(. روابط همدالنه 
وابســتگی نزدیکــی بــه توافق جویــی و اســترس فــردی رابطه قــوی بــا بی ثباتی هیجانــی دارد 

)Moradian and Matzler, 2011؛ به نقل از صفاری نیا و همکاران، 1395: 481(.
آلپورت )1999( شخصیت را سازمان پویای درون شخص می داند که از نظام های روانی 
، افکار و احساسات شخص  - جســمانی تشکیل شده است. این نظام ها شــاخص های رفتار

را ایجاد می کند )شعبانی و شکری، 1398: 63(. 
در پژوهــش حاضــر متغیــر شــخصیت جامعه پســند بــا هفــت خرده مقیــاس »مســئولیت 
اجتماعی«، » ارتباط همدالنه«، »نگاه از منظر دیگران«، »پریشانی فردی«، »استدالل اخالقی 
دوجانبــه«، » اســتدالل اخالقــی جهت گیــری شــده - دیگران« و »نوع دوســتی خودگزارشــی« در 

1. Altruistic Personality
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نظر گرفته شــده اســت که دو عامل هم حسی جهت گیری شده - دیگران و کمک رسانی را مورد 
بررســی قرار می دهد. توجه نظریه پردازان روان شناختی - اجتماعی به رفتارهای تقویت کننده 

.)61 :1398 ، روابط به ویژه کمک رسانی و نوع دوستی بوده است )استگ، بونک و روتنگاتر
شــخصیت جامعه پســند بــه ویــژه همدلــی نقش اساســی در زندگــی اجتماعــی دارد 
)صفاری نیــا و همــکاران، 1393: 37(. همدلــی از ابعاد اصلی مهارت های ارتباطی اســت. 
از آنجا کــه مهارت هــای ارتباطــی مجموعــه ای از توانایی هایــی اســت که فــرد را در برقراری 
آنــان، همدلــی بــا دیگــران، توانایــی بیــان  ارتبــاط اثر بخــش بــا دیگــران ، درک نیازهــای 
گی ها  احساسات، کنترل عاطفی، گوش کردن حقیقی به آنان و... یاری می رساند، این ویژ
می توانند با نوع دوســتی و کمک رســانی به دیگران، هم حســی با دیگران که از مؤلفه های 
اصلی شــخصیت جامعه پســند هســتند، ارتباط داشــته باشــند. بنابراین به نظر می رســد 
میــان مهارت هــای ارتباطــی و شــخصیت جامعه پســند ارتبــاط مثبت و معنــاداری وجود 

دارد.
در پژوهــش حاضــر بــرای بررســی مهارت هــای ارتباطــی جوانــان بــه مؤلفه هــای طــرح 
کنتــرل  پیــام،  ارســال  و  دریافــت  توانایــی  شــامل   )2004( دام  کوئیــن  پرســش نامه  در  شــده 
گــوش دادن، بینــش نســبت بــه فراینــد ارتبــاط و ارتبــاط تــوأم بــا واقعیــت  عاطفــی، مهــارت 
بــه مؤلفه هــای مســئولیت اجتماعــی،  اســتناد شــد. در مــورد شــخصیت جامعه پســند نیــز 
دوجانبــه،  اخالقــی  اســتدالل  فــردی،  پریشــانی  دیگــران،  منظــر  از  نــگاه  همدالنــه،  ارتبــاط 
شــده  اســتناد  خودگزارشــی  نوع دوســتی  و  دیگــران   – شــده  جهت گیــری  اخالقــی  اســتدالل 
)1986(1 لــزاردو  و  گــرادر  رامبــر،  پژوهش هــای  و  دیــدگاه  بر اســاس  مؤلفه هــا  ایــن   اســت. 

 به نقل از )صفاری نیا، 1391: 87(، پنر و کرایگر )1991( و پنر )2002( استخراج شده است. 

۲. پیشینه تجربی پژوهش
شعبانی و شکری )1398( در پژوهشی با عنوان»ارتباط بین شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی 

1. Ramber, Gruder and Lizzardo
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با سالمت اجتماعی جوانان ورزشکار والیبال استان تهران« دریافتند بین شخصیت جامعه پسند 
بــا ســالمت  اجتماعــی رابطــه مثبــت و معنــادار وجــود دارد. همچنیــن بیــن مولفــه مســئولیت 

جامعه پسند و ارتباط همدالنه با سالمت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 
نتایــج پژوهــش فتــح زاده، میکائیلــی و عطادخــت )1398( بــا عنــوان »نقش شــخصیت 
جامعه پســند و امنیت اجتماعی در پیش بینی ســالمت اجتماعی و بهزیستی اجتماعی زنان 
« نشــان داد که شــخصیت جامعه پسند و امنیت اجتماعی دو عامل تعیین کننده در  خانه دار

بهزیستی و سالمت اجتماعی زنان خانه دار است. 
صفاری نیــا، عباس پــور و دهســتانی )1394( در پژوهشــی بــا عنــوان »مقایســه هــوش 
اجتماعی و شــخصیت جامعه پســند در دانشجویان علوم پزشــکی بدون اعتیاد به اینترنت« 
نشــان دادند که با توجه به پایین تر بودن ســطح هوش اجتماعی و شــخصیت جامعه پســند 
در دانشــجویان علــوم پزشــکی دارای اعتیاد بــه اینترنت آموزش مهــارت ارتباطی و اجتماعی 

احتماًال می تواند پیامدهای مثبت سالمت روان را در پی داشته باشد. 
نتایــج پژوهــش جالل زایــی )1392( با عنوان »بررســی رابطه بین مهارت هــای ارتباطی، 
گی هــای شــخصیتی کارآفرینــی مدیــران مــدارس« نشــان داد کــه بیــن مهارت  خالقیــت و ویژ

ارتباطی و خالقیت مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
هــول مــس و همــکاران1)2019( بــه نقــل از رحمــت زاده و رضاخانی )1399( در پژوهشــی 
گی های شــخصیتی مهارت هــای ارتباطی در میــان افراد جراحــی ترمیمی« به  بــا عنــوان »ویژ
گی های شــخصیتی و مهارت های ارتباطی بین فردی در بین سال های اول  بررســی رابطه ویژ
گی های شــخصیتی )از جمله گرایش به  جراحــی ارتوپدی پرداختند. نتایج نشــان داد که ویژ
استرس(، عملکرد فرد را در دو ُبعد از چهار ُبعد مهارت های ارتباطی تشکیل داده و تا 34/8 

درصد از کل واریانس در رتبه های ارتباطات همدلی را به خود اختصاص داده اند.
تراماچی و همکاران2)2018( در پژوهشــی با عنوان »ارزیابی مهارت های ارتباطی پس 
از آمــوزش عملــی طوالنی مــدت میــان دانشــجویان داروســاز ژاپنــی« دریافتنــد بیــش از 80 

1. Howel Mese et al.
2. Teramachi et al.
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درصــد دانش آمــوزان احســاس کرده اند که مهارت هــای ارتباطی در آنها بهبــود پیدا کرده و 
این آموزش به بهبود مهارت های ارتباطی آنها برای رســیدگی به بیماران و همکاران کمک 

کرده است.
مروری بر سوابق تجربی نشان می دهد که پژوهشگران، متناسب با محور و موضوع 
مــورد مطالعــه خود به بررســی جنبه های مختلف آثــار مهارت های ارتباطی یا شــخصیت 
جامعه پســند در حوزه هــای مختلف زندگی افــراد پرداخته اند ، اما هیچ یــک از پژوهش ها 
به طــور مســتقیم بــه تحلیــل وضعیــت مهارت هــای ارتباطی جوانان 20 تا 35 ســاله شــهر 
تهــران بــه تفکیک ابعاد پنج گانه مهارت ها و همچنین به بررســی رابطه میان مهارت های 
کــه پژوهــش حاضــر  ارتباطــی و شــخصیت جامعه پســند مبــادرت نکرده انــد، امــر مهمــی 
در صدد دســتیابی به آن بوده اســت. بنابراین پژوهش حاضر از این نظر دارای نوآوری و 

تازگی است.

3. روش پژوهش 
پژوهــش حاضــر از نــوع پژوهش هــای توصیفــی - همبســتگی اســت. ایــن پژوهــش با روش 
پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسش نامه انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان 
20 تا 35 ســاله شــهر تهران اســت. پیش از این بازه ســنی جوانی، از ســوی معاونت جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان، 15 تــا 29 ســال اعــالم شــده بــود. امــا بــا درخواســت تغییر بازه ســن 
جوانان از سوی معاونت امور جوانان، این درخواست در معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
بررســی شــد و مــورد تأیید شــورای عالی جوانــان قرار گرفت. بــا تغییر جدید، بازه ســنی 18 تا 
35 ســالگی دوران جوانــی محســوب می شــود. امــا از آنجا که برخــی روان شناســان دوره دوم 
نوجوانــی را تــا پایان هجده ســالگی در نظــر می گیرند، نویســندگان مقاله حاضــر برای رعایت 
جوانــب احتیــاط و ضمن مشــورت با چندین اســتاد صاحب نظر در حوزه جامعه شناســی و 
روان شناســی، جامعــه جوانــان مــورد مطالعه را در بازه ســنی 20 تا 35 ســاله در نظر گرفتند. 
حجــم نمونــه براســاس فرمول کوکران 203 نفر انتخاب شــد و شــیوه نمونه گیری، خوشــه ای 
کــه مطالعــات قبلــی انحراف معیــار جامعه جوانان شــهر تهران  چندمرحلــه ای اســت. ازآنجا
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را کمتــر از 1 نشــان می دهــد،1 نویســندگان مقاله در نظر داشــتند نتایــج مؤلفه های پژوهش 
گر اطمینانی در ســطح  را بــا دقتــی در حــد 0/15 )در مقیــاس اندازه گیــری 5( بــرآورد کننــد. ا
95 درصــد را بــرای مطالعــه در نظر بگیریم، حجم نمونه ای برابر با 171 )با اســتفاده از فرمول 

کرد: کفایت خواهد  کوکران( در مطالعه 

با توجه به اینکه درصدی از پاســخ نامه ها به دلیل نقص در پاســخگویی قابل اســتفاده 
نیســت، تصمیم گرفته شــد که از نمونه بیشــتری اســتفاده شــود. در نهایت 203 پرسش نامه 
مربــوط بــه جوانــان )پــس از کنتــرل از کیفیــت مناســبی در پاســخگویی بــه تمــام پرســش ها 

برخوردار بودند( انتخاب و تجزیه و تحلیل شدند. 
برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش از دو پرسش نامه استفاده شد: 

1. پرسش نامه استاندارد و 34 گویه ای مهارت های ارتباطی کوئین  دام )2004( برگرفته از 
کار )1384(؛ با مؤلفه های پنج گانه )توانایی دریافت و ارســال پیام،  مقاله حســین چاری و فدا
کنترل عاطفی، مهارت گوش دادن، بینش نسبت به فرایند ارتباط و ارتباط توأم با قاطعیت(. 
2. پرســش نامه اســتاندار و 29 گویــه ای شــخصیت جامعه پســند صفاری نیــا )1391( با هفت 
خرده مقیاس )مسئولیت اجتماعی، ارتباط همدالنه، نگاه از منظر دیگران، پریشانی فردی، استدالل 

