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 چكیاه

بسیاری آن پرداخت. و مولفه های های مختلف به بررسی ابعاد در خصوص شهر اسالمی، می توان از جنبه

از این مقاله تالش دارد تا بر آن بوده اند تا با ارائه تعریفی از شهر اسالمی به تبیین چیستی آن بپردازند، اما 

بر این د، به بررسی شهر اسالمی بپردازد. شهر اسالمی می تواند از آن برخوردار باش منظر شاخص هایی که یک

مبنا، آنچه که یک شهر را به اسالمی یا غیر اسالمی تبدیل می نماید، نه کالبد و فیزیک حاکم بر آن شهر بلکه 

به  شاخص کیفی صداقتبا توجه به تبیین ه، در این زمینروح حاکم بر تعامالت انسانی آن شهر می باشد. 

)توسط مرکز بررسی که درذیل الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  عنوان یکی از مولفه های مهم شهر اسالمی،

تالش گردید تا به به تدوین گردیده بود،  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(( های استراتژیک و 

صداقت  یجهت سنجش شاخص و نماگرهادر این تغییر، . رداخته شودپدر شهر مقدس مشهد، کمی سازی آن 

 استفاده گردید. ،یاسناد یبررس نیچنپرسشنامه، مصاحبه و هم همانند یمختلف یاز ابزارها ،یلبنصنایع در بازار 
 

 اخالق کسب و کارشهر اسالمی، شاخص صداقت، الگوی اسالمی ایرانی،  های کلیای واژه
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 یمقایم 

پس  انیم نیاند. در ا دهیرس یکنون ینموده اند تا به مرحله  یرا ط یگوناگون ینیتکو ریس یجوامع بشر

مدرن  یایو دن دیکه عصر جد ییایدر غرب و قرار گرفتن در دن یالدیم 61و  61، 64از تحوالت قرون 

سرنوشت  یغرب ی تهیدرنو م تیکه عقالن دندیورز دیتأک شهیاند نیبر ا یاز متفکران غرب یشد، برخ دهینام

متفکران بر  نی. ادیانسجام خواهند رس کیآن به  یجهیدر نت یباشد و جوامع بشر یم یمحتوم جوامع بشر

بر آن،  شیخو یهیو گسترش سا ایبر دن یشدن رشد و تسلط تفکر مدرن غرب یباور بودند که با غرب نیا

رفتن  انیمسأله باعث از م نیدهد و ا یم ترشگس ایخود را روز به روز بر کل دن یهیسا یغرب تیعقالن

جوامع  یاجتماع اتیح یو فتح گستره یتیهو-یفرهنگ یها زهیرفتن مم نیاز ب ،یفرهنگ یکسانی زها،یتما

 یانیپا یدهه ها یانیپا یدادهایتمدن خواهد شد. اما تحوالت و رو کیفرهنگ و  کی یلهیمختلف به وس

و با شکلگیری جریاناتی علمی، این اندیشه با  را آشکار نمود ییها ینیب شیپ نینادرست بودن چن ستمیقرن ب

 چالش های عظیمی مواجه گردید.

، به سمت و سوی شکل دهی به یک الگوی 6331در این میان تحوالت جامعه ی ایران پس از انقالب 

تالش بخشی از جامعه ی علمی، معطوف به ایجاد گردید و  «نام الگوی اسالمی ایرانی»جدید از پیشرفت به 

شاخص هایی در زمینه این الگو گردید. یکی از این الگوها که پیوند نزدیکی با ویژگی های شهر اسالمی 

 برقرار می نماید، شاخص صداقت می باشد. 

ما  یکیو نزد یاز آن جهت است که شاخص نشان دهنده دور یرانیایاسالم هایبه شاخص ازین تیاهم

رو  نیا از .باشدیگذاران م استیس ینشان دادن راه برا یو ابزار برا لهیوس نیتررو مهم نیبه هدف است از ا

 یریاندازه گ نی. همچنرسدیبه نظر م یالزم و ضرور یامر یاسالم یارهایبر اساس مع ییهاشاخص یطراح

به  یکیو نزد یاز جهت دور رانیحاکم بر بازار ا تیعالوه بر مشخص کردن وضع ییشاخصها نیچن

 بکند. یانینشان داده و به بهبود آن کمک شا زینقاط ضعف و قوت شاخص را ن تواندیم یاسالم یارهایمع

 

 چیستی شهر اسالیمی 

. ستیشهر چ بودنیمرادمان از اسالم م،ییگویمیسخن از شهر اسالم یاست که وقت نیپرسش نخست ا

با شهر  یاز چه جهات "یشهر اسالم"و  رساندیرا م زیبودن چه چ "یاسالم" دیپسوند و ق گر،ید یبه عبارت ای

ت، و آیا اسالمی بودن یک شهر، تنها با مالک کالبد و فیزیک حاکم بر آن شهر از اس زیبه مفهوم عام آن متما

همواره وقتی از اسالم بحث می شود آیا این اطمینان هست که »به عبارت دیگر  سایر شهرها تمایز می یابد،

