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  چكيده
افراد جامعه با عقايد و باورهاي گوناگون به نوبه خود مي توانند بر متغيرهاي اقتصادي تأثير گذار باشند 

اينكـه   بـه  توجـه  بـا  .اين اثر گذاري توسط كار و فعاليتي است كه افراد در جامعه عرضه مي دارنـد ،كه 
- يمـ  نظر به، است شده هيتوص كار در ياخالق اصول تيرعا يغرب دانان اقتصاد و اسالم نيد ديد از همواره

 منـافع  بـا  متعارض با را يتيفعال ياخالق نيمواز تيرعا و خود ينيد يهاآموزه قيدق فهم با افراد كه رسد
 نـد توان يمـ  امـور  انجـام  ارتقـاء  و ليتسه جهت در اقدامات يبرخ كنار درها  دولت. ندهند انجام عموم

لذا در جامعه اسالمي كه هدف رسيدن به سعادت و كمـال انسـاني    .دنباش اصول نيا تيرعا ساز نهيزم
است، الزم است افراد با رعايت موازين اخالقي توصيه شده در آيات و روايات، كار و فعاليـت خـود را در   

در اين راستا از وظايف دولت ها در هر كشـور ايـن اسـت كـه     . جامعه به عنوان وظيفه خود انجام دهند
در اين پژوهش سـعي گرديـده   . هاي الزم را در راه رسيدن به اين هدف فراهم نمايندبستر ها و ساختار

است كه به بررسي اهميت كار و اشتغال همراه با اخالق اسالمي و عملكرد دولت نهم و دهم در فـراهم  
  نمودن بسترهاي الزم جهت رعايت اصول اخالقي و رفاه افراد جامعه پرداخته شود
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  مقدمه

كار و اشتغال از آن روي . ا ي كه موجب رفع نياز هاي افراد شود، داراي ارزش مي باشدهرپديده

افراد بـا عقايـد   . مادي انسان قرار دارد، داراي ارزش استكه در راستاي برآورده ساختن نيازهاي 

و باورهاي گوناگون به نوبه خود مي توانند بر متغير هاي اقتصادي مؤثر باشند كه اين اثر پذيري 

عقايد مذهبي بـا اثـري كـه بـر     . از طريق كار و فعاليتي است كه افراد در جامعه عرضه مي دارند

مي تواند به صورت غير مستقيم نيـز بـر توليـد و رشـد مـؤثر       سرمايه هاي اقتصادي مي گذارند،

مطالعات حاكي از آن است كه نگرش هاي مذهبي همچنين قادر است بـر بهـره وري   . واقع شود

  .نهايي سرمايه انساني نيز مؤثر واقع شده و از اين طريق بر رشد اقتصادي اثر گذار باشد

رخـوردار بـوده و همـواره در آيـات و روايـات      در دين اسالم كار و تالش از اهميت فراوانـي ب 

عمل افراد به آموزه هاي اخالقي اسالم موجـب مـي شـود افـراد     . بسياري بر آن تأكيد شده است

مهمـي همچـون هدفمنـدي    وجود عناصر اخالقي . فعاليتي را متعارض با منافع عموم انجام ندهند

وجود داشته باشند، از عوامل مؤثر بـر كـار و   افراد در زندگي، وجدان كاري، تخصص و تعهد كه مي توانند 

  . فعاليتي است كه افراد در آن ايفاي نقش مي كنند

عالوه بر اينكه اخالق در كار مهم و تأثير گذار است، و مي توان گفت خود كار نيز بر اخـالق  

چنانچه شهيد مطهري بيان مي دارد كه كار بـر عـزت و شخصـيت انسـان مـي      . افراد مؤثر است

يعني حس احترام به ذات و اعتماد بـه شخصـيت   . د و او را در نظر خويش محترم مي نمايدافزاي

سبب محترم شدن شخصـيت انسـان   در او ايجاد مي كند و بديهي است كه هر چيزي كه باعث و 

در نظر خودش و در نظر ديگران باشد، او خودش محترم و شايسته تكريم و تعظيم و به همـين دليـل   

  .ورد احترام و تكريم استدر اسالم كار م

وجـود  . عامل تعيين كننده توسعه، به رغم تجربه هاي متفاوت، كارآمـد بـودن دولـت اسـت    

كه به بازار اجازه رشد و ) مقررات و نهاد هايي(دولت كارآمد براي فراهم آوردن كاالها و خدماتي 

حيـاتي و بـدون   شكوفايي دهد و مردم را به سوي زندگي سالم تر و سعادتمند تـر سـوق دهـد،    

پايدار چه در زمينه هاي اقتصادي و چه در زمينه هاي اجتماعي غير  وجود چنين دولتي، توسعه

سال پيش بسياري از انديشمندان دقيقاً همين نظر را عنوان مي كردند اما رفته  50.ممكن است

هنگـام تـا بـه     از آن. رفته تمايل خود را اين گونه بيان نمودند كه توسعه بايد دولت مـدار باشـد  

دولت در فرايند توسعه اجتمـاعي و اقتصـادي   : امروز تجربه توسعه پيام متفاوتي را به ما مي دهد

نقش مركزي دارد؛ با اين حال نه به عنوان فراهم كننـده مسـتقيم رشـد بلكـه بـه عنـوان يـك        

  . شريك، عامل تسريع و تسهيل كننده در روند توسعه
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كنترل  در ناكارآمدي و بيماري با هستند، رو روبه قاچاق تعدد و باال فراواني با كه اقتصادهايي

 كشـورها  اطالعات اقتصـادي  نظام به كاال قاچاق .هستند مواجه خود توزيعي و توليدي مناسبات

 ديگـر،  سـوي  از .بردمي بين را از مدت بلند رشد براي ريزي برنامه امكان و رساند مي آسيب نيز