اخالقی دوجانبه، استدالل اخالقی جهت گیری شده – دیگران و نوع دوستی خودگزارشی(.
بااینکه پرسش نامه ها استاندارد بودند و روایی و پایایی آنها قبًا در پژوهش های 
پیشــین به تأیید رســیده بود، اما برای احتیاط برای هر دو پرســش نامه ضریب آلفای 
کرونبــاخ محاســبه شــد. پرســش نامه مهارت هــای ارتباطــی با ضریب محاســبه شــده 
0/87 و پرســش نامه شــخصیت جامعه پســند بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/79 مــورد 

گرفتند. تأیید قرار 

1. براساس یافته های آماری مقاله حاضر انحراف معیار خرده مقیاس ها کوچک تر از یک واحد است.
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۴. یافته های پژوهش
الف( یافته های توصیفی

آن(  الف ۱( توصیف وضعیت مهارت های ارتباطی )مؤلفه های 
الف ۱-۱( توانایی دریافت و ارسال پیام 

جدول 1. پاسخ نمونه مورد مطالعه به 9 عبارت مرتبط با توانایی دریافت و ارسال پیام )فراوانی، درصد، میانگین و ترتیب(

عبارات پرسش نامه
فراوانی

، 1درصد
کم

ی 
خیل

2 ،
کم

3 
ط،

س
متو

4 ،
اد

زی

5 ،
اد

 زی
لی

خی

مع
ج

ز5
ن ا

گی
یان

م

ین
نگ

میا
ب 

رتی
ت

موضوع  جریان  در  دیگران  وقتی 
صحبت من نیستند، بیان عقاید برای 

من دشوار می شود*

2744892810198فراوانی
3.257

100%5.1%14.1%44.9%22.2%13.6%درصد

وقتی متوجه سؤالی نمی شوم، درخواست 
می کنم که سؤال را روشن تر بیان کنند

623657829201فراوانی
3.504

100%14.4%38.8%32.3%11.4%3.0%درصد

متوجه منظور صحبت دیگران نمی شوم*
795843174201فراوانی

3.951
100%2.0%8.5%21.4%28.9%39.3%درصد

دارند  قصد  دیگران  می دانم  که  وقتی 
اینکه  از  زودتر  بگویند،  را  مطلبی  چه 

کنند جوابشان را می دهم تمام 

3349663316197فراوانی
2.759

100%8.1%16.8%33.5%24.9%16.8%درصد

اصل  به  زودتر  هرچه  دارم  دوست 
مطلب بپردازم

412567349194فراوانی
3.782

100%25.3%37.6%28.9%6.2%2.1%درصد
می کنم،  صحبت  کسی  با  که  وقتی 

سعی می کنم خودم را جای او بگذارم
828755626193فراوانی

3.335
100%13.5%29.0%38.9%14.5%4.1%درصد

وقتی که کسی در پیدا کردن کلمات مناسب 
مشکل دارد، با کمال میل آنچه که فکر می کنم 

او می خواهد بگوید را پیشنهاد می کنم

69707239196فراوانی
3.663

100%19.9%36.7%35.7%4.6%3.1%درصد

دیگران می گویند که من صدایم را بلند 
گرچه  می کنم )بلند صحبت می کنم(، ا

گاه نیستم خودم از این موضوع آ

3547534219196فراوانی
2.818

100%9.7%21.4%27.0%24.0%17.9%درصد

کسی انتقاد می کنم، مطمئن  از  وقتی 
که منظورم عمل و رفتار اوست  هستم 
نه خود او، مثًا به جای اینکه بگویم: 
نیستی«، می گویم:  »تو دوست خوبی 
»من با این برخورد تو موافق نیستم« 

1527645732195فراوانی

3.336
100%16.4%29.2%32.8%13.8%7.7%درصد

3.37توانایی دریافت و ارسال پیام

* عبارات ستاره دار در نمره گذاری معکوس محاسبه می شود.
مأخذ: یافته های تحقیق.
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از نــگاه جوانــان مــورد مطالعــه عبــارات »متوجــه منظــور صحبــت دیگران نمی شــوم« و 
»پرداختــن بــه اصل مطلب« با میانگین هــای 3/95 و 3/78 )در مقیاس اندازه گیری 1 تا 5( 
از مهمتریــن موارد در »توانایی دریافت و ارســال پیــام« جوانان مورد مطالعه بوده ولی »بلند 
صحبت کردن« و »وقتی که می دانم دیگران قصد دارند چه مطلبی را بگویند، زودتر از اینکه 
تمــام کننــد جوابشــان را می دهــم« با میانگین هــای 2/81 و 2/75 و کســب رتبه های آخر در 
»توانایی دریافت و ارســال پیام« جوانان کمتر مشــاهده شــده است. مشــاهده سایر موارد با 
کســب رتبه هــای 3 تــا 7 نیز قابــل تأمل بــوده... و در کل وضعیــت »توانایی دریافت و ارســال 

پیام« با کسب میانگین 3/37 بیش از حد متوسط بوده است.

کنترل عاطفی الف۱-۲( 

کنترل عاطفی )فراوانی، درصد، میانگین و ترتیب( جدول 2. پاسخ نمونه مورد مطالعه به 9 عبارت مرتبط با 

عبارات پرسش نامه
فراوانی

درصد

خیلی 
متوسط، کم، 2کم، 1

خیلی زیاد، 34
میانگین جمعزیاد، 5

از 5
ترتیب 

میانگین

به  دیگران  دید  از  اینکه 
برای  کنم،  نگاه  موضوع 

من راحت است

2026774927199فراوانی
3.194

100%13.6%24.6%38.7%13.1%10.1%درصد

حواسم  که  وقتی  حتی 
وانمود  است،  دیگر  جای 

که گوش می دهم می کنم 

2338814116199فراوانی
2.947

100%8.0%20.6%40.7%19.1%11.6%درصد

من  برای  احساسات  ابراز 
دشوار است

5946592313200فراوانی
2.439

100%6.5%11.5%29.5%23.0%29.5%درصد

حرف  دیگران  با  وقتی 
چهره  از  می توانم  می زنم، 
را  احساساتشان  آنها 

بخوانم

711687143200فراوانی
3.661

100%21.5%35.5%34.0%5.5%3.5%درصد

وقتی که مجبورم چیزی بگویم 
کنش های  که از برداشت ها و وا
به  نیستم،  گاه  آ مخاطب 

شدت به هم می ریزم

275372369197فراوانی

2.738
100%4.6%18.3%36.5%26.9%13.7%درصد
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عبارات پرسش نامه
فراوانی

درصد

خیلی 
متوسط، کم، 2کم، 1

خیلی زیاد، 34
میانگین جمعزیاد، 5

از 5
ترتیب 

میانگین

اینکه  برای  راه  بهترین 
تا  کنم  کمک  دیگران  به 
است  آن  کنند،  درک  مرا 
و  افکار  احساسات،  که 

عقایدم را به آنان بگویم

1522864927199فراوانی

3.263
100%13.6%24.6%43.2%11.1%7.5%درصد

مخالفت  من  با  کسی  گر  ا
ناراحتی  احساس  کند، 
آن  گر  ا ویژه  به  می کنم 
هم  مرا  تجربه  شخص 

نداشته باشد

1842734515193فراوانی

2.986
100%7.8%23.3%37.8%21.8%9.3%درصد

را  مشکالت  قادرم  من 
دادن  دست  از  بدون 

کنترل عواطفم حل کنم

1733795017196فراوانی
3.095

100%8.7%25.5%40.3%16.8%8.7%درصد

سر  بر  بحث  دارم  تمایل 
را به  موضوعات رنجش آور 

تأخیر بیندازم.

919656535193فراوانی
3.512

100%18.1%33.7%33.7%9.8%4.7%درصد

3.09کنترل عاطفی

مأخذ: همان.

از نگاه جوانان مورد مطالعه عبارات »وقتی با دیگران حرف می زنم، می توانم از چهره آنها 
احساساتشــان را بخوانــم « و »تمایل دارم بحث موضوع های رنجــش ور را به تأخیر بیندازم« 
بــا میانگین هــای 3/66 و 3/51 )در مقیــاس اندازه گیری 1 تا 5(، مهمتریــن موارد در »کنترل 
عاطفــی« جوانــان مــورد مطالعه بوده ولی »وقتــی که مجبورم چیزی بگویم که از برداشــت ها 
گاه نیســتم، بــه شــدت به هــم می ریــزم« و »ابراز احساســات برایم  کنش هــای مخاطــب آ و وا
دشــوار اســت« بــا میانگین های 2/73 و 2/43 و کســب رتبه هــای آخر در »کنتــرل عاطفی« 
جوانان کمتر مشــاهده شــده اســت. مشاهده ســایر موارد با کســب رتبه های 3 تا 7 نیز قابل 
تأمــل بــوده... و در کل وضعیــت »کنتــرل عاطفــی« با کســب میانگین 3/09 در حد متوســط 

بوده است.
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گوش دادن الف ۱-3( 

جدول 3. پاسخ نمونه مورد مطالعه به 6 عبارت مرتبط با گوش دادن )فراوانی، درصد، میانگین و ترتیب(

عبارات پرسش نامه
فراوانی

درصد

خیلی 
خیلی زیاد، 4متوسط، 3کم، 2کم، 1

میانگین جمعزیاد، 5
از 5

ترتیب 
میانگین

را  نظراتم  می کنم  سعی 
به روشنی بیان کنم

314577350197فراوانی
3.781

100%25.4%37.1%28.9%7.1%1.5%درصد

من  مکالمات،  در 
بیشتر صحبت می کنم

15261023419196فراوانی
3.085

100%9.7%17.3%52.0%13.3%7.7%درصد

این طور فکر می کنم که 
مجلس  من  حضور  با 

صمیمی تر می شود

820765141196فراوانی
3.492

100%20.9%26.0%38.8%10.2%4.1%درصد

دیگران  که  آنچه  به 
عالقه مند  می گویند 

می شوم

9201074116193فراوانی
3.184

100%8.3%21.2%55.4%10.4%4.7%درصد

صحبت  هنگام  به 
کنش  وا از  دیگران  با 
آنچه  عاطفی خودم به 

گاهم گفته می شود، آ

715806430196فراوانی
3.483

100%15.3%32.7%40.8%7.7%3.6%درصد

مخالفتم  بیان  از 
اجتناب  دیگران  با 
ممکن  چون  می کنم، 
ناراحت  من  از  است 

شوند

2844752720194فراوانی
2.836

100%10.3%13.9%38.7%22.7%14.4%درصد

3.31مهارت گوش دادن

مأخذ: همان.

از نــگاه جوانــان مورد مطالعه عبارات »بیان نظرات به روشــنی« و »این طور فکر می کنم 
کــه بــا حضور من مجلس صمیمی تر می شــود« بــا میانگین هــای 3/78 و 3/49 )در مقیاس 
اندازه گیــری 1 تــا 5( مهمترین موارد در »مهارت گــوش دادن« جوانان مورد مطالعه بوده ولی 



        37۰Ý£#{Õ       S ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         / سال ۲9، شماره ۱۱۰
KA

ùê#"F
     B&     #

»از بیــان مخالفتــم بــا دیگــران اجتناب می کنــم، چون ممکن اســت از من ناراحت شــوند« با 
میانگیــن 2/83 و کســب رتبــه آخــر در »مهــارت گــوش دادن« جوانان کمتر مشــاهده شــده 
اســت. مشــاهده سایر موارد با کسب رتبه های 3 تا 5 نیز قابل تأمل بوده... و در کل وضعیت 

»مهارت گوش دادن« با کسب میانگین 3/31 بیش از حد متوسط بوده است.