 (36، 6313فیاللی انصاری: « )از یک چیز سخن گفته می شود؟



 

 کی. در دهندیارجاع م یمتفاوت یهاها و شاخصشهر را به المان "یاسالم" دیگوناگون، ق فیتعار

صورت در هر دو  نیآن دانست که در ا بودنیشهر را شاخص اسالم کیکنشگران مسلمان  توانیم ف،یتعر

از جهان  یا شهدر گو یکه شهر نیهم گر،ید یرا رصد کرد. از منظر یاسالم یهاشاخص دیتعامل با هیسو

به  یاسالم تیهو تواندیم است،یبا عرف و سنت اسالم ختهیآم ویاسالم میاقل م،یاسالم شکل گرفته و اقل

  د.بدهشهر 

احکام و  ییدر نظر داشت که مبنا را بر حمکفرما توانیمیرا در ارتباط با شهر اسالم یگرید فیتعار اما

و نه لزوماً بر مسلمان بودن تک تک کنشگران  دهندیقرار م یبر تعامالت انسان یخاص فقه اسالم نیقوان

 ایو  یرا اسالم یکه شهر ستین رشه یکنشگران انسان یمانیتنها باور ا نیاساس، ا نی. بر ایعموم یعرصه

روح  نیخاص ا یمانیمذهب و فرقه ا کیتعلق افراد به  زانیو م یبلکه فارغ از چگونگ کند،یمیاسالم ریغ

داشته باشند، به  یمانیو ا یمنشا فقه نیقوان نی. اگر اباشدیشهر م تیحاکمه هستند که نشانگر ماه نیقوان

 .دیشهر را سنج بودنیاسالم زانیم نیقوان نیا ییحکمفرما زانیم

 یشدن شهرها دهینام یشهراسالم ژهیمسلمان )به و یو اطالق آن به شهرها یشهر اسالم ریرواج تعب

جلوه گاه و  ،یشهرها، از نظر کالبد نیفرض که ا نی( با انیمسلمان نش یشهرها ای یممالک اسالم یخیتار

ها و فرهنگ ها  دنتم ریسا یاز شهرها بیترت نیبوده و به ا یاسالم یاز اصول و ارزش ها یخاص یتجل

 اتیدر ادب ریتعب نیآغاز شد، که بعدها ا نیمستشرق لهیو به وس یالدیباشند، از قرن نوزدهم م یم زیمتما

علت  2و برادران مارکیس 6نتایج مطالعات کسانی چون گرانبام شد. تیخاورشناسان تثب یاز سو زیغرب ن

 (6 ،6311 :زاده ی)نقاصلی رواج این تعبیر و معرفی الگویی خاص برای شهر اسالمی گردید. 

به باور این گروه، برای شهر اسالمی، انطباقو همپوشانی سه فضا یا عنصر به عنوان ارکان آن ضرورت 

دارد. این سه فضا عبارتند از: فضای فکری، فضای عملی و فضای عینی یا فضای کالبدی ،در حقیقت شهر 

به عبارتی ایمان اوست. به این اسالمی فقط کالبد نیست، بلکه اصلی ترین عنصر، انسان و وجه فکری یا 

ترتیب است که می توان ایمان یک شهر را مهمترنی عامل و عنصر شکل دهنده و تعریف کننده شهر اسالمی 

نامید. عنصر بعدی قوانین حاکم بر شهر و بر همه روابطی است که بین انسان ها و طبیعت و آثار انسانی 

 ( 1، 6311حاکم اند. )نقی زاده: 

شتت نظری حاکم بر تعریفی جامع و مانع از شهر اسالمی باعث گردید تا برخی اندیشمندان به تاین بنابر

 ، نسبت میان وضع موجود با وضع مطلوبسوی تدوین شاخص هایی گرایش پیدا نمایند که به واسطه ی آن

 به چیستی شهر اسالمی پاسخ گویند. ییتعیین مولفه هارا رصد و بر اساس 
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با عنایت به جامعیت اسالم و دربرگیری آن، که می توانست، افراد انسانی را این دسته از اندیشمندان، 

در محیط های جغرافیایی گوناگون با فرهنگ های مختلف تحت تأثیر قرار دهد، به آثار ایمانی آن و جهت 

 ند.ه های شهر اسالمی مبتنی بر آن گردیدمولفدر جستجوی دهی به رفتار تأکید و 

 بوده وما به هدف  یکیو نزد ینشان دهنده دور از آن جهت است که شاخص به شاخص ازین تیاهم

در این میان با عنایت . و باشدیگذاران م استیس ینشان دادن راه برا یو ابزار برا لهیوس نیرو مهمتر نیاز ا

از  یبعضا در برخ متفاوت و الکاممی تواند  عقیدتی در مقایسه با یکدیگربه این مهم که اهداف سیستم های 

 .میبسنج یغرب یبا شاخص ها میتوان یاز اهداف خود را نم یو دور یکیباشد نزد یمتضاد هم م یامور حت