 عرضه و بازرگاني توليدي، هاي بخش تعادل ميان خوردن هم به و دولت درآمدهاي كاهش باعث

 منظـور  بـه  ريـزي  برنامه و كشور يك اقتصادي فرايند توسعه ديگر درك عبارت به. شود مي كاال

 چنـين  كيفيـت . اسـت  اقتصاد عمومي عملكرد شناخت به آن منوط يافتگي توسعه سطح ارتقاي

از سـوي  . دارد آن كارآمدي و اقتصادي اطالعات نظام وضعيت به وكمال وابستگي تمام شناختي،

هاي حدوث جرايم يقه سفيدي و نيز تنوير افكار عمومي به وقايع ناشـي از  ديگر، شناسايي زمينه

جامع راهبـردي در   بار حادث، از سوي متوليان امر، ضروري و بنابراين تدوين برنامهاقدامات زيان

در واقع سوء . قبال پيشگيري يا مقابله با اين جرايم، بيش از هر زمان ديگري ضرورت يافته است

هاي دولتي باعث ارتكاب جـرايم بسـياري شـده، در    استفاده از مقام و منصب يا به تعبيري رانت

عواملي همچـون  . وردمدوني در اين باره به چشم نمي خ حالي كه متأسفانه قانون جامع و برنامه

تبليـغ   هـاي جمعـي و مطبوعـاتي، بـويژه دربـاره     عدم وجود سازوكارهاي نظارتي دقيق بر رسانه

هاي اطالعاتي مركزي، آمار ارتكاب جرايم ها و نبود سامانهمصنوعات، محصوالت و خدمت رساني

  .قدرت و توان اقتصادي را افزايش داده است در سايه

به مطالعات انجام شده در اين خصوص پرداخته شده و در بخش  بر اين اساس در بخش دوم

سوم كار و اخالق اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته، بخش چهارم نيز به نقـش دولـت در كـار و    

  .اشتغال پرداخته شده است و بخش پنجم به نتيجه گيري اختصاص دارد

  

  مطالعات انجام شده. 1

  مطالعات داخلي. 1-1

بررسي نقـش و تـأثير اخـالق    « ي در پژوهشي با عنوان شاهي عل زاده قاسم و درزادهيح ،يحسن

بـه  » اسالمي كار و فرهنگ سازماني بر رضايت و تعهد سازماني كاركنان دانشگاه  شهيد چمـران 

بررسي نقش اخالق اسالمي كار و فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي و تعهـد سـازماني كاركنـان    

نتـايج پـژوهش كـه بـا اسـتفاده از روش      . اهواز پرداخته انـد بخش اداري دانشگاه شهيد چمران 

توصيفي و همبستگي به دست آمده حاكي از آن است كه ميان رضايت شغلي و تعهـد سـازماني   

  .كاركنان و اخالق اسالمي در كار همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد

 -روش تحليلـي   بـا » لـزوم رعايـت اخـالق در كـار و حرفـه     « پيرايش در پژوهشي با عنـوان 
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ترين اثرات به كـارگيري ايـن   توصيفي به اهميت رعايت اصول اخالقي در كسب و كار، بيان مهم

اصول در رونق كسب و كار و آسيب شناسي عدم رعايت اصول اخالقي در كسب و كار حرفـه اي  

بـط،  نتايج بيانگر آن است كه اخالق حرفـه اي مـي توانـد از راه تنظـيم بهتـر روا     . پرداخته است

كاهش اختالف و تعارض، افزايش جو تفاهم و همكاري و نيز كاهش هزينه هاي ناشي از كنترل، 

بهره وري را ارتقا دهد و اگر افراد در انجام وظايف، به اخالقي بودن كار خود توجه نكنند، امكـان  

  . سوء استفاده و ترويج فساد اداري فراهم مي شود

بـا  » بر فلسفه اخـالق تجـارت بـا رويكـردي اسـالمي     درآمدي «توكلي در پژوهشي با عنوان 

استقاده از روش تحليلي به بررسي ديدگاه هاي مطرح شـده پيرامـون رابطـه اخـالق و تجـارت،      

نتايج حاصـل از  . اسالمي به اخالق كسب و كار پرداخته است -امكان پذيري اتخاذ رويكرد ديني

اخالق در فضـاي تجـارت را نادرسـت    پژوهش حاكي از آن است كه برخي اقتصاد دانان سخن از 

قلمداد كرده اند و برخي ديگر معتقدند كه تحقق اهداف اجتماعي تجارت بدون اخالق كسـب و  

اسالم با گذر از رويكرد كـاركرد گرايانـه صـرف بـه تجـارت، اخـالق تجـارت را        . كار ميسر نيست

  .مي كندراهكاري براي گسترش فضايل اخالقي در بازار و جامعه اسالمي قلمداد 

» در توسـعه اقتصـادي  ) اخالق(نقش سرمايه مذهبي«مهرگان و دليري با عنوان  پژوهش در 

نگرش هاي بر خواسته از مذهب در قالب سرمايه جديدي به نام سرمايه مذهبي، معرفي شـده و  

به تبيين چگونگي توليد سرمايه مذهبي از نگرش هاي اخالقي در افراد جامعه پرداخته و نتـايج  

بيانگر آن است كه نگرش هاي اخالقي در قالب سرمايه مذهبي بروز كرده و بر بسـياري   پژوهش

از شاخص هاي توسعه اقتصادي از جمله رشد اقتصادي، توزيع درآمد، عدالت، مصرف و غيره اثر 

  .دارد

بـا  »  از منظـر اقتصـاد اسـالمي   ) كسـب و كـار  (اخالق بازرگاني«دادگر در پژوهشي با عنوان 

كسـب و  (توصيفي به ابعاد اساسي اخالق بازرگاني -روش كتابخانه اي و روش تحليلياستفاده از 

در پارادايم اقتصاد اسالمي اشاره كرده و بدين نتيجه رسيده كه التـزام بـه اخـالق در امـور     ) كار