الف ۴-۱( بینش نسبت به فرایند ارتباط

جدول 4. پاسخ نمونه مورد مطالعه به 5 عبارت مرتبط با بینش نسبت به فرایند ارتباط )فراوانی، درصد، میانگین و ترتیب(

عبارات پرسش نامه
فراوانی

درصد

خیلی 
متوسط، کم، 2کم، 1

خیلی زیاد، 34
میانگین جمعزیاد، 5

از 5
ترتیب 

میانگین

برای  را  چیزی  که  وقتی 
می دهم،  توضیح  دیگران 
آیا  که  می پرسم  آنها  از 
را  حرف هایم  اینجای  تا 

فهمیده اند

394381275195فراوانی

2.574
100%2.6%13.8%41.5%22.1%20.0%درصد

دیگران متوجه صحبت های 
من نمی شوند*

714057274199فراوانی
3.742

100%2.0%13.6%28.6%20.1%35.7%درصد

حساس  صحبت ها  وقتی 
دارم  میل  می شوند، 

موضوع را عوض کنم

346366278198فراوانی
2.565

100%4.0%13.6%33.3%31.8%17.2%درصد

وقتی می فهمم احساسات 
کرده ام،  کسی را جریحه دار 
معذرت خواهی  او  از 

می کنم

1111497056197فراوانی
3.761

100%28.4%35.5%24.9%5.6%5.6%درصد

و  هستم  ناراحت  وقتی 
که  می پرسد  من  از  کسی 
پنهان  هستی؟«  »ناراحت 

نمی کنم

2653653913196فراوانی
2.803

100%6.6%19.9%33.2%27.0%13.3%درصد

فرایند  به  نسبت  بینش 
3.08ارتباط

* عبارات ستاره دار در نمره گذاری معکوس محاسبه می شود.
مأخذ: همان.
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از نگاه جوانان مورد مطالعه عبارت »وقتی که می فهمم احساســات کســی را جریحه دار 
کــرده ام از او معذرت خواهــی می کنــم« بــا میانگیــن 3/76 )در مقیــاس اندازه گیــری 1 تــا 5(، 
مهمتریــن مورد در »بینش نســبت بــه فرایند ارتباط« جوانان مــورد مطالعه بوده ولی »وقتی 
صحبت ها احســاس می شــوند، میل دارم موضوع را عوض کنم« با میانگین 2/83 و کســب 
رتبه آخر در »بینش نســبت به فرایند ارتباط« جوانان کمتر مشــاهده شــده اســت. مشــاهده 
ســایر موارد با کســب رتبه های 3 تا 5 نیز قابل تأمل بوده... و در کل وضعیت »بینش نســبت 

به فرایند ارتباط« با کسب میانگین 3/08 در حد متوسط است.

الف 5-۱( ارتباط توأم با قاطعیت

جدول 5. پاسخ نمونه مورد مطالعه به 5 عبارت مرتبط با ارتباط توأم با قاطعیت )فراوانی، درصد، میانگین و ترتیب(

عبارات پرسش نامه
فراوانی

درصد

خیلی 
متوسط، کم، 2کم، 1

خیلی زیاد، 34
میانگینجمعزیاد، 5

از 5
ترتیب 

میانگین

برای  موضوعی  که  وقتی 
قطع  باشم،  داشته  گفتن 
برایم  دیگران  صحبت  کردن 

مسئله ای نیست

544958288197فراوانی

2.435
100%4.1%14.2%29.4%24.9%27.4%درصد

ضعفم  نقاط  می توانم 
که  کنم  مخفی  چنان  را 
دیگران  دست  به  بهانه ای 

ندهم

2234675818199فراوانی

3.082
100%9.0%29.1%33.7%17.1%11.1%درصد

از  کردم،  اشتباه  که  وقتی 
اینکه اشتباه خود را بپذیرم، 

نمی ترسم

1421486650199فراوانی
3.591

100%25.1%33.2%24.1%10.6%7.0%درصد

می شود،  انتقاد  من  از  وقتی 
مقاومت  و  می شوم  ناراحت 

می کنم

3454712710196فراوانی
2.624

100%5.1%13.8%36.2%27.6%17.3%درصد

که احساساتم  کسی  قادرم با 
است،  کرده  جریحه دار  را 

کنم. مقابله به مثل 

2635664422193فراوانی
3.013

100%11.4%22.8%34.2%18.1%13.5%درصد

2.94ارتباط توأم با واقعیت

مأخذ: همان.
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از نــگاه جوانــان مــورد مطالعــه عبــارت »وقتی که اشــتباه کــردم، از اینکه اشــتباه خود را 
بپذیــرم، نمی ترســم« بــا میانگیــن 3/59 )در مقیــاس اندازه گیــری 1 تا 5(، مهمتریــن مورد در 
»ارتبــاط تــوأم بــا واقعیــت« جوانان مــورد مطالعه بــوده ولی »وقتــی که موضوعی بــرای گفتن 
داشته باشم، قطع کردن صحبت دیگران برایم مسئله ای نیست« با میانگین 2/43 و کسب 
رتبه آخر در »ارتباط توأم با واقعیت« جوانان کمتر مشاهده شده است. مشاهده سایر موارد 
با کســب رتبه های 2 تا 4 نیز قابل تأمل بوده... و در کل وضعیت »ارتباط توأم با واقعیت« با 

کسب میانگین 2/94 کمتراز حد متوسط است.

ب( پاسخ به سؤال های پژوهش 

ب ۱( پاســخ بــه ســؤال  اول پژوهش: وضعیــت مهارت هــای ارتباطی جوانان ۲۰ تا 35 ســاله 
شهر تهران به تفکیک ابعاد پنج گانه مهارت ها چگونه است؟

- وضعیت ابعاد مهارت های ارتباطی

جدول 6. وضعیت ابعاد پنج گانه مهارت های ارتباطی 

میانگینتعدادمؤلفه ها
انحراف استانداردترتیب میانگیندر مقیاس 1 تا 5

2013.3710.46توانایی دریافت و ارسال پیام

2013.0840.51کنترل عاطفی

2003.3120.57مهارت گوش دادن

2013.0930.53بینش نسبت به فرایند ارتباط

2002.9550.59ارتباط توأم با قاطعیت

2013.370.41وضعیت کلی

مأخذ: یافته های تحقیق.
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نمودار 1. وضعیت مهارت های ارتباطی

مأخذ: یافته های تحقیق.

بر اساس یافته های مندرج در جدول و نمودار فوق، وضعیت ابعاد پنج گانه مهارت های 
ارتباطی در جوانان مورد مطالعه به ترتیب توانایی دریافت و ارسال پیام، مهارت گوش دادن 
بــا میانگین هــای بیش از حد متوســط )3( و بینش نســبت بــه فرایند ارتبــاط، کنترل عاطفی 

درحد متوسط )3( و ارتباط توأم با واقعیت کمتر از حد متوسط )3( بوده است. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         / سال ۲9، شماره ۱۱۰  37۴Ý£#{Õ       S        
KA

ùê#"F
     B&     #

ب ۲( پاســخ به ســؤال دوم پژوهش: آیا مهارت های ارتباطی با شــخصیت جامعه پســند 
جوانان ۲۰ تا 35 ساله شهر تهران رابطه دارد؟

- بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند 

جدول 7. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و آزمون معناداری برای بررسی
رابطه بین مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند

همبستگی های غیر پارامتریک
توانایی 

دریافت و 
ارسال پیام

کنترل 
عاطفی

مهارت 
گوش دادن

بینش نسبت 
به فرایند ارتباط

ارتباط توأم 
با قاطعیت

مهارت های 
ارتباطی، 

وضعیت کلی

من
پیر

س
ی ا

تگ
س

مب
ه

مسئولیت 
اجتماعی

0.0620.067-193.)**(0.0520.0440.098ضریب همبستگی
0.4740.5450.1760.0080.3940.356سطح معناداری

191191191191191191تعداد

ارتباط 
همدالنه

0.02-0.071-0.0150.073-0.03-0.041ضریب همبستگی
0.5730.6860.8430.3210.3320.742سطح معناداری

187187187187187187تعداد

نگاه از 
منظردیگران

2340.097.-)**(192.)**(0.0070.099-255.)**(ضریب همبستگی
0.0000.9230.1720.0080.0010.182سطح معناداری

191191191191191191تعداد
ل  استدال
اخالقی 
دوجانبه

412.)**(2950.072.)**(296.)**(259.)**(422.)**(ضریب همبستگی
0.0000.0000.0000.0000.3160.000سطح معناداری

194194194194194194تعداد

ل اخالقی  استدال
جهت گیری شده

284.)**(2140.002.)**(220.)**(194.)**(287.)**(ضریب همبستگی
0.0000.0070.0020.0030.9760.000سطح معناداری

194194194194194194تعداد
عامل 1، 

هم حسی 
جهت گیری شده

233.)**(0.098-290.)**(212.)**(2870.125.)**(ضریب همبستگی
0.0000.0810.0030.0000.1760.001سطح معناداری

194194194194194194تعداد

پریشانی 
فردی

150.-)*(0.018-0.119-186.-)*(0.019-146.-)*(ضریب همبستگی
0.0460.7950.0100.1050.8070.040سطح معناداری

188188188188188188تعداد

نوع دوستی 
خودگزارشی

0.0590.094-0.1180.0430.1170.056ضریب همبستگی
0.1000.5520.1020.4390.4160.189سطح معناداری

195195195195195195تعداد

عامل 2، 
کمک رسانی

0.02-0.069-0.016-0.022-0.0260.004ضریب همبستگی
0.7210.9500.7630.8250.3360.830سطح معناداری

195195195195195195تعداد
شخصیت 

جامعه پسند، 
وضعیت کلی

206.)**(0.109-271.)**(161.)*(2850.111.)**(ضریب همبستگی
0.0000.1230.0250.0000.1280.004سطح معناداری

195195195195195195تعداد
* همبستگی در سطح 0/05 معنا دار است.