. رسدیبه نظر م یالزم و ضرور یامر یاسالم یارهایبر اساس مع ییهاشاخص یرو طراح نیا از

 یاز جهت دور موجود تیتواند عالوه بر مشخص کردن وضع یم ییهاشاخص نیچن یریاندازه گ نیهمچن

نشان داده و به بهبود آن کمک  زینقاط ضعف و قوت شاخص را ن تواندیم ،یاسالم یارهایبه مع یکیو نزد

 نماید. یکی ازاین موارد، شاخص صداقت در شهر اسالمی می باشد. یانیشا

 

 چیستی شاخص داات  ید شهر اسالیمی

دو منظر می توان آن را وارد ادبیات  و مصادیق آن کنکاش می گردد، از 1صداقتهنگامی که در مورد 

رفتار عوامل بازار  یژگیدانست که و یاخالق یصداقت را امر توانیدر نگرش اول، م شهراسالمی نمود:

که  ردگییبا عنوان اقتصاد و اخالق قرار م یگسترده ا اتیمجموعه ادب ریر زنگرش صداقت د نیاست. در ا

-ی. در نگرش دوم مرفتیپذ یاز اخالق کاربرد یکسب و کار به عنوان بخش اخالقآن را در زمره  توانیم

 میساختار بازار است و در زمره مفاه یژگیو قتیکه در حق رفتیپذ تیشفاف یصداقت را به معنا توان

 د.شویمرتبط با اقتصاد اطالعات شناخته م

گروه اول  دکر یمشابه دو دسته شاخص مهم معرف توانیشاخص صداقت را م در ادبیات جهانی،

 نهیمشابه آن زم یالملل و موسسات نیب تیکه موسسه شفاف باشدیم یو سالمت اقتصاد تیشفاف یشاخصها

جنبه  شتریکه ب باشدیاخالق کسب و کار م ی. دسته دوم شاخصهارشد و گسترش شان را فراهم کرده اند

 نیاز ا یتعداد یبه معرف ادامهدر  گسترده قرار گرفته اند. یریگداشته و کمتر مورد اندازه کیآکادم

 ت.پرداخ میخواه یشاخصها

شاخص "شهرت برخوردار است،  نیشتریکه در حال حاضر از ب یفساد شاخص ایو  تیشفاف نهیزم در

 نیشود. هدف ا یمنتشر م یالملل نیب تیسازمان شفاف یاز سو انهیشاخص سال نیاست. ا "ادراک فساد

سازمان  یکه از سو ستیطور ن نیا وکنند  یاست که مردم درباره فساد تصور م یزیچ یریشاخص اندازه گ
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ارائه شده باشد. شاخص فساد  یو کنون یمربوط به سطوح عمل یتهایواقع ییشناسا یبرا یالملل نیب تیشفاف

از  یرتبه بند کیآنها  یشاخص از منابع گوناگون است که تمام یمرکب از تعداد ی، شاخصادراک فساد

 یشاخص مشابه  یحکمران تیفیبرآورد ک یتالش برا یراستا در زین یدهند. بانک جهان یکشورها را ارائه م

رتبه  یبرا یالملل نیب تیکه سازمان شفاف یدر برآورد فساد با روش یبانک جهان وهی. شکرده است یرا طراح

دو شاخص به  نیکه ا یاست به طور کسانیاز منابع آن دو،  یبرد، مشابه بوده و تعداد یبه کار م یبند

 ینهفته در ورا ی(. اهداف اصلدارند یهمخط یدارند )دراصطالح اقتصادسنج یهم پوش گریکدیبا  یخوب

بهتر با  ییارویدرک و رو یبرا یآمار قاتیتوانمند کردن تحق ها،یآگاه یشاخصها عبارت است از ارتقا نیا

 )6316 یقضاو نی)حسدر حوزه اقدامات ضد فساد. شتریب یتهایدولتها به کسب موفق بیمشکل فساد و ترغ

 لیو تحل هیسالمت و تجز تینشان دادن وضع ینماگر برا کیبه عنوان  1یجهان یشاخص راستکردار

 یارائه داده ها یمجموعه اطالعات برا نیاز جامع تر یکیشاخص  نیباشد. ا یرابطه حکومت ها و فساد م

در در سرتاسر  یدولت در سطح مل ییو پاسخگو یمبارزه با فساد ادار یها سمیمکان لیو تحل هیو تجز یکم

منحصر به فرد استفاده  ایینمره ده ستمیو س لگریتحل 6233از  شیبا ب ای. چرا که از شبکهباشدیجهان م

پادمان  یابیارز ینماگر برا 333از  شیب یفیک لیو تحل هیبا استفاده از تجز یشاخص سالمت جهان کند،یم

 .شودیوجود فساد در آن کشور ساخته م لیکشور و پتانس کیمبارزه با فساد در 

نگرش مصرف  کیستماتیس یریبه منظور اندازه گ 2336در سال  2کسب و کار اتیشاخص اخالق

، 2334ساالنه  یها یریاندازه گ ه،یشد. بعد از مطالعات اول جادیکسب و کار ا یکنندگان از رفتار اخالق