  .كسب و كار از منظر اسالمي در راستاي موفقيت، بهبود و كارآمدي امور اقتصادي است

بـه بررسـي   » كاركرد اقتصاد بازار در حل بيكاري ايـران « پژوهشي با عنوان  متوسلي و دهمرده در

توسعه ايـران طـي   هاي بيني شده در برنامههاي پيشتطبيقي انديشه اقتصاد بازار با اهداف و سياست

نتايج حاصل پژوهش كه با استفاده از مدل نئو كالسيك . پرداخته اند) 1352-1382(سال هاي 

VAR(ح برداري و الگوي خود توضي
و ايـده   اهـداف   كـه حاصل شده است حاكي از آن است ) 1

                                                                                                               
1. Vactor auto regression 
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كلي حاكم بر بازار كار ايران، بر مبناي اقتصاد بازار طراحي شده است، اما سياسـت هـاي اعمـال    

هاي مربوط به اشتغال تأكيد دارد كه اين امر به عدم تعادل بازار كـار  و تبصرهشده در قالب مواد قانوني 

  .منجر مي شود

  

  مطالعات خارجي. 2-1

رابطه بين اخـالق كـار اسـالمي و رضـايت     « در پژوهشي با عنوان  1هارون، فاخر زمان و رحمان

پرسـتار بـه صـورت     80بيمارسـتان بـين    10در » مندي شـغلي در بخـش بهداشـت پاكسـتان    

نتـايج  . پرسشنامه اي به بررسي رابطه اخالق كار اسالمي و رضايت منـدي شـغلي پرداختـه انـد    

ق كـار اسـالمي و رضـايت منـدي شـغلي      حاصل از پژوهش بيانگر وجود رابطه معنادار بين اخال

  .است

به بررسـي  » تفاوت بارز در عمل: اخالق كسب و كار در اسالم«در پژوهشي با عنوان  2آبازنيد

نتايج حاصل از تحقيـق كـه بـا    . اخالق در كسب و كار در يك چشم انداز اسالمي پرداخته است

ت كـه چنـد عامـل در رفتـار     توصيفي به دست آمده حاكي از آن اسـ  -استفاده از روش تحليلي

بـا  . اسالمي مؤثر است مانند رفتار اخالقي از جمله حقوقي، سازماني و عوامـل منحصـر بـه فـرد    

وجود اين عواملي مانند تكامل اخالقي، تأثير خـانواده و نفـوذ اطرافيـان در رفتـار غيـر اخالقـي       

تند را دروغگـويي،  و از مسائل اخالقي كه بين دين اسـالم و سـاير اديـان مشـترك هسـ     . مؤثرند

  .دزدي تقلب را بر مي شمرد

بـه بررسـي   » بررسي انتقادي: اخالق اسالمي در كار«در پژوهشي با عنوان  3علي و آل وهان

ماهيت اخالق كار اسالمي در شرايط فرهنگـي و سياسـي جامعـه پرداختـه انـد و بـدين نتيجـه        

تماعي و اخالقي است و ايـن ابعـاد   رسيده اند كه اخالق اسالمي در كار داراي ابعاد اقتصادي، اج

همراه با اخالق اسالمي در كار به مؤمنـان شايسـتگي مـي بخشـد و تـداوم و تعهـد سـازماني را        

  .تقويت مي كند

بررسي رابطه بين اخالق اسـالمي در كـار و قابليـت    «در پژوهشي با عنوان  4كامر و چي روز

كاركنان بخش دولتـي در كشـور    476با استفاده از داده هاي پرسشنامه اي بين » تغيير نوآوري

نتايج كه با استفاده از آمار توصيفي . مالزي، به تأثير اخالق اسالمي در كار و نوآوري پرداخته اند

                                                                                                               
1. Muhammad Haroon, Hafiz Muhammad Fakhar Zaman dnd Waiza Rehman 
2. Samir Ahmad Abuznaid  
3. Abbas J. Ali and Abdullah Al-Owaihan 
4. Naresh Kumar and Raduan Che Rose 
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ست آمده گوياي آن است كه اخـالق اسـالمي در كـار تـأثير معنـادار و رابطـه       و همبستگي به د

  .مثبتي با قابليت نوآوري دارد

ديـدگاه اسـالمي در اخـالق كـار و     : بازگشت بـه اصـول  «در پژوهشي با عنوان  1رگاب ريزك

 قـرآن  هـاي  آمـوزه  از اسـتفاده  به بررسي ديدگاه اسالمي اخـالق در كـار و تجـارت بـا    » تجارت

ته كه نتايج بيانگر آن است كه در كتاب قرآن و ديگر كتـاب هـاي شـريعت، كـاربرد هـاي      پرداخ

و نياز به بررسي اخالق كاري و ديگر مسائل مرتبط به كار نظيـر  . اخالق اسالمي بسيار زياد است

  .فردگرايي غير غربي وجود دارد

سـري اقـدام   كمزيت اين پژوهش بررسي اهميت اخالق اسالمي در كار و اشتغال بـوده و يـ  

هاي صورت گرفته در اين راستا از سوي دولت جمهوري اسالمي نيز مورد بررسـي قـرار گرفتـه    

  .است

  

  كار و اخالق اقتصادي. 2

  كار. 1-2

هـا و  كار ماهيتاً پديده اي با ساختار اجتماعي است كـه فاقـد تعريفـي جهـان شـمول در زمـان       

در بعضـي از  . هـاي مختلـف متفـاوت اسـت    هاي مختلف بوده، بلكه معنـي آن در فرهنـگ   مكان

تفاوتي وجود ندارد، برخي ديگر بين كار و تفريح تمـايز قائـل   » غيركار«و » كار«فرهنگ ها بين 

به طور كلي، كار ممكن است فرم يـا  . مي شوند، عده اي ديگر كار را مترادف با اشتغال مي دانند