** همبستگی در سطح 0/01 معنا دار است.
مأخذ: همان.
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براســاس یافته هــای حاصــل از پژوهش میان توانایی دریافت و ارســال پیــام با نگاه 

از منظر دیگران، اســتدالل اخالقی دوجانبه و اســتدالل اخالقی جهت گیری شــده رابطه 

مثبت قوی و معنادار مشــاهده می شــود )Sig>0.01). همچنین میان توانایی دریافت و 

ارسال پیام با پریشانی فردی رابطه منفی و معنادار وجود دارد )Sig>0.05). بین توانایی 

دریافــت و ارســال پیــام با وضعیــت کلی شــخصیت جامعه پســند نیز رابطه مثبــت قوی و 

معنادار مشاهده می شود )Sig>0.01). میان کنترل عاطفی با استدالل اخالقی دوجانبه 

و اســتدالل اخالقــی جهت گیــری شــده رابطــه مثبــت قــوی و معنــادار مشــاهده می شــود 

)Sig>0.01). بیــن مهــارت گوش دادن با اســتدالل اخالقی دوجانبه و اســتدالل اخالقی 

جهت گیری شــده رابطه مثبت قوی و معنادار مشــاهده می شود )Sig>0.01). همچنین 

 .(Sig>0.05( بین مهارت گوش دادن با پریشانی فردی رابطه منفی و معنادار وجود دارد

بیــن مهــارت گــوش دادن بــا وضعیــت کلــی شــخصیت جامعه پســند هــم رابطــه مثبت و 

معنادارمشــاهده می شــود )Sig>0.05). بیــن بینش نســبت به فرایند ارتباط مســئولیت 

اجتماعی، نگاه از منظر دیگران، استدالل اخالقی دوجانبه و استدالل اخالقی جهت گیری 

شــده رابطه مثبت قوی و معنادار مشــاهده می شــود )Sig>0.01). بین بینش نســبت به 

فراینــد ارتباط با پریشــانی فــردی رابطه منفی و معنــادار وجــود دارد )Sig>0.05). بینش 

نسبت به فرایند ارتباط )مهارت های ارتباطی( با وضعیت کلی شخصیت جامعه پسند نیز 

رابطــه مثبت قوی و معنادار مشــاهده می شــود )Sig>0.01). بین ارتبــاط توأم با واقعیت 

با نگاه از منظر دیگران رابطه منفی قوی و معنادار مشــاهده می شــود )Sig>0.01). میان 

مهارت های ارتباطی با اســتدالل اخالقی دوجانبه و اســتدالل اخالقی جهت گیری شــده 

رابطــه مثبت قوی و معنادارمشــاهده می شــود )Sig>0.01(. همچنیــن بین مهارت های 

ارتباطــی بــا پریشــانی فردی رابطــه منفی و معنــادار وجــود دارد )Sig>0.05). در مجموع 

بیــن مهارت هــای ارتباطــی بــا وضعیت کلی شــخصیت جامعه پســند رابطه مثبــت قوی و 

 .(Sig>0.01( معنادار مشاهده می شود
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آیــا مهارت هــای ارتباطی و شــخصیت جامعه پســند  ب 3( پاســخ بــه ســؤال ســوم پژوهش: 
آنان رابطه دارد؟ جوانان با متغیرهای زمینه ای 

ب ۱-3( مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند )عوامل و ابعاد آنها( بر اساس جنسیت

جدول 8. آزمون  t مستقل به منظور مقایسه مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند 
)عوامل و ابعاد آنها( در جوانان زن و مرد

آزمون نمونه های مستقل
آزمون لیون برای 

تساوی واریانس ها
آزمون تی برای تساوی میانگین ها

F محاسبه 
شده

سطح 
معناداری

t محاسبه 
شده

df درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

تفاضل 
میانگین ها

خطای استاندارد 
تفاضل

 فاصله اطمینان 
95 درصد برای تفاضل

حد باالحد پایین

ت وارسال پیام
توانایی دریاف

ی
ض تساو

 با فر
س ها

واریان

0.5940.4422.111960.0360.140.060.010.26

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

2.06163.20.0410.140.070.010.27

کنترل عاطفی
ی

ض تساو
 با فر

س ها
واریان

0.0010.9750.731960.4680.050.07-0.090.20

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

0.73182.20.4690.050.07-0.090.20

ش دادن
ت گو

مهار
ی

ض تساو
 با فر

س ها
واریان

0.1580.6911.301950.1950.110.08-0.060.27

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

1.28165.30.2040.110.08-0.060.27
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آزمون نمونه های مستقل
آزمون لیون برای 

تساوی واریانس ها
آزمون تی برای تساوی میانگین ها

F محاسبه 
شده

سطح 
معناداری

t محاسبه 
شده

df درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

تفاضل 
میانگین ها

خطای استاندارد 
تفاضل

 فاصله اطمینان 
95 درصد برای تفاضل

حد باالحد پایین

ط
ت به فرایند ارتبا

ش نسب
بین

ی
ض تساو

 با فر
س ها

واریان

0.3160.575-1.581960.116-0.120.08-0.270.03

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

-1.56172.30.121-0.120.08-0.270.03

ت
ط توأم با قاطعی

ارتبا
ی

ض تساو
 با فر

س ها
واریان

2.510.115-1.501950.136-0.130.09-0.300.04

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

-1.52190.40.13-0.130.08-0.290.04

ت کلی
ضعی

ی ارتباطی، و
ت ها

مهار
ی

ض تساو
 با فر

س ها
واریان

0.9370.3340.931960.3520.060.06-0.060.17

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

0.90157.30.3670.060.06-0.070.18

ت اجتماعی
مسئولی

ی
ض تساو

 با فر
س ها

واریان

0.0050.944-1.811860.072-0.240.13-0.500.02

ی
ض عدم تساو

 با فر
س ها

واریان

-1.81172.40.071-0.240.13-0.500.02
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آزمون نمونه های مستقل
آزمون لیون برای 

تساوی واریانس ها
آزمون تی برای تساوی میانگین ها

F محاسبه 
شده

سطح 
معناداری

t محاسبه 
شده

df درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

تفاضل 
میانگین ها

خطای استاندارد 
تفاضل

 فاصله اطمینان 
95 درصد برای تفاضل

حد باالحد پایین

ط همدالنه
ارتبا

ی
ض تساو

 با فر
س ها

واریان

2.0520.1541.161820.2460.150.13-0.110.42

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

1.13149.40.2590.150.14-0.120.42

نگاه از منظر دیگران
ی

ض تساو
 با فر

س ها
واریان

2.9750.0860.141860.8930.020.12-0.220.25

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

0.14182.10.8910.020.12-0.210.24

استدالل اخالقی دوجانبه
ی

ض تساو
 با فر

س ها
واریان

6.9270.0091.371890.1710.200.15-0.090.49

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

1.31141.40.1910.200.15-0.100.51

ی شده
ت گیر

استدالل اخالقی جه
ی

ض تساو
 با فر

س ها
واریان

3.7010.0561.191890.2370.170.15-0.110.46

ی
ض عدم تساو

 با فر
س ها

واریان

1.15151.50.2510.170.15-0.120.47
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آزمون نمونه های مستقل
آزمون لیون برای 

تساوی واریانس ها
آزمون تی برای تساوی میانگین ها

F محاسبه 
شده

سطح 
معناداری

t محاسبه 
شده

df درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

تفاضل 
میانگین ها

خطای استاندارد 
تفاضل

 فاصله اطمینان 
95 درصد برای تفاضل

حد باالحد پایین

ی شده
ت گیر

عامل 1، هم حسی جه
ی

ض تساو
 با فر

س ها
واریان

0.8430.360.301890.7650.030.09-0.150.20

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

0.30180.50.7620.030.09-0.150.20

ی
پریشانی فرد

ی
ض تساو

 با فر
س ها

واریان

0.1970.6580.611830.540.080.13-0.180.34

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

0.62172.70.5390.080.13-0.180.34

نوع دوستی خودگزارشی
ی

ض تساو
 با فر

س ها
واریان

2.3050.1311.011900.3140.130.12-0.120.37

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

1.03186.40.3030.130.12-0.110.36

ک رسانی
عامل 2، کم

ی
ض تساو

 با فر
س ها

واریان

2.9640.0871.281900.2040.110.09-0.060.29

ی
ض عدم تساو

 با فر
س ها

واریان

1.31187.60.1920.110.09-0.060.28
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آزمون نمونه های مستقل
آزمون لیون برای 

تساوی واریانس ها
آزمون تی برای تساوی میانگین ها

F محاسبه 
شده

سطح 
معناداری

t محاسبه 
شده

df درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

تفاضل 
میانگین ها

خطای استاندارد 
تفاضل

 فاصله اطمینان 
95 درصد برای تفاضل

حد باالحد پایین

ت کلی
ضعی

ت جامعه پسند ، و
شخصی

ی
ض تساو

 با فر
س ها

واریان

0.730.3940.511900.6120.040.07-0.100.18

ض عدم
 با فر

س ها
ی واریان

تساو

0.52183.50.6070.040.07-0.100.17

مأخذ: همان.

براســاس جــدول فــوق فقط در توانایی دریافت و ارســال پیام از شــخصیت جامعه پســند 
بین جوانان زن و مرد تفاوت معنادار مشاهده می شود )Sig>0.05). توانایی دریافت و ارسال 
پیام در زنان )میانگین 3/44 در مقیاس اندازه گیری 1 تا 5( از مردان با )میانگین 3/31( باالتر 

.(Sig>0.05( است. در سایر متغیرهای پژوهش تفاوت ها در زنان و مردان معنادار نیست
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ب ۲-3( مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند )عوامل و ابعاد آنها( براساس گروه های سنی

جدول 9. آزمون آنالیز واریانس یک سویه به منظور مقایسه مهارت های ارتباطی و 
گروه سنی جوانان  شخصیت جامعه پسند )عوامل و ابعاد آنها( در سه 

واریانس یک سویه

مجموع مؤلفه ها 
مجذورات

درجه 
محاسبه میانگینآزادی

معنا داریشده

توانایی دریافت و 
ارسال پیام

گروه ها 2.18221.0915.5130.005بین 

گروه ها 38.391940.198درون 

40.57196جمع

کنترل عاطفی

گروه ها 0.05620.0280.1060.899بین 

گروه ها 50.971940.263درون 

51.03196جمع

مهارت گوش دادن

گروه ها 0.19520.0970.290.749بین 

گروه ها 64.831930.336درون 

65.02195جمع

بینش نسبت به 
فرایند ارتباط

گروه ها 0.32620.1630.5780.562بین 

گروه ها 54.711940.282درون 

55.03196جمع

ارتباط توأم با 
قاطعیت

گروه ها 0.46420.2320.6480.524بین 

گروه ها 69.121930.358درون 

69.59195جمع

مهارت های 
ارتباطی، وضعیت 

کلی

گروه ها 0.34920.1751.0140.365بین 

گروه ها 33.421940.172درون 

33.77196جمع
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واریانس یک سویه

مجموع مؤلفه ها 
مجذورات

درجه 
محاسبه میانگینآزادی

معنا داریشده

مسئولیت اجتماعی

گروه ها 0.60920.3040.3660.694بین 

گروه ها 1531840.831درون 

153.6186جمع

ارتباط همدالنه

گروه ها 12.1626.0788.2290.000بین 

گروه ها 1331800.739درون 

145.1182جمع

نگاه از منظردیگران

گروه ها 1.14620.5730.8910.412بین 

گروه ها 118.41840.643درون 

119.5186جمع

استدالل اخالقی 
دوجانبه

گروه ها 9.35224.6764.7680.01بین 

گروه ها 183.41870.981درون 

192.8189جمع

استدالل اخالقی 
جهت گیری شده

گروه ها 6.42823.2143.3220.038بین 

گروه ها 180.91870.967درون 

187.4189جمع

عامل ١، هم حسی 
جهت گیری شده

گروه ها 1.57320.7872.1140.124بین 

گروه ها 69.561870.372درون 

71.14189جمع

پریشانی فردی

گروه ها 1.22620.6130.7790.46بین 

گروه ها 142.41810.787درون 

143.7183جمع
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واریانس یک سویه

مجموع مؤلفه ها 
مجذورات

درجه 
محاسبه میانگینآزادی

معنا داریشده

نوع دوستی 
خودگزارشی

گروه ها 0.50320.2510.3410.712بین 

گروه ها 138.81880.738درون 

139.3190جمع

عامل 2، 
کمک رسانی

گروه ها 0.62620.3130.8390.434بین 

گروه ها 70.131880.373درون 

70.76190جمع

شخصیت 
جامعه پسند، 
وضعیت کلی

گروه ها 0.74620.3731.5710.211بین 

گروه ها 44.661880.238درون 

45.41190جمع

مأخذ: همان.