 یو همان شرکت پژوهش ،یرینمونه گ یمتدلوژ کسان،ی یبا استفاده از پرسش نامه ها 2331و  2331، 2331

. شاخص افتیکشور متفاوت گسترش  تسی. به عالوه، شاخص اخالق کسب و کار به بجام شدان یابیبازار 

 یم CBCCI -و  ICS –نگرش مصرف کننده  یدو شاخص اصل قیاخالق کسب و کار بر اساس تلف

 .باشد

در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد  هملکه اخالقی اکتسابی است ک در شهر اسالمی، منظور از صداقتاما 

در شهر صداقت د. یان گفتار، نوشتار و رفتار می شودیگر جامعه و با محیط تجلی یافته و موجب سازگاری م

به این است که چگونگی تعامل عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان، فضای فیزیکی، نورپردازی، چینش  اسالمی

ایدار واقع نما باشد؛ به گونه ای که هیچ گونه انحراف از حقیقت یا کاال و فضای حاکم بر بازار به طور پ

صورت پذیرفت، بازار انعطاف  عیتوارونه سازی در آن صورت نگیرد و اگر به هر دلیل انحرافی از واق

شاخص »میانگین وزنی  3پذیری الزم برای جبران آن را داشته باشد. شاخص ترکیبی پیشنهادی صداقت

                                                           
1 Global Integrity 
1 BEI 

 این شاخص در ذیل الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تدوین گردیده است.  9 



     
 

شاخص »، و «شاخص قانون مندی و نظم»چهار نماگر به عنوان شاخص زمینه ساز، مشتمل بر « شناخت

« شاخص خیارات»موقع اطالعات و  هبا نماگرهای خاص خود به عنوان شاخص جریان ب« حاکمیت اخالق

به عنوان شاخص جبران نارسایی بازار یا پنهان سازی عمدی با نماگرهای خاص خود، معرفی شده اند. 

 )6313 :رجایی، مصطفی کاظمی )سیدمحمدکاظم

و  یندیساز، فرآ نهیآن در مبادله به عنوان زم تیوضع ثیاز ح توانیصداقت را م یانواع شاخص ها

 یو رفتار یساختار ،یشناخت ،ینشیب یعنیآن،  یهابرحسب عرصه توانیکرد. همچنان که م میتقس یجبران

  ت.اس یکی جهیو نت نییصداقت را تب یهاشاخص توانیم کیکرد. با هر دو تفک کیتفک

او جستجو کرد. به  ییو راستگو یداردر امانت یستیرا با یبازار یو تقوا مانیظهور و بروز ا نیرایبنا

 ی. از طرفکنندیم انینما یو ساختار یرفتار یهاخود را در شاخص ینشیب یهاشاخص گریعبارت د

 یساختار یهاخصبازار خالصه کرد. شا اتیو اخالق نیدر شناخت احکام، قوان توانیرا م یشاخص شناخت

را به  یرفتار یهاو شاخص اراتیخ ای یجبران یهاو نظم و شاخص یمندقانون یهابه شاخص توانیرا م

 د.کر یمعرف یاخالق لیاز رذا یاخالق و دور تیحاکم یهاشاخص

فسخ را در  اریمقدس اسالم اخت عتی. شرردیدر مبادله صورت پذ یپنهان کار لیاست به هر دل ممکن

 یپنهان کار ایبازار در کشف اطالعات  ییموارد متعدد و با ظابطه مشخص جعل کرده که جبران کننده نارسا

پنهان  ایبه صداقت  بتبازار نس ییجبران کننده نارسا توانیم اراتیخ عیمبادله است. تشر نیاز طرف یکی

 ت.( قابل مشاهده اس6ر جدول شماره )ها دشاخص دهیاست. چک یعمد یکار

   

  



 

   شاخص ها و نماگرهای داات 1جاول 

شناخت )احکام، 

 اخالق و قوانین(

3 .61 

 32. 3میزان اطالعات از ارکان، اصول و واجبات و محرمات مبادله  -6

 63. 3اخالقیات بازار میزان اطالعات نسبت به مستحبات و مکروهات مبادله و  -2

 36. 3میزان اطالعات نسبت به قوانین و مقررات کشوری مربوط به بازار  -3

 زمینه ساز

 قانون مندی و نظم

3 .23 

 36. 3وجود قرارداد و تعیین نوع و طرفین مبادله  -6

 23. 3تعیین قیمت، مقدار و ویژگی های کاال  -2

 نظم فیزیکی -3

فرآیندی یا جریان 

 اطالعاتبه موقع 

حاکمیت اخالق 

ایجابی منهای اسالمی

راستگویی  32. 3سلبی 

3 .31 

 63. 3سازگاری مبادله و قرارداد با واقعیت )نوع کاال، وزن، قیمت، زمان و شروط(  -6

 36. 3میزان سازگاری مشخصات یا برچسب کاال )وزن، قیمت، کیفیت، ترکیبات( با واقعیت  -2