در طبيعت مي شـود، ولـي آنچـه كـار بـه      شكلي از فعاليتي كه به گونه اي باعث ايجاد تغييراتي 

حساب مي آيد، به زمينه اجتماعي خاصي بستگي دارد كه آن فعاليت ايجاد كننده تغيير، در آن 

هاي خاصي در طبقه بندي كار يـا غيـر كـار    توضيح اينكه وقتي فعاليت. زمينه صورت مي پذيرد

  .بوطه بايد مورد توجه قرار گيرندهاي مربندي مفاهيم به اندازه فعاليتآن طبقه. گيردقرار مي

  

  اخالق اقتصادي. 2-2

مقصود از اخالق اقتصادي، صفت ها و رفتارهايي است كه داراي آثار اقتصـادي هسـتند، اعـم از     

هـا و  توضيح مطلب اينكه صـفت . اينكه خود آن صفت ها و رفتارها نيز اقتصادي باشند يا نباشند

امـا  . شـوند سه حوزه توليد، توزيع و مصرف مطـرح مـي  رفتارهاي اقتصادي اموري هستند كه در 

براساس آيات و روايات، برخي صفت ها و رفتارهـاي غيراقتصـادي نيـز هسـتند كـه داراي آثـار       

                                                                                                               
1. Riham Ragab Rizk  
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  .اقتصادي اند، مانند نماز شب، صله رحم، حج و غيره

  

  اهميت كار و اخالق در اقتصاد اسالمي . 3-2

راهم مي كند، در توليد كاالها و خدمات نقش دارد و اشتغال براي افراد جامعه منبعي از درآمد ف

كاركنان را قادر مي سازد در فعاليت هاي اجتماعي مشـاركت كننـد و مولـد ارزش باشـند، و در     

به همين اندازه، اشتغال براي برداشـت كامـل از   . نتيجه به آنها احساس عزت و اعتبار مي بخشد

اگر كساني كه در آنها سرمايه انسـاني  . وري استفايده هاي سرمايه گذاري در نيروي انساني ضر

 يابد، نتواند نيرو، مهارت، دانش و ابتكارشان را در كـار سـازنده بـه كـار گيرنـد، بـازده      تجسم مي

در جامعـه  . هزينه هاي مصرف شده در توسعه انساني به طـور چشـمگيري پـايين خواهـد آمـد     

ت تلقي مي شود كـه انسـان را محبـوب    اسالمي كار براي تأمين معاش به عنوان يك ارزش مثب

خدا مي كند و سستي و تنبلي و بيكار گشتن و بار زندگي خود را به دوش ديگران انـداختن بـه   

از  .يك ضد ارزش تلقي مي شود كه انسان را مورد خشم و لعنت خدا و رسـولش قـرار مـي دهـد    عنوان 

در ايـن  . ور به آباداني دنيا اسـت سوي ديگر انسان تنها براي تأمين معاش كار نمي كند بلكه مأم

ها  مطلـوب  جامعه كار خود با صرف نظر از اينكه چه درآمدي را نصيب فرد مي كند، براي انسان

  .مي شود و همواره انگيزه كار و تالش در افراد آن وجود دارد

  

  جايگاه كار و اخالق در كار در آيات و روايات. 4-2

در قرآن كريم بسياري از آيات بيانگر اهميت كـار و تـالش در زنـدگي دنيـوي و اخـروي انسـان       

اي «: خداوند در قـرآن كـريم مـي فرمايـد    . هستند كه در اينجا به برخي از آنها اشاره شده است

مردم پروردگار شما كسي است كه كشتي ها را در دريا براي شـما روان مـي سـازد؛ از فضـل او     

اي انسان تو با رنج و تـالش  «، يا اينكه »وزي طلب كنيد، چرا كه با شما مهربان استبراي خود ر

و در . »وصف ناپذير به سوي پروردگارت روانه اي و سرانجام بـه لقـاء و داوري او خـواهي رسـيد    

خداوند از پرتو رحمتش شب را براي شما قرار داد تا در آن آرامـش  «: جايي ديگر نيز مي فرمايد

وز را قرار داد تا در آن از پي روزي كه فضل و بخشش اوست برويد و باشـد كـه خـدا را    يابيد و ر

  . »سپاس گذاريد

اين آيات بيانگر اين هستند كه خداوند متعال با قرار دادن امكانـات الزم در زمـين زمينـه را     

كانـات  براي فعاليت، كار و تالش انسان فراهم ساخته و انسان بـا تـالش و اسـتفاده صـحيح از ام    

در آياتي ديگر از قرآن كريم كه بيـانگر اهميـت   . موجود بايد به دنبال روزي و سعادت خود باشد
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: خداوند مـي فرمايـد  . اخالق در كار و اقتصاد مي باشد، داستان حضرت موسي عليه السالم است

م كارهايت استخدام كن، كـه هـم تواناسـت و هـ    اي پدر، او را براي : يكي از دختران شعيب گفت«

  .»آن كس است كه نيرومند و امين باشد كني،درستكار و بهترين كسي كه استخدام مي

در زندگي نامه و روايات موجود از معصومين عليهم السالم نيز تأكيد و اهميت بر كار وجـود    

چنانچه، روزي حضرت امام جعفر صادق عليه السالم جامـه زبـر كـارگري بـرتن و بيـل در      . دارد

بوستان خويش سرگرم كاركردن و بيل زدن بود، چنان فعاليت كرده بـود كـه   دست داشت و در 

در همين حال بود كه اتفاقاً  مردي به نام ابوعمرو شيباني وارد شـد  . سراپايش را عرق گرفته بود

و امام را در آن رنج و تعب مشاهده كرد، پيش خود گفت شايد علت اينكه امام شخصـاً بيـل بـه    

ار شده اين است كه كسي ديگر نبوده كـه انجـام دهـد و امـام از روي     دست گرفته و متصدي ك