توانایــی دریافت و ارســال پیــام ارتباط همدالنه، اســتدالل اخالقی دوجانبه، اســتدالل 
اخالقی جهت گیری شده )از عامل 1، هم حسی جهت گیری شده( در گروه های سنی جوانان 
تفــاوت معنادار مشــاهده می شــود )Sig>0.05). آزمون های تعقیبی نشــان می دهد توانایی 
دریافت و ارســال پیام در گروه 30 تا 35 ســاله از جوانان 25 تا 30 ســاله بیشــتر اســت. ارتباط 
همدالنــه در گــروه 20 تا 25 ســاله از دو گــروه دیگر باالتر بوده و اســتدالل اخالقی دوجانبه در 
گروه 30 تا 35 ســاله از جوانان 25 تا 30ســاله بیشــتر وجود دارد. در ســایر موارد تفاوت ها در 

.(Sig>0.05( سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست

ب3-3( مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند )عوامل و ابعاد آنها( بر اساس وضعیت تأهل

 بر اساس یافته های پژوهش در همه مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند )عوامل و 
 .(Sig>0.05( تفاوت ها در جوانان مجرد و متأهل معنادار نیست )ابعاد آنها
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ب۴-3( مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند )عوامل و ابعاد آنها( بر اساس وضعیت اشتغال

آزمون t مستقل به منظور مقایسه مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند در جوانان 
شــاغل و بیکار نشــان داد که در همه مهارت های ارتباطی و شــخصیت جامعه پسند )عوامل 

 .(Sig>0.05( تفاوت ها در جوانان شاغل و بیکار معنادار نیست )وابعاد آنها

ب5-3( مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند )عوامل و ابعاد آنها( بر اساس تحصیالت

جدول 10. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و آزمون معناداری به منظور بررسی رابطه بین
مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند با میزان تحصیالت

میزان تحصیالتهمبستگی های غیرپارامتری

من
پیر

اس
ی 

تگ
بس

هم
ب 

ضری

توانایی دریافت و ارسال پیام

201.)**(ضریب همبستگی

0.004سطح معنا داری

201تعداد

کنترل عاطفی

0.06ضریب همبستگی

0.401سطح معناداری

201تعداد

مهارت گوش دادن

175.)*(ضریب همبستگی

0.013سطح معنا داری

200تعداد

بینش نسبت به فرایند ارتباط

302.)**(ضریب همبستگی

0سطح معنا داری

201تعداد

ارتباط توأم با قاطعیت

0.072ضریب همبستگی

0.31سطح معنا داری

200تعداد
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میزان تحصیالتهمبستگی های غیرپارامتری

مهارت های ارتباطی، وضعیت کلی

209.)**(ضریب همبستگی

0.003سطح معنا داری

201تعداد

مسئولیت اجتماعی

0.088ضریب همبستگی

0.227سطح معنا داری

191تعداد

ارتباط همدالنه

0.11ضریب همبستگی

0.136سطح معناداری

187تعداد

نگاه از منظردیگران

205.)**(ضریب همبستگی

0.005سطح معنا داری

191تعداد

استدالل اخالقی دوجانبه

322.)**(ضریب همبستگی

0سطح معنا داری

194تعداد

استدالل اخالقی جهت گیری شده

268.)**(ضریب همبستگی

0سطح معنا داری

194تعداد

عامل ١، هم حسی جهت گیری شده

318.)**(ضریب همبستگی

0سطح معا داری

194تعداد

پریشانی فردی

0.13-ضریب همبستگی

0.076سطح معنا داری

188تعداد
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میزان تحصیالتهمبستگی های غیرپارامتری

نوع دوستی خودگزارشی

0.001ضریب همبستگی

0.992سطح معنا داری

195تعداد

عامل 2، کمک رسانی

0.062-ضریب همبستگی

0.392سطح معنا داری

195تعداد

شخصیت جامعه پسند ، وضعیت کلی

236.)**(ضریب همبستگی

0.001سطح معنا داری

195تعداد

 *همبستگی در سطح 0/05 معنا دار است.
 **همبستگی در سطح 0/01 معنا دار است.

مأخذ: همان.

بین توانایی دریافت و ارسال پیام، مهارت گوش دادن، بینش نسبت به فرایند ارتباط، 
نــگاه از منظــر دیگــران، اســتدالل اخالقــی دوجانبــه، اســتدالل اخالقــی جهت گیــری شــده و 
شــخصیت جامعه پســند بــا میزان تحصیــالت جوانان رابطــه مثبت قوی و معنادار مشــاهده 

.(Sig>0.05( در سایر موارد رابطه ها معنادار نیست .(Sig>0.01( می شود

ب6-3( مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند )عوامل و ابعاد آنها( بر اساس وضعیت درآمد

فقــط بین بینش نســبت بــه فرایند ارتبــاط )از مهارت هــای ارتباطی( با میــزان درآمد جوانان 
رابطه مثبت و معنادار مشــاهده می شــود )Sig>0.05) و عامل 2، کمک رســانی هم با میزان 

.(Sig>0.05( درآمد جوانان رابطه منفی و معنادار وجود دارد

5. جمع بندی و نتیجه گیری
مهارت هــای ارتباطی دســته ای از مهارت ها هســتند که به واســطه آنها افــراد می توانند درگیر 
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تعامل های بین فردی و فرایند ارتباط شــوند؛ فرایندی که افراد اطالعات، افکار و احساســات 
بــا یکدیگــر در میــان می گذارنــد )حــدادی و  کالمــی و غیرکالمــی  را از طریــق مبادلــه  خــود 
ابراهیمی، 2020؛ به نقل از طالبی خانسری، 1399: 115(. در این پژوهش به مطالعه وضعیت 
مهارت هــای ارتباطــی جوانــان شــهر تهران )در ابعــاد پنج گانــه مهارت های ارتباطــی( و رابطه 
آن با شــخصیت جامعه پســند پرداخته شــد. یافته های پژوهش در پاسخگویی به سؤال اول 
پژوهش مبنی بر اینکه وضعیت مهارت های ارتباطی جوانان شهر تهران چگونه است؟ نشان 
داد که وضعیت ابعاد پنج گانه مهارت های ارتباطی در جوانان مورد مطالعه به ترتیب توانایی 
دریافت و ارســال پیام، مهارت گوش دادن با میانگین های بیش از حد متوســط)3( و بینش 
نســبت بــه فراینــد ارتباط، کنتــرل عاطفی در حــد متوســط)3( و ارتباط توأم بــا واقعیت کمتر 
ازحد متوسط)3( بوده است. جوانان مورد مطالعه در برقراری روابط با دیگران دارای مهارتی 
بیــش از حــد متوســط بــوده و در انتقال پیام ها و معناهــای مورد نظر خود بــه دیگران دارای 
مهــارت قابــل قبولی هســتند. آنان همچنین از مهــارت گوش  دادن باالیــی برخوردارند. آنان 
در روابــط خــود بــا دیگران، خــوب و عمیق به ســخنان دیگران گوش می دهنــد که این گوش 
دادن با شنیدن صرف متفاوت است. این نوع گوش  دادن جوانان را قادر می کند که به درک 
عمیق احساســات، عواطف، افکار و تجربه های طرف مقابل دســت یابند و معنای مورد نظر 

گفته )ارتباط کالمی و غیرکالمی( دریافت می کنند.  گفته و نا مخاطبان را از پس سخنان 
نتایــج پژوهش در خصوص پاســخگویی به ســؤال دوم پژوهش مبنی بــر اینکه آیا میان 
مهارت هــای ارتباطــی و شــخصیت جامعه پســند جوانــان 20تا35 ســاله رابطــه وجــود دارد؛ 
نشــان داد پاســخ مثبت بوده و رابطه مثبت قوی و معنا دارمشاهده می شود. به این معنا که 

مهارت های ارتباطی موجب بهبود شخصیت جامعه پسند جوانان می شود.
نتایج در خصوص پاسخ به سؤال سوم پژوهش مبنی بر اینکه آیا مهارت های ارتباطی و 
شخصیت جامعه پسند جوانان با متغیرهای زمینه ای آنان رابطه دارد؟ نشان داد که فقط در 
توانایی دریافت و ارســال پیام بین جوانان زن و مرد تفاوت معنادار مشــاهده شده و توانایی 
دریافت و ارسال پیام در زنان مورد مطالعه از مردان باالتر است. در سایر متغیرهای پژوهش 
تفاوت هــا در زنــان و مــردان معنــا دار نیســت. بر اســاس نتایــج پژوهــش زنــان از مهارت هــای 
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ارتباطــی بیشــتری در ُبعد توانایی ارســال و دریافت پیام برخوردارنــد، به این معنا که توانایی 
بیشتری در کشف معنای حقیقی پیام های کالمی و غیرکالمی در ارتباطات اجتماعی دارند. 
در بررســی رابطه میان مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند بر اساس سن مشاهده 
شد که توانایی دریافت و ارسال پیام، ارتباط همدالنه، استدالل اخالقی دوجانبه و استدالل 
اخالقی جهت گیری شــده در میان گروه های ســنی جوانان تفاوت معنا دار مشــاهده شــده و 
آزمون هــای تعقیبــی نشــان می دهد، توانایی دریافت و ارســال پیــام در گروه 30تا35 ســاله از 
جوانان 25تا30ساله بیشتر است. ارتباط همدالنه در گروه 20تا25 ساله از دو گروه دیگر باالتر 
بوده و افراد در اوایل جوانی بیشتر با دیگران همدلی نشان می دهند. نتایج همچنین نشان 
گروه 30تا35 ســاله از جوانان 25تا30ســاله بیشــتر بوده و  داد اســتدالل اخالقی دوجانبه در 
جوانــان در ایــن رده ســنی بیشــتر از دوره قبــل و بعد از آن، شــیوه های عمل خــود را عادالنه 
و منصفانــه تنظیــم کــرده و در انتخاب هایشــان نیازهای دیگــران را نیز مدنظر قــرار می دهند 
و راه هایــی را انتخــاب می کننــد کــه در آن حقــوق همــه افــراد در نظــر گرفتــه شــود. بر اســاس 
یافته هــای پژوهــش در همــه ابعاد مهارت های ارتباطی و شــخصیت جامعه پســند )عوامل و 
ابعــاد آنهــا( تفاوت هــا در جوانــان مجرد و متأهــل معنادار نبوده اســت. نتایــج پژوهش برای 
مقایسه مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند )عوامل و ابعاد آنها( درجوانان شاغل 
و بیکار نشان داد در همه مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند )عوامل و ابعاد آنها( 
تفاوت هــا در جوانان شــاغل و بیکار معنادار نبوده و وضعیت اشــتغال نــه تأثیری روی میزان 