 33. 3واقعیت سازگاری تبلیغات با  -3

 62. 3وفای به عهد 

 36. 3تحویل به موقع کاال ووجوه )ثمن و مثمن(  -6

 33. 3پایبندی به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادله  -2

 33. 3و مشروط در قرارداد( پایبندی به سایر تعهدات )تعهدات عمومی -3

 21. 3امانت داری 

 21. 3پرداختبه موقه ثمن و مثمن  -6

 63. 3مراقبت از کاال در زمان تعمیر  -2

 46. 3کم فروشی  -3

 61. 3انصاف 

 66. 3نرخ سود  -6

 36. 3انواع مختلف کم فروشی  -2

 64. 3عدم ارتکاب محرمات بازار )رباخواری غش و تدلیس(  -3

 34. 3مدح کاالی خود و مذمت کاالی دیگران  -6

 «613، 6313کاظمی،  رجایی، »

 

 دوش سنجش شاخص کیفی داات 

با عنایت به اینکه شاخص تدوین شده جنبه کیفی داشته و در عالم واقع مورد بررسی و تدقیق قرار 

 برای کمی سازی این شاخص استفاده گردید:نگرفته بود، از ابزار ذیل 

 2برخی از نماگرهای شاخص صداقت توسط این ابزار اندازه گیری گردیدند که در جدول  پرسشنایم  

 نامه آنها به ترتیب آورده شده است:



     
 

   نماگرهای اناازه گیری شاه از طریق پرسشنایم 2جاول 

و مشروط پایبندی به سایر تعهدات )تعهدات خدمات عمومی مبادلهمیزان اطالعات از ارکان، اصول و واجبات و محرمات 

 در قرارداد(

میزان اطالعات نسبت به مستحبات و مکروهات مبادله و 

 اخالقیات بازار

 پرداخت به موقع ثمن و مثمن

میزان اطالعات نسبت به قوانین و مقررات کشوری مربوط به 

 بازار

 غش و تدلیس(عدم ارتکاب محرمات بازار )رباخواری، 

 اطالعات طرفین مبادله نسبت به خیار تحویل به موقع کاال و وجوه )ثمن و مثمن(

 جریان خیار در عرف بازار پایبندی به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادله

 

صنایع لبنی فروشان(  یکنندگان )کل عیکنندگان )کارخانه داران( و توز دیشامل تول یجامعه آمار

 .نفر در نظر گرفته شد 13موجود  یبر اساس داده ها زیحجم نمونه ن. باشدیم

 باشدینفر م 63جامعه  نیتعداد ا باشند،یکنندگان م دیآن تنها تول یکه جامعه آمار گریدو نماگر د یبرا

 نفر در نظر گرفته شد. 23جم نمونه و ح

آنها، تنها از طریق مطالعات اسنادی برخی نماگرها در این طرح وجود دارند، که سنجش : تحلیل اسنایی

 باشند:امکان پذیر است. این موارد شامل نماگرهای ذیل می

 
   نماگرهای اناازه گیری شاه از طریق یمااعهات اسنایی3جاول 

میزان سازگاری مشخصات یا برچسب کاال )وزن، قیمت،  وجود قرارداد و تعیین نوع و طرفین مبادله

 تکیفیت، ترکیبات( با واقعی

 کم فروشی تعیین قیمت، مقدار و ویژگی های کاال

سازگاری مبادله و قرارداد با واقعیت )نوع کاال، وزن، قیمت، 

 زمان و شروط(

 جایگاه خیار در قوانین کشور

 

کننده بوده و  دیتول 63همان  یفروشان، جامعه آمار یو کل دکنندگانیتول نیماب یف یقراردادها نهیدر زم

و  یبا توجه به تعداد محصول لبن ن،یاسناد ناظر نهیدر نظر گرفته شد. اما در زم 23اساس حجم نمونه  نیبر ا

لذا حجم  باشدیدر ماه( م شیآزما کیهر محصول حداقل  ی)برا شاتیتعداد کارخانه ها، حجم نمونه آزما

انتخاب  یت تصادفسال به صور یتعداد در کل ماه ها نیعدد در نظر گرفته شد. ا 661ه تعداد ننمو

تعداد در  نیعدد انتخاب و ا 16تعداد  یماه اول و دوم سال به صورت مساو 4در  کهی.  به طوردندیگرد

 .دندیگرد ندهسال پراک یطول کل ماه ها



 

مصاحبه؛ برخی نماگرها نیز وجود داشتند که برای کمی سازی آنها، نیاز به جمع آوری اطالعات از 

 نماگرها به قرار ذیل بودند:طریق مصاحبه بود، این 

 

 : نماگرهای اندازه گیری شده از طریق مصاحبه6جدول 
تعداد موسسه های تولیدی انحصاری )به استثناء انحصار  سازگاری تبلیغات با واقعیت