ايـن  : لذا جلو آمد و عرض كـرد . ناچاري، خودش بيل را به دست گرفته و مشغول كار شده است

بعـد بـراي   . امام حاضر نشد و فرمود نمي دهـم .بيل را به من بدهيد تا من اين كار را انجام دهم 

مـن بـه طـور كلـي     : ه دست گرفتن من روي اجبار نبـود، فرمـود  آنكه به طرف بفهماند كه بيل ب

در جايي ديگر امام علـي  . دارم كه مرد در راه تحصيل روزي رنج بكشد و آفتاب بخورددوست مي

خداوند روزي شما را تضمين فرموده و در عين حال به شما فرمـان  «: عليه السالم نيز مي فرمايد

ه بـي نيـازي و خـود كفـايي بسـيار توجـه داشـت، و        همچنين آن حضرت ب. »فعاليت داده است

تجارت كنيـد  «: همگان را براي بي نياز شدن، به كار و توليد تشويق مي كرد و در حديثي فرمود

  .»و به كار و توليد روي بياوريد كه از آنچه در دست ديگران است بي نياز شويد

  

  لزوم وجود اخالق اسالمي در كار. 5-3

نابي وجود دارد كـه از اصـول اعتقـادي سرچشـمه گرفتـه انـد، در زنـدگي        هاي در اسالم آموزه 

ها اين است كه بد ويژگي مهم اين آموزه. اثرهاي وسيعي دارند و مي توانند عامل پيشرفت شوند

-هـاي عقـب  هاي اسـالمي داشـته و يكـي از عامـل    فهميدن آنها پيامدهاي زيانباري براي جامعه

: برخـي از مـورد هـا عبارتنـد از    . هاي علمي و اقتصادي اسـت ماندگي دنياي اسالمي از پيشرفت

فهم درسـت ايـن گونـه آمـوزه هـا      . روزي مقدر، اعتقاد به معاد، تحقير دنيا، زهد، توكل و قناعت

  . تواند يكي از عامل هاي مهم خيزش جديد دنياي اسالم شودمي

، سـرمايه داري مـدرن را محصـول    1در دنياي سرمايه داري اتفـاق افتـاد، مـاكس وبـر    مشابه اين  

خودكار توسعه صنعتي نمي داند، بلكه آن را معلول عامل هاي مهم فـراوان مـي دانـد كـه متغيرهـاي      

                                                                                                               
1. Max Weber 
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را از درون به گونـه اي  آموزه هاي اخالقي اسالم انسانها . اخالقي و ديني از نقش آفرينان اصلي بودند

عموم است انجام نمـي دهنـد، بلكـه از ايـن     مي سازد كه نه تنها فعاليتي كه در تعارض با منافع 

باالتر، بسياري از وقت ها در فعاليت هاي خود منافع جامعه را مقدم مي دارند و اين فعاليـت هـا   

  .را در جهت تحقق هدف ها سامان مي دهند

به طور كلي مي توان اخالق را مطالعه و بررسي معيارها و قواعدي دانست كه راهنماي عمل   

-زماني كه اين معيارها با كسب و كـار پيونـد مـي   . ها در انجام امور قابل قبول استافراد و گروه

. يكي اين است كه سازمان ها به دنبـال سـود خواهنـد بـود    . كندخورند، برخي مالزمات پيدا مي

. هاي مؤسسات مذكور اسـت ديگري لزوم ايجاد نوعي توازن بين نيازها و مصالح جامعه و خواسته

در صورتي كه يك دستگاه اخالقي امور كسب . ش اخالق مي تواند كار ساز باشداينجاست كه نق

و كار را سامان دهد و به گونه اي اوضاع را هدايت نمايد كه ضمن كسب سود، زيـاني بـه منـافع    

ها توان اخالق بازار يا اخالق كسب و كار را مجموعه معيارها، سنتپس مي. اجتماعي وارد نسازد

  .كه هدايت كسب و كار را برعهده دارندو قواعدي دانست 

  جايگاه وجود اخالق در اقتصاد از ديد اقتصاد دانان غربي. 6-2

چنانچـه نخسـتين كتـاب    . بسياري از اقتصاد دانان معتقد به وجـود اخـالق در اقتصـاد هسـتند     

، كتاب نظريات احساسات اخالقي كه در آن نظام اخالقي را طرح مي ريـزد  1منتشر شده اسميت

آورد ه هم چهارچوبي عمومي براي قلمرو اقتصادي و هم بينشي براي موضوعات اقتصـادي مـي  ك

هـايي در بـاب   اين فهرست شامل فضيلت. و فهرستي از فضائل اخالقي را در آن بررسي مي كند

. روي، وفـاي بـه عهـد و قاطعيـت مـي شـود      تجارت همچون تدبير، هوشيار، مĤل انديشي، ميانـه 

دهد و از آسيب رسـاندن بـه ديگـران بـه شـدت      ب به عدالت بسيار بها مياسميت در همان كتا

  .پرهيز مي دهد و بر خيرخواهي نيز تأكيد وافر مي كند

. پس از اسميت نيز برخي از انديشه وران نگرش اخالقي وي را به علم اقتصـاد ادامـه دادنـد     

تب كالسيك، نيز اقتصـاد  ، سه اقتصاددانان برجسته مك4و جان استوارت ميل 3، ريكاردو2مالتوس

همچنــين از نماينــدگان اخــالق گــرا در اقتصــاد آمارتيــا . را علمــي اخالقــي تلقــي مــي كردنــد

علم اقتصاد به علت فاصـله اي  : ، برنده جايزه نوبل است كه به صراحت اظهار مي دارد5كومارسن

كند كه رفتارهاي او ثابت مي . كه ميان اقتصاد و اخالق پديد آورده، دچار فقر بنيادي شده است