مهارت های ارتباطی آنان دارد و نه شخصیت جامعه پسند آنان. 
از نظــر جامعه شــناختی این مســئله که جوانان حتــی در صورت بیکار بــودن نیز میزان 
مهارت هــای ارتباطی شــان کاهــش نیافتــه و همچنــان در زمینه کمک رســانی، نوع دوســتی، 
هم حســی جهت گیری شــده، مســئولیت اجتماعــی، ارتباط همدالنــه و... مانند افراد شــاغل 
عمــل می کننــد قابل تأمل اســت. به این معنا که بیکاری نتوانســته از مهارت ها و شــخصیت 
، میــزان تحصیالت در این زمینــه بی تأثیر نبوده  جامعه پســند آنــان بکاهد، اما از ســوی دیگر
و بیــن توانایــی دریافت و ارســال پیــام، مهارت گوش دادن، بینش نســبت بــه فرایند ارتباط، 
نــگاه از منظــر دیگــران، اســتدالل اخالقــی دوجانبه، اســتدالل اخالقی جهت گیری شــده )در 
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مجموع عامل 1، هم حســی جهت گیری شــده( و شخصیت جامعه پســند  با میزان تحصیالت 
جوانان رابطه مثبت قوی و معنادارمشــاهده شــده است. هر اندازه میزان تحصیالت جوانان 
بیشــتر و باالتر بوده اســت، مهارت ارتباطی آنان و شــخصیت جامعه پســند آنان در ابعاد ذکر 
شــده بیشــتر است. نتایج نشــان داد فقط بین بینش نسبت به فرایند ارتباط با میزان درآمد 
جوانان رابطه مثبت و معنا دارمشــاهده می شــود. به این معنا که جوانانی که درآمد بیشتری 
دارنــد، در ارتبــاط بــا دیگران درک بیشــتری نســبت بــه آنچه که طــی ارتباط می گذرد داشــته 
گاهی بیشــتری نســبت به آن دارنــد. عامل 2،  و توانایــی فهــم دیگــران، تمرکــز روی ارتباط و آ
کمک رســانی هــم با میــزان درآمــد جوانان رابطه منفــی و معنــا دار دارد و هر انــدازه که درآمد 
جوانان کمتر باشد، ُبعد کمک رسانی از شخصیت جامعه پسند در میان آنان کمتر است. در 
این باره ممکن است عدم تمکن مالی جوانان آنان را از کمک  کردن به دیگران بازدارد که در 

این زمینه انجام پژوهش های عمیق تر و دقیق تری پیشنهاد می شود.
نتایــج مقالــه نشــان داد کــه توانایــی دریافــت و ارســال پیــام )از مهارت هــای ارتباطی(، 
ارتباط همدالنه، اســتدالل اخالقی دوجانبه، اســتدالل اخالقی جهت گیری شــده )از عامل 1، 
هم حسی جهت گیری شده( در گروه های سنی جوانان تفاوت دارد. آزمون های تعقیبی نشان 
می دهــد توانایــی دریافت و ارســال پیام درگروه 30تا35 ســاله از جوانان 25تا30ســاله بیشــتر 
اســت. ارتباط همدالنه در گروه 20تا25 ســاله از دو گروه دیگر باالتر بوده و اســتدالل اخالقی 
گــروه 30تا35 ســاله از جوانان 25تا30ســاله بیشــتر اســت. بر اســاس یافته های  دوجانبــه در 
پژوهش در همه مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند )عوامل و ابعاد آنها( تفاوت ها 
در جوانــان مجــرد و متأهــل معنا دار نیســت. نتایج نشــان داد در همه مهارت هــای ارتباطی 
و شــخصیت جامعه پســند )عوامــل و ابعــاد آنها( تفاوت ها در جوانان شــاغل و بیــکار معنادار 
نیســت و متغیرهــای مورد بررســی با وضعیت اشــتغال جوانان مــورد مطالعــه ارتباطی ندارد. 
نتایــج همچنین نشــان داد بیــن توانایی دریافت و ارســال پیام، مهارت گــوش  دادن، بینش 
نســبت بــه فرایند ارتبــاط )در مجموع مهارت های ارتباطی(، نگاه از منظر دیگران، اســتدالل 
اخالقــی دوجانبــه، اســتدالل اخالقــی جهت گیــری شــده )در مجمــوع عامــل 1، هم حســی 
جهت گیری شــده( و شــخصیت جامعه پســند با میزان تحصیالت جوانان رابطه مثبت قوی و 



        39۰Ý£#{Õ       S ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         / سال ۲9، شماره ۱۱۰
KA

ùê#"F
     B&     #

معنادارمشــاهده شــده و فقط بین بینش نسبت به فرایند ارتباط )از مهارت های ارتباطی( با 
میزان درآمد جوانان رابطه مثبت و معنادارمشاهده می شود. بنابراین هر چه جوانان میزان 
درآمــد باالتــری داشــته باشــند، مهارت ارتباطــی آنان در ُبعد بینش نســبت بــه فرایند ارتباط 
در ســطحی باالتــر اســت و میان عامل 2، کمک رســانی با میزان درآمد جوانــان رابطه منفی و 

معنادار وجود دارد.
یافته هــای پژوهــش حاضر بــا یافته های صفاری نیــا، عباس پور و دهســتانی )1394( در 
حــوزه رابطــه میان برخی مؤلفه هــای  مهارت ارتباطی و اجتماعی با شــخصیت جامعه پســند 
کوز1 )2018( در پژوهشی با عنوان »بررسی رابطه بین  کیز و کاال همخوانی دارد. اصالن، کومکا
ســطوح نوع دوستی، مهارت های ارتباطی و مهارت حل مسئله آموزش ابتدایی و متوسطه« 
به ارتباط میان نوع دوســتی و مهارت های ارتباطی پی بردند و از آنجا که نوع دوســتی بخشــی 
از رفتارهــای جامعه پســند اســت، با نتایج ایــن پژوهش همخوانی دارد. ازگــی و ترکان )2017( 
در پژوهشــی به تعیین رابطه بین نوع دوســتی و مهارت های ارتباطی دانشــجویان دانشــگاه 
کدنیــز پــی بردنــد که بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد. آندرئونــی و راب2 )2011( در  آ
پژوهــش خود به تأثیر ارتباطات بر همدلی و نوع دوســتی پــی بردند که با نتایج این پژوهش 
همخوانی دارد. پژوهش مانر و همکاران )2002( نیز نشان داد که کنترل عواطف در رفتارهای 
بین فــردی نقــش دارد و منجــر به افزایش این رفتارها می شــود که با نتایج به دســت آمده در 

این پژوهش همخوانی دارد.
یافته هــای پژوهش نشــان داد جوانــان زمانی که به عنوان یک انســان ماهر در برقراری 
ارتبــاط، همــدل و مؤثــر خــود را بــه جامعــه نشــان دهــد، دیدگاهــش نســبت بــه خــود تغییــر 
می یابــد. دیــدگاه وی نســبت بــه خود اصالح شــده و از خالل همدلــی و برقــراری ارتباط مؤثر 
بــا دیگــران، مفهوم »از خود او« پیرامون مفاهیم مثبت شــکل می گیــرد، بنابراین می تواند در 
روابــط خــود بــا اطرافیانــش هم از مهارت هــای ارتباط مؤثر اســتفاده کند و هم از شــخصیتی 
جامعه پســند برخــوردار باشــد. حمایــت اجتماعی در روابــط میان فردی و کســب تجربه های 
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خوشــایند یا احساســات مثبت در جوانان، حس مفید بودن، ارزشــمند بودن و نوع دوســتی 
بــه آنان می دهد و جوانانی که در گســتره ارتباطــی خود، هم از حمایت اجتماعی برخوردارند 
و هم از دیگران حمایت می کنند، نســبت به خود احســاس بهتری دارند. یکی از مهمترین و 
اساســی ترین اصول و پایه های رشــد شــخصیت اجتماعی افراد به ویژه جوانان، مهارت های 
ارتباطی و اجتماعی آنان است. مهارت های ارتباطی به جوانان کمک می کنند که بتوانند در 
روابط مختلف خود )با دوســتان و همســاالن، اعضای خانواده، همسر و خانواده وی، روابط 
کنش هــای منفــی و موانع ارتباطی  کاری و...( به گونــه ای مؤثــر عمــل کــرده و از طریــق آن از وا
عبــور کــرده و به گونــه ای رضایت بخــش و مؤثــر بــا دیگــران ارتبــاط برقرار کنــد. ایــن مهارت ها 
آموختنــی هســتند و بــرای برقــراری روابــط اثربخــش ضــروری محســوب  می شــوند. از دیدگاه 
بولتــون )1394( هــر فــرد باید از میــان مهارت های مختلف دســت به انتخاب بزنــد و عواملی 
کــه بــر کاربرد مناســب مهارت های ارتباطی تأثیر می گذارند، شــامل تعهد کّمــی در به کارگیری 
مهارت ها، انتخاب موقعیت های مناســب، نهراســیدن از شکست های تصادفی ، آماده سازی 

اطرافیان برای تغییر روش های ارتباطی و آموزش مهارت هاست.
کیفــی ارتباطــات میان فــردی و اجتماعــی جوانــان؛ افزایــش احســاس  کّمــی و  افزایــش 
همدلی، نوع دوســتی، میل به کمک رســانی و درک موقعیت دیگران در جامعه را در پی دارد 
و موجب شناخت بیشتر جوانان نسبت به افراد جامعه و نیازهای آنان می شود. همین امور 
گر جوانان، مهارت  در مواقع الزم بر بروز رفتار جامعه پسند در جوانان تأثیر مثبت می گذارد. ا
و توانایی ارسال و دریافت پیام های خود را به دیگران داشته باشند و در گوش  دادن واقعی 
و مؤثــر بــه دیگــران از مهــارت کافــی برخــوردار باشــند و همچنین زمانــی که با کنتــرل عاطفی 
صحیح، توانایی کنترل هیجانات، احساسات، خشم، ترس و... را به دست بیاورند، می توانند 

کنند. کرده و با درک احساسات آنان در صورت لزوم کمک  با دیگران همدلی 
نتایج مقاله نشان داد میان توانایی دریافت و ارسال پیام با پریشانی فردی رابطه منفی 
و معنادار وجود دارد. همان گونه که در بخش چارچوب نظری پژوهش بیان شد، کول )1395( 
معتقــد اســت عقاید، افــکار و ارزش های هر انســانی مانند بذرهایی کــه وی در ذهن خویش 
کاشــته عمــل کــرده و ثمره ایــن بذرها در گفتار و رفتار فرد خود را نشــان می دهــد. این فرایند 
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باعث برقراری ارتباط مؤثر و ســازنده با دیگران شــده و او را به فردی موفق در برقراری رابطه 
تبدیــل می کنــد. این مهارت بــه توانایی درک پیام های کالمــی و غیرکالمی به صورت واضح و 
روشــن اشــاره می کنــد. از این رو هر فردی کــه مهارت فهم و درک پیام هــای کالمی و غیرکالمی 
دیگــران را داشــته باشــد، ضمن اینکــه توانایی ارســال پیام های کالمی و غیرکالمــی خود را به 
دیگران دارد، در ارتباط خود با دیگران کمتر دچار پریشــانی می شــود. از آنجا که نتایج نشانگر 
رابطــه مثبــت قــوی و معنادار میان توانایی دریافت و ارســال پیام با وضعیت کلی شــخصیت 
جامعه پســند اســت، می توان اذعان کرد که هر اندازه جوانان برای ارســال و دریافت معناها، 
پیام ها و خواسته های خویش در ارتباط با دیگران از مهارت باالتری برخوردار باشند، توانایی 
درک دیگران در آنان بیشتر شده و میزان همدلی، همکاری، نوع دوستی و کمک رسانی آنان 
بــه دیگــران نیز بیشــتر خواهــد بود. مهــارت کنترل عواطــف مبتنی بــر توانایی نظــم دادن به 
هیجانــات اســت. این مهــارت توانایی ابراز احساســات و کنترل عواطــف و همچنین توانایی 
کنار آمدن با عواطف دیگران گفته می شود. در تبیین رابطه میان کنترل عاطفی و شخصیت 
کنتــرل عواطــف موجــب می شــود افــراد واقع بیــن،  گفــت مدیریــت و  جامعه پســند می تــوان 
نیک اندیش و درســت کردار شــوند و فردی مفید و کارآمد در پیشــرفت جامعه به شــمار آیند. 
جوانان همواره با احساســات و عواطف مختلفی روبه رو هســتند که همه آنها بر نحوه زندگی 
و روابــط آنــان بــا دیگران اثــر می گذارند. نتایج نشــان دهنده رابطــه مثبت و معنــا داری میان 
کنترل عاطفی با اســتدالل اخالقی دوجانبه و اســتدالل اخالقی جهت گیری شــده اســت. به 
این معنا که درک متقابل دیگران و توانایی نظم  و سامان  دادن به عواطف و احساسات خود 
و کنار آمدن با عواطف دیگران، باعث می شود جوانان در تصمیم گیری هایشان دیگران را هم 
مدنظــر قرار دهند، بر اســاس عادالنه ترین و منصفانه ترین شــیوه های عمــل تصمیم بگیرند، 
در انتخاب هــای خــود نیازهای دیگران را نیز مدنظر قرار دهنــد، راه هایی را انتخاب کنند که 
بیشــترین کمــک را بــه دیگران بکند و حقوق همــه افراد را مدنظر قرار دهــد. همچنین باعث 