 طبیعی(

 میزان تبانی فروشنده )نجش( مخلوط کردن کاال به گونه ای که برای مردم روشن نباشد

 میزان تبانی مشتری )تدابر( تبلیغات فریبنده

  ارائه اطالعات غلط
 

از  یکه اگرچه به درستالبته در ذیل شاخص های کیفی تدوین شده، برخی نماگرها نیز وجود داشتند 

به  ازین یلیمورد استفاده قرار گرفته اند، اما به دال تیسنجش وضع یطراحان مطمح نظر بوده و برا یسو

فروشنده )نجش( و  یتبان زانیمثال به نماگر م توانیم نهیزم نی. در استین یبنل عیسنجش آنها در بازار صنا

 .)تدابر( اشاره داشت یمشتر یتبان زانیم نیمچنه

و  شودیم نییمحصوالت توسط دولت تع متیبازار عمال و قانونا ق نیچون در ا نکهیا حیتوض

 ایمه گریکدیبا  یتبان طیبر محصوالت خود را ندارند، فلذا شرا یگذار متیفروشندگان امکان ق ای دکنندهیتول

 انیم یاست امکان تبان یتقاضا ذره ا یوجود دارد که مطابق آن وقت یدر اقتصاد اصل نینخواهد شد. همچن

حجم انبوه  لیحکمفرماست و به دل یتیوضع نیهم چن یلبن عیوجود ندارد. در بازار صنا دارانیخر

 به صفر است. بیقر یزیتقاضاکنندگان، امکان اجماع آنها چ
 

 تجزی  و تحلیل اطالعات 

شاخص صداقت شاخصی ترکیبی است مرکب از شاخص شناخت احکام با وزن »با توجه به این مهم که 

درصد، شاخص خالص اخالق )اخالق ایجابی منهای  264/3درصد، شاخص نظم و انضباط با وزن  613/3

درصد. هریک از عناصر اصلی  266/3درصد و شاخص جریان خیارات با وزن  322/3اخالق سلبی( با وزن 

باشند. میانگین خود دارای متغیرهایی هستند. هر یک از این متغیرها نیز دارای وزن مخصوص به خود می

میانگین وزنی عناصر دهد و وزنی متغیرهای هر عنصر، میزان نقش آن متغیر در عنصر اصلی را تشکیل می

 6«کند.اصلی، شاخص ترکیبی صداقت را مشخص می

                                                           
سید محمد کاظم رجایی، شاخص صداقت در بازار اسالمی، مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری با همکاری موسسه آموزشی و پژوهششی 1
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کتاب، بر اساس وزن مربوط به هر  611و  611بنابراین بر اساس نظر نویسنده محترم کتاب در صفحه 

 شود:یک از شاخص ها و نماگرهای صداقت، فرمول نهایی بدست آوردن آن را به صورت زیر ترسیم می

+ مستحبات، مکروهات 32/3×)ارکان، اصول، واجبات و محرمات  613/3×شناخت=شاخص صداقت

)وجود قرارداد و تعیین نوع  264/3×( + قانونمندی و نظم 36/3×+ قوانین و مقررات  63/3×و اخالقیات 

+ نظم فیزیکی بازار  3323×+ تعیین قیمت، مقدار و ویژگی های کاال  3336×مبادله، و طرفین مبادله 

)سازگاری مبادله با قرارداد  3331×]راستگویی  33322×اخالق ایجابی منهای سلبی  ( + حاکمیت3366×

+ سازگاری تبلیغات با واقعیت  3336×+ میزان سازگاری مشخصات با برچسب کاال با واقعیت  3363×

+ پایبندی به تعهدات 3336×)تحویل به موقع کاال )خدمت( و وجوه  3362×وفای به عهد  ( +3333×

( + امانت داری 3333×+ پایبندی به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادله  3333×مشروط و عمومی

+ مراقبت از کاال پس از قبض و اقباض و در زمان ارائه خدمات  3346×)عدم وجود کم فروشی  3321×

+  3366×)نرخ سود  3361×( + انصاف 3321×+ پرداخت به موقع کاال و قیمت  3363×پس از فروش 

+ عدم ارتکاب محرمات بازار )ربا، کم فروشی، غش و  3336×رعایت میزان )عدم وجود انواع کم فروشی( 

)کم فروشی  3333×غش  –( 3334×+ عدم مدح کاالی خود و مذمت کاالی دیگران  3364×تدلیس( 

طالعات غلط + پنهان کاری یا ارائه ا 3363×+ تبلیغات فریبنده  3333×+ مخلوط کردن کاال  3331×

+ تعداد موسسه های  3336×+ میزان تبانی فروشنده  3361×)میزان تبانی مشتری  3366×تبانی  –( 3361×

+ جایگاه  3321×)اطالعات طرفین مبادله نسبت به خیارات  3326×[ + خیارات 3361×تولیدی انحصاری 

 (3334×+ جریان خیارات در عرف بازار  3321×خیارات در قوانین کشور 

 نابراین:ب

×شناختصداقت (3.613) + قانونمندی نظمو × جریان . ×خالص اخالق(3.264)

 .×خیارات

در ذیل فرمول اندازه گیری و داده های بدست آمده از روش های مختلف به تفکیک بیان گردیده است. 