                                                                                                               
1. Adam Smith 
2. Malthus 
3. Ricardo 
4. Jon Stuart Mill 
5. Amartia k. Sen 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             9 / 20

http://mieaoi.ir/article-1-202-fa.html


  ايراناخالق در كار در اقتصاد اسالمي و عملكرد دولت                                                                                               

 
74

ها  تحت تأثير مالحظات اخالقي است و فاصله ايجاد شـده بـين اقتصـاد و اخـالق،     واقعي انسان

همچنـين سـعادت   . باعث نارسايي در اقتصاد شده و اقتصاد مي تواند از پيوند با اخالق سود ببرد

  .را نيز در بر دارد نهايي در اقتصاد نمي تواند صرفاً مبتني بر كارآيي باشد و حتماً بعد اخالقي

 

  عوامل مؤثر در وجود اخالق در كار. 7-2

تحقق عيني اين عناصـر، از  . عناصر اخالقي كار و توليد در آموزه هاي ديني بسيار گسترده است 

يك سو، زمينه ساز گسترش و بهينه سازي فعاليت هـاي توليـدي و در نتيجـه رشـد اقتصـادي      

فعاليت ها و سرمايه گذاري ها، سالم سازي آنها را موجب مـي  ضمن جهت دهي به است و از سوي ديگر، 

  : اخالقي آنها چنين است -برخي از مهم ترين اين عناصر به همراه كاركرد اقتصادي  .شود

در نگرش اسالم ، هدف نهايي انسان، تكامل در پرتو نيل به قرب : هدفمندي و انگيزه سالم .1

ادي اسالم، فراهم كردن زمينه هاي الزم بـراي  از اين رو هدف نهايي نظام اقتص الهي است،

» اهـداف ميـاني  «سـري  براي تحقق اين هدف، يـك . دستيابي افراد به كمال مطلوب است

مطرح مي شود كه از يكسو، به عنوان انگيزه هاي فعاليت هاي توليدي فرد مسلمان تلقـي  

بـادي، تـأمين   انجـام وظـايف ع  . مقدمه نيل به هدف نهايي است مي شود و از سوي ديگر،

نيازهاي زندگي و رسيدن به رفاه نسبي، خود كفايي و اقتدار جامعه و مشاركت در خدمات 

  . اجتماعي از مهم ترين اهداف مسلمانان در كار و توليد است

وجدان كاري به معناي گرايش به انجام صحيح كار و وظايف شـغلي، بـدون   : وجدان كاري .2

ن، انجـام كـار بيشـتر و بهتـر، كنتـرل درونـي و       نظارت مستقيم است كه از نشـانه هـاي آ  

عواملي چند بر ايجاد و تقويت وجـدان كـاري مـؤثر اسـت كـه در      . مسؤوليت پذيري است

نفي پاره اي از پنـدارهاي  (متون ديني، مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است، اصالح نگرش 

از طريـق تبيـين   (ر ، رضايتمندي از كا)نادرست و خرافي در باره سرنوشت انسان و جوامع

، آموزش و الگو سازي، تقويت احساس مسؤوليت )ارزش هاي معنوي و اجتماعي و آثار كار

  .و توجه دادن جامعه به پيامدهاي ضعف وجدان كاري از اين عوامل است

عوامـل فـردي و عوامـل ذاتـي،     : عوامل تأثير گذار بر وجدان را مي توان به سه دسـته كلـي  

  :ياسي تقسيم نمودعوامل محيطي و عوامل س

  .عوامل فردي و ذاتي عواملي هستند كه از درون و نهاد فرد سرچشمه مي گيرد. الف

نـوع  : ماننـد . عوامل محيطي عواملي هستند كه در پرورش وجدان نقـش ايفـا مـي كنـد    . ب

  .تربيت خانوادگي و تربيت پذيري از معلمان و افراد جامعه و غيره
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اين عوامـل  . درجهت دهي وجدان نقش ايفا مي نمايند عوامل سياسي عواملي هستند كه. ج

شامل ميزان مشاركت در تصميم گيري جامعه، درجه آزادي براي بيان عقايـد و افكـار، سياسـت    

  . هاي جهاني و داخلي و غيره

تخصص و تعهد دو ويژگي اساسي نيروي كار و مديريت است كـه در  : تخصص و تعهد. 4و 3

تأكيد است به گونه اي كه ممكن نيست هيچيك بدون ديگـري،   آموزه هاي ديني به شدت مورد

  .مالك ارزيابي و مطلوبيت باشد

  

  نقش دولت در كار و اشتغال. 3

اولين كار دولت وضع قواعد رسمي، يعني قوانين و مقررات است كه جزء ال ينفك جو نهـادي و   

بايد توجه داشت كه دولت يك داور ساده نيست كـه صـرفاً بـه    . سازماني كشور به شمار مي رود

كار وضع و اجراي قوانين بپردازد و در حاشيه باشد، بلكه او بـازيگر اصـلي در صـحنه اقتصـادي     

زي نيست كه كارگزاران دولتي به كار سرمايه گذاري، هدايت اعتبـارات، تهيـه و خريـد    است؛ رو

اين عمليات دولتي تـأثير عميقـي بـر هزينـه     . كاالها و خدمات و انعقاد قراردادها مشغول نباشند

معامالت و فعاليت هاي اقتصادي و نيز عملكرد اقتصادي دارد، و اين امر، به ويژه، در كشـورهاي  

  . توسعه بيشتر مصداق دارددر حال 

شواهد به دست آمده از برخي كشور ها نشان داده است كه نظام هـاي اداري داراي كـاركرد     

اين نظام هاي خوب اند كه مي تواننـد  . خوب مي توانند موجب افزايش رشد و كاهش فقر شوند

هـا و خـدمات   عوامل اوليه يك سياستگذاري سالم و منطقي را فراهم كنند و از سوي ديگـر كاال 