می شود جوانان در تصمیم گیری هایشان رفاه دیگران را نیز در نظر بگیرند.
نتایــج پژوهــش نشــان داد وضعیــت مهــارت ارتباطــی جوانــان مــورد مطالعــه در مؤلفه 
»توانایــی دریافت و ارســال پیام« با کســب میانگیــن 3/37 و وضعیت مهارت »گوش دادن« 
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با کســب میانگین 3/31 بیش از حد متوســط بوده است. همچنین وضعیت مهارت »کنترل 
عاطفــی« بــا کســب میانگیــن 3/09 در حد متوســط بوده اســت. وضعیت »بینش نســبت به 
فراینــد ارتبــاط« نیــز با کســب میانگیــن 3/08 در حد متوســط اســت. وضعیت »ارتبــاط توأم 
بــا قاطعیــت« با کســب میانگین 2/94 کمتر از حد متوســط اســت. در یــک جمع بندی کلی 
وضعیــت ابعــاد پنج گانــه مهارت هــای ارتباطــی در جوانــان مــورد مطالعــه بــه ترتیــب توانایی 
دریافت و ارسال پیام، مهارت گوش دادن با میانگین های بیش از حد متوسط )3( و بینش 
نســبت به فرایند ارتباط، کنترل عاطفی در حد متوســط )3( و ارتباط توأم با قاطعیت کمتر از 
حد متوســط )3( بوده اســت. با توجه به اینکه برقراری ارتباط توأم با قاطعیت در میان ســایر 
مؤلفه های مهارت ارتباطی جوانان از نمره پایین تری برخوردار بوده و این مهارت به ویژه در 
جوانــی بــرای ارتباط بــا اطرافیان از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، ازاین رو توصیه می شــود 
برای تقویت این مهارت، کارگاه های آموزشی برای ارتقا و تقویت مهارت های ارتباطی جوانان 
توسط سازمان ها و نهادهایی ذی ربط مانند فرهنگسراها و سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

کرد.  برگزار شود. همچنین می توان از ظرفیت رسانه ها نیز در این زمینه استفاده 
با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر وجود ارتباط معنادار میان مهارت های ارتباطی 
و شــخصیت جامعه پســند، پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشــی برای ارتقای مهارت های 
کز فرهنگی، فرهنگسراها و... برگزار شود و آموزش هایی  ارتباطی جوانان در دانشــگاه ها، مرا
نیز به صورت مستقیم یا ضمنی از طریق رسانه ها پخش شوند. به پژوهشگران آتی توصیه 
می شــود متغیرهای مرتبط دیگری را با شــخصیت جامعه پســند مورد بررســی قرار دهند تا 
عوامل مؤثر بر شــخصیت جامعه پســند جوانان تبیین شــود. با توجه به اینکه این پژوهش 
در میــان جوانــان 20 تــا 35 ســاله شــهر تهــران انجــام شــده، تعمیــم یافته های آن بــه دیگر 
مقاطع سنی و همچنین جوانان شهرهای دیگر باید با رعایت جوانب علمی و احتیاط الزم 

انجام شود.
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Investigating the Relationship between Communication 
Skills and Prosocial Personality with an Emphasis on the 
State of Communication Skills Among the Youth According 
to the Five Dimensions of Skills
Marziyeh Majidinia and Somayyeh Tajik Esmaeili

This study was designed and conducted in order to investigate the state 
of communication skills portrayed by the youth of Tehran and to study the 
relationship between communication skills and prosocial personality. This was 
a descriptive-correlational study and was conducted using a survey technique 
and a questionnaire. The statistical population was based on Tehranis aged 
20 to 35 years. 203 people, who fit into this category, were selected based 
on Cochran’s formula and multi-stage cluster sampling. Findings showed 
that the state of the five dimensions of communication skills within the 
sample group, were respectively: ability to receive and send messages, above 
average listening skills and insight into the communication process, moderate 
emotional control and below average communication with reality. In general, 
Tehrani youth portrayed a moderate level of communication skills. Results also 
implied that the communication skills of the Tehrani youth are related to their 
community-friendly personality. Furthermore, the ability to receive and send 
messages in women is higher than men. Interestingly, there was no relationship 
between youth employment and marital status and communication skills and 
prosocial personality, however there was a relationship between education and 
communication skills and prosocial personality.

Keywords: Communication Skills Status; Five Dimensions of Communication 
Skills; Prosocial Personality; Youth; Tehran
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Pathology of the Dual Nature of Revolutionary Institutions 
in Affairs Regarding Employment
Ayat Mulaee and Behrouz Sa’adati Rad

In  the  Iranian  law  system  ,employment  lawsuits  belonging  to  the  employees  of 
revolutionary institutions and how these institutions deal with their own dual nature  
(revolutionary  /non-governmental(  have  always  been  one  of  the  main  issues  of  Iran’s 
administrative  law. Accordingly, reviewing  and  analyzing  the  dual  structure  of  these 
institutions  and  the  competence  of  the  authorities  when  handling  the  employment 
complaints of employees belonging to these institutions, is a topic that we will address in 
this study. However ,the damage which comes about in the litigation process when dealing 
with and accepting the jurisdiction of the Administrative Court of Justice regarding the 
employment complaints of employees of revolutionary institutions ,and the dual structure 
of these institutions (revolutionary/non-governmental(, must first be determined .In this 
study, by employing a descriptive-analytical research method and using the resources of 
libraries, and also while laying out the level of competence of the Administrative Court of 
Justice as a reference for handling employment complaints of employees of revolutionary 
institutions, the  level  of  damage  was  legally  established. The  findings  of  this  study 
indicate, the lack of comprehensive administrative procedure rules and the existence 
of scattered rules regarding the definition of institutions under review during their 
process of handling their employee employment claims, has lead to ambiguities in 
the processing or non-processing of employee claims by the institutions in question. 
The Court of Administrative Justice has been established, however the establishment 
of  administrative  courts  is  an  inevitable  necessity  for  securing  the  rights  of  the 
employees  of  the  institutions  in  question. The results  of  the  present  study portray 
that, in addition to the mechanisms designed to reduce the volume of employment 
claims found in non-specialist institutions, it is necessary to reform the dual structure 
of public administration institutions in order to monitor the proper implementation of 
the principles of fair trial by specialized administrative authorities.

Keywords: Revolutionary Institutions; Employees of Revolutionary Institutions; 
Employment Complaints; Dual Structure (Revolutionary Institutions - Public Non-
governmental Institutions); Law
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Designing a Collaborative Governance Model for Energy 
Demand Management in Iran
Ehsan Zabihzadeh, Saeed Sayad and Farideh Hagshenas Kashani

Continuing  to  provide  electricity  services  as  a  vital  infrastructure  of  society 
requires  the  cooperation  and  participation  of  the  consumers  .Therefore, 
wasteful  energy consumption or  the inability to provide electricity ,threatens 
the economic and social life of society .Given that governance is at the center of 
public policies ,the participation of stakeholders with interests in energy supply 
can bring about many benefits to the country both in the short and long term. 
The purpose of managing electricity demand is to save energy and be able to 
meet the managed needs of electricity services in the country .Thus ,the aim of 
this study is to design a participatory governance model for managing electricity 
demand in Iran .The research method employed was qualitative in terms of the 
data ,and developmental and applied in terms of purpose .The participants in 
this study consisted of 9 managers and experts in electricity supply and demand 
in the country .They were selected by non-probability purposive sampling and 
their  selection  volume  was  determined  based  on  theoretical  saturation  .Data 
collection  was  done  through  in-depth  semi-structured  interviews  and  data 
analysis was done using the content analysis technique by coding and extracting 
the content network .The results led to the identification of indicators of system 
context ,factors affecting participation ,participation ,facilitator of participation 
and  achievements  of  participation  .Implementing  a  model  developed  in  the 
country’s  electricity  industry  can  have  many  benefits  ,such  as  ,providing 
essential electricity supply ,cost savings ,environmental benefits ,the economic 
efficiency  of  consumers  and  the  generalizability  of  participatory  models  for 
solving public problems in the country.

Keywords: Governance; Collaboration; Demand Side Management; Electric 
Power Industry
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A Feasibility Study in to the Optimal Distribution of 
Population in Iran Based on Natural and Human Resources
Mahdi Nazemi Ardakani and Seyed Mohammadali Mousavi

Population  is  one  of  the  main  causes  of  a  country’s  prosperity  .The  current 
situation of the population and urbanization system in the country indicates a 
strong centralism and a type of urbanization that is the legacy of the urbanization 
and population policies of the period before the Islamic Revolution and which 
have  continued  since  .Breaking  down  this  flawed  chain  of  urbanization  and 
population distribution will  require new policies and an innovative decision-
making  system  based  on  sustainable  development  .In  order  to  distribute  the 
population  within  the  geographical  area  available  in  the  country  ,a  solution, 
which  can  be  carried  out  by  the  country’s  decision-making  authorities  ,is 
to  enforce  land  management  planning  .The  purpose  of  this  study  is  ,to  find 
a  futuristic  plan  ,which  evaluates  the  optimal  areas  of  population  settlement 
so as to redistribute the population and lead to a reduction of centralism and 
the damage caused by it  .In  this  research ,a  combined model  of  Fuzzy logic 
and network analysis has been used to locate the optimal areas of population 
settlement in Iran.

Keywords: Population; Desirable Zones; Network Analysis; Fuzzy Logic
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Assessing Road Safety Performance in Iranian Provinces
Farhad Barandak

Due to the increasing importance of the role of traffic safety in planning issues, 
various executive programs and study plans are recommended in order to 
achieve the optimal implementation of road safety measures. Utilizing decision-
making principles and employing efficient solution-finding techniques helps 
provide a more accurate method of dealing with geographical issues. Using an 
innovation in methodology, the present research has expanded the application 
of the PROMETHEE method and carried out a graphical analysis of the results 
in order to assess the status of Iran’s provinces according to road safety indices. 
The diagnostic tools and broader evaluation employed in the research helps 
decision makers gain a more comprehensive understanding of the current 
situation and strive to further optimize road safety. In the present applied 
research, after collecting quantitative data related to road safety, the indexing 
was constructed and various weightings were attributed to specific indices 
using the entropy method. The performance of Iranian provinces were analyzed 
and displayed using the PROMETHEE method, GAIA-WEB analytical tools, 
PROMETHEE Network, GAIA plane and descriptive chart. According to the 
results, the Qom province has the best road safety indicators in the country. 
Semnan, Alborz and Tehran provinces follow in second place. Furthermore, the 
Sistan and Baluchestan provinces have the most inadequate relative status in 
terms of road safety indices among all other provinces in the country. It is worth 
mentioning that the higher levels of road safety found in the Qom, Semnan, 
Alborz and Tehran provinces rely more on the system / services aspect, and in 
terms of productivity, i.e. road deaths and violations, they are not doing well.