ه ب تعیین شاخص صداقت،الزم به ذکر است پس از سنجش و دریافت عدد هر نماگر، در انتها بنا بر فرمول 

 عدد نهایی دست یافته ایم.

 



 

 

   برخی نكات ید کمی سازی شاخص داات 5جاول 

   1نكت 

بوده، فلذذا بذرای تبذدیل     3تا  3با توجه به اینکه سطح سنجش نماگرهای پیمایش شده در این تحقیق اکثرا بین 

 است: در تمام محاسبه ها، فرمول ذیل اعمال گردیده 633مقیاس، به صفر تا 

 

 درصد کسب شده از آن گویه =تعداد گویه ها÷100×میانگین گویه

 مثال:

3323×100÷5=65 

باشد، نمره  63درصد از وزن نماگر اصلی را کسب نماید، فلذا اگر وزن مبنا نماگر  43توانسته  xبنابراین نماگر 

 خواهد بود. 433کسب شده در بازار 

  2نكت  

شود، فلذا با هماهنگی های نمی 6وزن برخی شاخص ها  6شاخص ها در منبع اصلیبا توجه به اینکه در محاسبه 

انجام شده با ناظر طرح، مقرر گردید برای اینکه عدد نهایی دقیق تر باشد، وزن هر نماگر در آن شاخص، بر اساس 

 تغییر یافت و زون برخی نماگرها اضافه گردید. 6محاسبه جدید، از 

 

بر اساس فرمول خاص خویش تحلیل بر اساس موارد پیش گفته هر مورد از شاخص های صداقت 

 :گردید که، تحلیل وفای به عهد به صورت نمونه ذکر می گردد

 وفای ب  عها 

 باشد:نماگر به صورت زیر می 3شاخص وفای به عهد، شامل 

 الف=تحویل به موقع کاال و وجوه )ثمن و مثمن(  

 ب=عهدات مربوط به خدمات پس از مبادله پایبندی به ت 

 ج= و مشروط در قرارداد(پایبندی به سایر تعهدات )تعهدات عمومی 

 

 فرمول اندازه گیری این شاخص عبارت است از:

 ج(0.333) +ب(0.354) +الف(0.313) =وفای به عهد
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مساوی بین این دو تقسیم با توجه به اینکه نماگر الف، خود از دو جزء تشکیل شده، وزن نماگر به صورت 

 گردید.

1=الف

2
(تحویل کاال) +

1

2
 (تحویل وجوه)

 عدم مصداق در بازار لبنیات =ب

 اطالعات بدست آمده از پرسشنامه =ج

 بنابراین:

 ج(0.521) +الف(0.480) =وفای به عهد

 

 آمد:با اطالعات بدست آمده از پرسشنامه، اطالعات ذیل در مورد تحویل کاال بدست 

 

   یمیانگین وضهی  تحریل کاال ید بازاد6جاول 

 تعداد
 90 معتبر

 0 نامعتبر

 3.6000 میانگین

 منبع: یافته های پژوهش

 

   وضهی  تحریل کاال ید بازاد7جاول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 معتبر

 3.3 3.3 3.3 3 د

 17.8 14.4 14.4 13 ج

 18.9 1.1 1.1 1 ب

 100.0 81.1 81.1 73 الف

  100.0 100.0 90 جمع

 

 توان وضعیت بازار لبنیات در این حوزه را اینگونه توصیف نمود:بنابراین می

÷3.66=تحویل کاال 4 × 100 = 91.5 

 همچنین وضعیت صنعت لبنیات در زمینه پرداخت به موقع پول در قراردادها به صورت ذیل است:

 

 

( 1فرمول )  



 

 یمرتع پرل  یمیانگن وضهی  پریاخ  ب  8جاول 

 تعداد
 89 معتبر

 1 نامعتبر

 3.5730 میانگین

 منبع: یافته های پژوهش
 

 

   یمیانگین وضهی  پریاخ  ب  یمرتع پرل9جاول

 تجمعی درصد درصد معتبر درصد فراوانی 

 معتبر

 6.7 6.7 6.7 6 د

 16.9 10.1 10.0 9 ج

 19.1 2.2 2.2 2 ب

 100.0 80.9 80.0 72 الف

  100.0 98.9 89 جمع

   1.1 1  نامعتبر

   100.0 90 جمع

 منبع: یافته های پژوهش

 بنابراین:

÷3.57=تحویل وجوه 4 × 100 = 89.3 

 مساوی است با: الفبنابراین 

1=الف

2
(تحویل کاال) +

1

2
 (تحویل وجوه)

×91.5=تحویل کاال
1

2
= 45.8 

×89.3=تحویل وجوه
1

2
= 44.7 

 90.5=44.7+45.8 =اعف

 نیز اطالعات زیر بدست آمد: جدر مورد پایبندی به سایر تعهدات 

 

( 2فرمول )  



     
 

   یمیانگین پایبنای ب  سایر تههاات11جاول 

 تعداد
 90 معتبر

 0 نامعتبر

 4.6778 میانگین

 منبع: یافته های پژوهش

 بنابراین:

ج = 𝟒. 𝟔𝟕 ÷ 𝟓 × 100 =93.4 

 

 ج(0.521) +اعف(0.480) =وفای ب  عها

 (93.4)(0.521) +(90.5 )(0.480) =وفای ب  عها

 92.101=48.661+43.440 =وفای ب  عها

 

ل های انجام شده و بر اساس فرمولی که بیان گردید، وضعیت شاخص صداقت در صنایع بر اساس تحلی

لبنی مشهد به عنوان یکی از شاخص های محوری شهر اسالمی، و بر اساس نماگرهای تدوین شده به 

 صورت زیر است:

×شناخ  =داات  (0.193) + قانونمندی و نظم × ×جریان خیارات+(0.322) ×خالص اخالق+( 0.246) (0.214) 

 

خالص اخالق  = راستگویی × 𝟎. 𝟑𝟖 + وفای به عهد × 𝟎. 𝟏𝟐 + امانتداری × 𝟎. 𝟐𝟗 + انصاف × 𝟎. 𝟏𝟖 − غش

× 𝟎. 𝟓𝟓 − تبانی × 𝟎. 𝟒𝟒 

خالص اخالق = (𝟕𝟐. 𝟕𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟑𝟖) + (𝟗𝟐. 𝟏𝟎𝟏 × 𝟎. 𝟏𝟐) + (𝟗𝟐. 𝟑𝟒𝟏 × 𝟎. 𝟐𝟗)

+ (𝟕𝟗. 𝟖𝟖𝟒 × 𝟎. 𝟏𝟖) − (𝟕𝟔. 𝟔𝟖𝟓 × 𝟎. 𝟓𝟓) − (𝟏𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟒𝟒)

= 𝟐𝟕. 𝟔𝟐𝟔 + 𝟏𝟏. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟐𝟔. 𝟕𝟕𝟗 + 𝟏𝟒. 𝟑𝟕𝟗 − 𝟒𝟐. 𝟏𝟕𝟕 − 𝟒𝟒 = −𝟔. 𝟑𝟒𝟏 
 

صداقت = (63.438 × 0.193) + (100 × 0.246) + (−6.341 × 0.322) + (93.76 × 0.214)

= 12.244 + 24.600 − 2.042 + 20.065 = 𝟓𝟒. 𝟖𝟔𝟕 

 

 54.867عدد بدست آمده شاخص صداقت در بازار صنایع لبنی مساوی است با: 



 

 

 نتیج  گیری 

در مورد شهر اسالمی می توان از زوایای مختلف بدان نگریست و تالش نمود تا بر اساس مولفه هایی 

و یا الزامات  به تبیین چیستی آن پرداخت. این مولفه ها می تواند مبتنی بر مولفه های انسانی، جغرافیایی

 قی در یک جامعه باشد.نهادی و حقو

بر اساس این مولفه ها، بسیاری از شهرها را می توان به عنوان مصادیق یک شهر اسالمی در نظر گرفت. 

اما این مقاله تالش نمود تا با ارائه یک شاخص که محتوا و مبادی آن بر اساس کتاب و سنت الهی اخذ شده 

میزان یک شاخص پرداخت. با این تلقی، امکان می از زاویه وجود، عدم وجود و یا است، به مقوله شهر اسال

مقایسه، سنجش و حتی در صورت پایش مستمر شاخص های مختلف، به رصد وضعیت شهرهای مختلف 

 در نسبت با وضعیت ایده آل شهر اسالمی پرداخت.

های متقن و معتبری که بتواند  البته ذکر یک نکته در اینجا ضروری است و آن اینکه، تدوین شاخص

در نسبت با مقوله مه اسالم باشد، کاری است بس بزرگ و چالش برانگیز، بازتاب کننده وضعیت یک شهر 

تجزبه هایی عملیاتی، به زیرا تدوین چنین شاخص هایی )همانند شاخص صداقت( می طلبد تا بر اساس 

 نمونه مطلوب هر شاخص دست یافت.جرح و تعدیل هر شاخص دست یازید تا پس از مدتی، به 

در زمینه شاخص صداقت در شهر اسالمی، با عنایت به این مهم که چنین شاخصی در ذیل الگوی 

اسالمی ایرانی پیشرفت تدوین گردید بود اما به لحاظ عملیاتی تا کنون، به سنجه و محک در حوزه عمل 

لبنی شهر مشهد به صورت پایلوت از وضعیت وارد نگردیده بود، تالش گردید تا این شاخص در صنایع 

کیفی به کمی تبدیل گردد. پس از مطالعات مقدماتی و تدوین چارچوبی برای اندازه گیری هر نماگر، داده 

های حاصل از مطالعات اسنادی، پرسشنامه و مصاحبه نشانداد وضعیت شاخص صداقت )به عنوان یکی 

 )از مقیاس صد( می باشد. 33وع کمی بیش از شاخص های شهر اسالمی( در شهر مشهد در مجم
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