  .عمومي اصلي را با حداقل هزينه تحويل جامعه دهند

نقش دولت در يك اقتصاد وسيع است كه بررسي همه عملكرد هاي آن در قالب يـك مقالـه     

نمي گنجد، بنابراين به صورت موردي اقدامات صورت گرفته در راستاي اخالق مداري در بخش 

  .د بررسي قرارگرفته استمور) 1387-1391(دولتي گمرك در دوره زماني 
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  اقدامات صورت گرفته در راستاي رعايت اصول اخالقي به اختصار. 1-3

 .ارائه خدمات پيشگيري از جرم. 1

  .اقدامات صورت گرفته به منظور صرفه جويي در وقت مشتريان و پيشبرد و تسريع امور. 2

  .اقدامات صورت گرفته در راستاي حمايت از توليد. 3

  .هم نامه هاي همكاري با كشورهاي خارجيامضاي تفا. 4

  .ارائه خدمات الكترونيكي. 5

اقدامات صورت گرفته در جهت تسهيل و امنيت صادرات و واردات، كه از جمله مي تـوان بـه   . 6

راه اندازي سامانه هوشمند ترانزيت سوخت در گمركات به منظور نظارت و كنترل : مواردي چون

اندازي طـرح پنجـره واحـد تجـاري بـه منظـور تسـريع و تسـهيل          بر محموله هاي ترانزيتي، راه

در  1ترخيص كاالهاي تجاري، تأمين اعتبار دولت به منظور استقرار دستگاه پيشرفته ايكـس ري 

جهاني در گمركات كشـور   2راستاي توسعه مكانيزاسيون گمركات، راه اندازي سيستم آسيكوداي

  .اشاره نمود

 

  نياجراي طرح آسيكوداي جها. 2-3

يكي از اقدامات مهم كه در جهت رعايت اخالق مداري و رفاه جامعه صورت گرفته اجراي طـرح  

آسيكوداي جهاني است كه مي تواند در جهت كاهش فساد، كـاهش اخـتالس، كـاهش سـرقت،     

كاهش قاچاق، كاهش هزينه مبادله، بزرگ نمايي و كوچـك نمـايي حجـم صـادرات و واردات و     

هـا  بدون سـرمايه اجتمـاعي، تعـداد و گسـتره مبادلـه     . قش داشته باشدبهبود سرمايه اجتماعي ن

در واقع هرچه سرمايه اجتماعي باالتر رود، هزينـه  . يابد يا مبادله ها پر هزينه مي شودكاهش مي

بـه  . تر و كم هزينه تر مي توانند مبادلـه كننـد  تر، راحتمبادله كاهش مي يابد يعني مردم سريع

هزينـه هـايي كـه افـراد در فراينـد      : طور تعريـف كـرد  ينه مبادله را اينطور خالصه مي توان هز

. شوند تا حقوق مالكيت خود را مشخص، تعريف و تضمين كنندهاي اقتصادي متحمل ميمبادله

هايي است كه تحمل آنها براي توليد كاال نيـاز نيسـت امـا در    در واقع هزينه مبادله شامل هزينه

هاي كسب اطالعات در مـورد كاالهـاي   افراد تحميل مي شود، مثالً هزينههنگام مبادله كاالها بر 

هاي مربوط به مذاكره، يا عقـد قـرار داد،   مورد مبادله يا در مورد قابليت اعتماد فرد مقابل، هزينه

هاي پيگيري بـراي احقـاق   قول و قرارها، هزينههاي ناشي از عدول طرف مبادله از قرار داد يا هزينه

                                                                                                               
   .وسيله اي سيار جهت بازرسي كاميونها و كانتينر خودروهاست ،)X-Ray( ري ايكس .1

2. Automated System for Customs Data 
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  .شوندي مبادله محسوب ميهااير اينها همگي جزء هزينهحقوق و نظ

در اين پژوهش ابتدا به معرفي سيستم آسيكودا پرداخته و سپس با آزمون تحليـل واريـانس     

، به بررسي اثرگزاري اين طرح بـر ميـزان تسـريع صـادرات،     SPSSبا استفاده از نرم افزار آماري 

 1391تـا دوره مـورد بررسـي     1377ن طـرح از سـال   واردات و ترانزيت كاالها از زمان اجراي اي

  . پرداخته شده است

  

  سيستم آسيكودا. 3- 2- 1

 را تحـت  المللـي  بـين  تجـارت  روش هـاي  بيشتر كه است رايانه اي مديريت نظام يك سيستم اين 

 را و ترانزيـت  حسـابداري  هاي رويه بار، كل فهرست گمركي، نامه هاي اظهار و داده قرار پوشش

. سـازد  مـي  را فـراهم  آماري و اقتصادي هاي تحليل براي الزم بازرگاني هاي داده و كند مي اداره

 خـاص  هـاي  براسـاس نيازمنـدي   توانـد  مـي  كـه  اسـت  بـاز  مـدل  سري يك داراي سيستم اين

 و بـين المللـي   وكـدهاي  شـود  داده تطبيـق  مـي كننـد،   اسـتفاده  سيستم اين از كه كشورهايي

 را ملل سازمان و جهاني سازمان گمرك جهاني، استاندارد سازمان وسيله به يافته بهبود استاندارد

 ... و قـوانين  ملـي،  هـاي  تعرفـه  هاي گمركـي،  رژيم ملي هاي ويژگي با متناسب و گرفته نظر در

الكترونيكـي   شـبكه  بـه  اتصـال  امكـان  كه است شده طراحي اي گونه اين سيستم به. گيرد شكل

فـرم   يـك  از سيسـتم  ايـن  در. مي سازد ميسر را اطالعاتي بانك هاي و نقل و حمل بيمه، بانكي،

بـه كـارگيري    با سيستم اين همچنين است؛ شده استفاده گمركي هاي اظهارنامه براي استاندارد