Keywords: Provinces of Iran; Road Safety; PROMETHEE; Performance
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Analysis of the 2017 Treaty on Prohibition of Nuclear 
Weapons and its Consequences on Iran
Saleh Rezayi Pishrobat and Hashem Zafarani

The treaty  on prohibition of  nuclear  weapons  was  adopted on 20 September 
 2017and up until  now (July 53(,  2021 states  have acceded to it  .The treaty, 
which  is  the  international  community’s  latest  legal  action  against  nuclear 
weapons ,entered into force on 22 January .2021 Iran confirmed the final text 
of the treaty at the UN conference in New York on 7 July ,2017 but has so far 
failed to accede to it .This study analyzed the extent of the treaty’s influence 
on  the  process  of  nuclear  disarmament  and  the  delegitimization  of  nuclear 
weapons in the world .The consequences of the accession of Iran to this treaty 
were also studied and analyzed by employing a descriptive -analytical research 
method  .The  results  portrayed  that  while  the  implementation  of  the  treaty 
would strengthen the process of nuclear disarmament and delegitimization of 
nuclear weapons in the world and increase pressure against states with nuclear 
weapons  ,the  strong  objection  of  such  states  ,would  hinder  the  realization 
of  the treaty goals  .Furthermore ,although Iran’s  accession to the treaty may 
strengthen its international status in the campaign against nuclear weapons and 
its compliance with nuclear transparency ,at the same time its accession may 
bring new international challenges for the country.

Keywords: Iran; Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons; Nuclear Disarmament; 
Treaty on Nonproliferation of Nuclear Weapons; International Atomic Energy Agency
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Providing a Model for the Implementation of Strategies based on a 
Resource-based View (RBV) in nowledge-based Companies
Mahdi Haqiqi Kaffash, Ladan Sayyaf, Shahram Khalilnejad and Vahid Khashei

knowledge-based economics plays an important role in the progress of any 
country and has the potential to bring about an increase in employment and 
economic development. Thus it is necessary to conduct a research in order to 
deal with all the affairs in knowledge-based companies.

the goal of this research is to present a model in knowledge-based 
companies for strategies based on grounded theory.

the grounded theory method was combined with a qualitative-quantitative 
method and employed in this study. The tools used to gather data in the 
qualitative section were in-depth interviews and in the quantitative section was 
the questioner.

the gathered data form about 15 in-depth interviews was evaluated based 
on the method by Ashteras and Courbin (1998( and the qualitative model was 
extracted. In this research the effect of content-based factors and the process of 
strategical execution was evaluated based on the performance of knowledge-
based companies using the structural equations (SPSS 18, SmartPLS(.

the theory of strategic execution by knowledge-based companies, is 
problematic due to minor issues such as "strategic fit", "strategic translation" 
and "lack of confidence in the best and most timely decisions". 

Keywords: Strategy Implementation Model; Resource-based Approach; 
Knowledge-based Companies
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Assessing the State of Crime Cost Measures: A Case Study 
of Delinquent Fraud, Robbery and Intentional Assault
Abbas Karimnejad, Mahdi Esmaeili and Hassan Hajitabar Firouzjaee 

The purpose of this study was to investigate the formal and informal costs of 
crime by employing a descriptive survey method .The statistical population of 
this study consists of those convicted of robbery ,fraud and intentional assault 
and released from prison in .1989 Using the available sampling method150 , 
individuals were selected as the final sample size .The data-gathering tool used 
was a researcher-made questionnaire ,which was validated by the opinions of 
three experts  .In  addition ,its  reliability  was calculated using the Cronbach’s 
alpha coefficient of .0.81 After explaining the demographic data and distributing 
the frequency and percentage of questions answered ,multivariate analysis of 
variance and t-test were used for data analysis and the Tukey test was used to 
determine  the  differences  between  groups  .According  to  the  findings  of  this 
study ,investigation of official and informal crime costs of fraud is greater in 
thieves and in thieves is greater than in the perpetrators of deliberate assault. 
Also  ,when  assessing  formal  and  informal  costs  ,in  general  ,fraudsters  pay 
close attention to both types of costs ,thieves focus on informal costs more than 
formal costs and perpetrators of deliberate assault and crime pay little attention 
to official and social costs .The reason for the discrepancy in the assessment of 
crime costs is due to the forensic nature of the crime ,simply put ,the fraudsters 
regarded as white collar criminals knowingly commit the crime ,whereas the 
perpetrators of  deliberate assault  and intentional  assault  are regarded as blue 
collar criminals as they commit spontaneous crimes.

Keywords: Rational Choice; Crime Costs; Punishment; Social Exclusion; Cost-benefit
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The Reinvestigation of the Basics of the Payment of 
Compensation for Natural Disasters by the State Based on 
the Floods in March 2019 in Aqqala
Hadi Hajzadeh

A state’s civil responsibility is one of the most widespread ,challenging and disputed 
issues in the world .Whether or not states are responsible for recompensing citizen 
damages in natural disasters requires a legal and jurisprudential basis in the Iranian 
legal system .If such a basis does not exist then according to the" principle of non-
responsibility ,"the state cannot be held responsible for compensating citizens.

By employing a descriptive ,analytical and library method ,this paper has 
separated the different causes of flood damage from each other and has analyzed 
the  basis  and  scope  of  the  government’s  responsibility  in  compensating  for 
damages caused by each factor separately .To achieve this goal ,the flood which 
took place in March of 2019 in Aqqala is a suitable and comprehensive case in 
which to study the factors and basis of compensation for natural disasters.

The  main  aim  of  this  research  is  to  understand  how  the  government’s 
responsibility  to  compensate  for  damages  caused  by  different  sources  of 
damage in natural disasters can be established.

According  to  the  findings  of  this  study  ,the  state’s  responsibility  to  compensate 
for flood damages in the northern area of the city of Aqqala city can be proven as its 
responsibility  can  be  analyzed  based  on  the  fault  theory  of  responsibility  ,thus  the 
government  is  obliged  to  compensate  for  the  damages  of  each  citizen  in  its  entirety. 
Furthermore ,for the flood caused in the central area of the city ,the state has no legal 
responsibility to compensate for the damages caused by the flood to those residing next 
to or around the river .A moral and social responsibility does of course exist but the state 
has limited legal responsibility for damages to inhabitants of the areas near the river .In 
addition ,according to traditional theories of civil responsibility ,the state has no legal 
responsibility towards the damages caused by the flood in the southern area of Aqqala 
as no fault or error can be attributed to the state .However newer theories and social, 
economic and ethical considerations ,suggest that the state compensate for these damages.

Keywords: Civil Responsibility; State; Flood; Compensation; People
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Institutional Analysis of the Establishment of the Individual 
Income Tax System in Iran Using the IAD Framework
Mohammad Javad Sharifzadeh and Mahdi Sarmast Shoshtari

Establishing the Individual Income Tax System can play a pivotal role in tax 
reform in  the  country  .This  tax  system has  never  been  implemented  in  Iran. 
The  problem  with  the  process  of  establishing  PIT  is  ,the  uncertainty  about 
the  characteristics  of  the  actors  ,their  pattern  of  interaction  ,the  amount  of 
information and access ,and the institutional and exogenous factors that govern 
the  decisions  made  in  this  regard  .In  this  study  ,the  Institutional  Economics 
Approach was chosen as a solution to this dilemma and the Institutional Analysis 
and Development framework (IAD( was used as the basis for its analysis .The 
findings of the study indicate that high-earning and low-earning actors differ 
greatly in terms of awareness ,growth ,access to decision-making centers ,and 
action at the policy-making level .The present study predicts that under normal 
circumstances  this  tax  system will  not  be  approved  and  implemented  unless 
exogenous  factors, such as the pressure of sanctions, the demands of social 
activists, and the changing political climate of parliament and government, 
trigger a push for the enforcement of such a system. 

Keywords: Individual Income Tax System; Institutional Analysis and Development 
framework (IAD); Institutional Economics; Tax System
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The Exigency for Building a Regime Based on Integrated 
Water Resources Management; Case Study: Kor-Aras Basin
Ahmad Kazemzadeh Dowlatabad and Shahrowz Ebrahimi

After the collapse of the Soviet Union, the Kor-Aras Basin faced a vacuum of 
integrated water resources management. The centralized water management 
system collapsed in the three newly formed countries of the South Caucasus, 
consisting of the Republic of Azerbaijan, Armenia, and Georgia. As a result 
Turkey launched the massive "DAP" project on Aras. Furthermore, in order to 
compensate for its 50% quota deficit from Aras, and while constructing joint dams 
with the Republic of Azerbaijan, Iran has launched the Aras water transfer project 
to simultaneously supply drinking water to Tabriz and save the Urmia Lake. 

Despite the fact that the bilateral water regime has continued since the 
collapse of the Soviet Union and has led to new bilateral agreements, the 
change in the nature of the Aras River from "border" to "transboundary" and its 
attachment to the Kor River to form a single river system, and the increase in 
the number of coastal member states from three to five, seem to have led to the 
inability of the bilateral legal regime to deal with the needs and the current and 
future challenges of the Kor-Aras Basin. 

The present article examines and analyzes the challenges arising from the 
lack of integrated management of water resources and regional water regime in 
the post-Soviet period. Results show, the accession of the coastal states of the 
Kor-Aras Basin to the 1997 UN Convention and the creation of a new water 
regime based on the 2004 Berlin Rules regarding basins, can help fill existing 
gaps and guarantee future cooperation in this joint watershed. 

Keywords: Integrated Water Resources Management (IWRM); Kor-Aras Basin; 
Water Regime; Southern Caucasus; Border and Transboundary Rivers



Assessing Individual Preferences Regarding Various 
Policy Options for Military Service
Seyed Mohammad Hossein Fatemi, Mohsen Mehrara and Ali Taiebniya 

Due to the fact that assessing individual preferences, could to some extent, 
indicate the social effects policy options have on military service, the choices 
of individuals within different income groups and with different perspectives 
have been analyzed. Therefore, individual preferences about the military service 
exemption fee have been assessed based on two main categories, which are 
regular exemption fees and exemption fees, that lead to a significant increase 
in the salaries of soldiers. The results of the multinomial logit model, which 
was based on 440 questionnaires, indicate, firstly, the individual’s income does 
not affect their preference about the military service fee exemption policy. 
Secondly, age is directly related to preferences, such that the increase in age of 
the individual has a positive relationship with the likelihood of preferring the 
current condition and a negative relationship with the likelihood of preferring 
the military service exemption fee policy. Thirdly, sensitivity to discrimination 
and inequality has a negative impact on the likelihood of choosing fee exemption 
options. Lastly, the results of the model confirm the fact that individuals serving 
in the military service or who have completed their military service, are less 
inclined to support the exemption fee options.
Keywords: Military Service; Multinomial Logit Model; Conscription 
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