 درگمركات، سريع تر و بيشتر تسهيالت امكان ستادي گمركات و كاربر ماژول هاي كلي دسته دو

و  هزينـه  باحـداقل  وسيسـتم  كـاربران  بـين  اتصاالت و گمرك عمليات مكانيزه شيوه هاي توسعه

  .سازد مي فراهم را زمان كمترين

در آن زمان فراينـد  . باز مي گردد 1373آغاز به كارگيري سيستم آسيكودا در ايران به سال   

طوالني ترخيص كاال از گمرك، ضرورت بازنگري در امور گمركي را غير قابل اجتناب  سـاخته و  

بود كه اظهار نامه هاي گمركي به صورت دستي و در گوني هاي مختلـف بـه   شرايط به گونه اي 

  . محلي برده شده و در آنجا اطالعات و ارقام توسط اپراتور، وارد دفاتر گمركي مي شد

به طور كلي اجراي سيستم آسيكودا در ايران بر مبناي قراردادهاي منعقده با آنكتاد در سـه    

قرارداد فاز اول پروژه پس از تأسيس سازمان مديريت و برنامـه ريـزي، وزارت   . فاز صورت گرفت

با واحد عمران ملل جهـت بـه كـارگيري و     1375امور خارجه و گمرك ايران در مرداد ماه سال 

در مرحله بعد فاز دوم اين پروژه بـا  . زي سيستم آسيكودا در يك گمرك نمونه منعقد شدراه اندا
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1تأييد سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي، وزارت امـور خارجـه و      
UNDP   1378در ارديبهشـت 

هدف از اين فاز راه اندازي و به كارگيري سيستم آسـيكودا در هشـت گمـرك فعـال     . منعقد شد

تهران، بندرعباس، رجايي، باهنر، شهريار تهران، مشهد، بوشهر و بندر  غرب تهران، جنوب(كشور 

فاز سوم پروژه آسيكودا نيز با حضور نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريـزي،  . بوده است) امام

از دستاوردهاي مهم اجراي . منعقد شد1381در مرداد ماه UNDP وزارت امورخارجه، گمرك و 

ه اينترنت جهت اظهار كاال از راه دور بوده كه در فـاز هـاي قبلـي ميسـر     فاز سوم استفاده از بست

  .نبود

  

  مقصد گمركاتتأثير آسيكوداي جهاني در صادرات، واردات و ترانزيت . 2-2-3

به منظور بررسي تفاوت معني دار ميانگين صادرات، واردات و ترانزيت گمركات مقصد بين، قبل 

 سـنندج،  سـرخس،  باهنر، ،ييرجا(گمرك كشور  14اني در و بعد از اجراي پروژه آسيكوداي جه

 )سـاوه  و رازيشـ  مشـهد،  سـوار،  لهيب آباد، لطف برون، نچهيا ،يخسرو آستارا، ،يانزل بندر زنجان،

ـ وار ليتحل آزمون از ،)1377-1391(طي سال هاي  اسـتفاده شـده     SPSS افـزار  نـرم  در انسي

قبل از اجراي اين پروژه هر گمـرك عـدد   (به منظور برآورد نتايج، متغير دامي صفر و يك . است

به كار گرفته شده و همچنـين ايـن آزمـون در سـطح معنـي      ) صفر و بعد از اجراي آن عدد يك

  :است شده زيرنشان داده لاوجد در آن جينتا برآورد و 0.95داري 

  براي ميزان صادراتآزمون تحليل واريانس 

 

  1جدول شماره 

  سطح خطا Fآماره   مجذورميانگين درجه آزادي مجموع مجذور 

 1.114E27 1 1.114E27 18.963 .000 بين گروهي

   1.222E28 208 5.877E25 درون گروهي

    1.334E28 209 كل

  محاسبات تحقيق: منبع

  بنابراين اجراي. )p≥05/0(كه، نشان مي دهد 1نتايج آزمون تحليل واريانس در جدول 

  .پروژه آسيكوداي جهاني تأثير معنادار بر بازدهي صادرات دارد

                                                                                                               
1 .United Nation Development Programme 
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  واردات زانيم يبرا انسيوار ليتحل آزمون

 

 2شماره جدول

 سطح خطا Fآماره  مجذور ميانگين درجه آزادي مجموع مجذور 

 1.450E28 1 1.450E28 7.198 .008 بين گروهي

   4.189E29 208 2.014E27 گروهيدرون 

    4.334E29 209 كل

  محاسبات تحقيق: منبع

، )p≥05/0( مشخص است، با توجه به اينكـه  2همان طور كه از نتايج حاصل در جدول   

بر ميـزان بـازدهي واردات    يجهان يكودايآسمي توان اين چنين استنباط نمود كه اجراي پروژه 

  .معناداري داشته استنيز تأثير 

  

  ترانزيت گمركات مقصد زانيم يبرا انسيوار ليتحل آزمون

 

 3جدول شماره

 سطح خطا Fآماره  مجذور ميانگين درجه آزادي مجموع مجذور 

 6.117E14 1 6.117E14 7.632 .007 بين گروهي

   6.172E15 77 8.015E13 درون گروهي

    6.783E15 78 كل

  تحقيقمحاسبات : منبع

در  ،)p≥05.0(، بيـانگر آن اسـت كـه    3نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس در جدول   

  .نتيجه اين پروژه تأثير معناداري بر بازدهي ترانزيت از گمركات مقصد دارد

به طور كلي مي توان مزاياي استفاده از اين سيستم در راستاي اخـالق مـداري را دو دسـته      

  :ها و دستاوردها طبقه بندي كردقابليت

  هاقابليت

 .هاي گمركي اعم از واردات، صادرات، ترانزيت و غيره پشتيباني كليه رويه .1

بـا اسـتفاده از ايـن سيسـتم اطالعـات كـاالي       : كنترل ترانزيت كاال در مبدأ و مقصـد  .2
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د ترانزيتي در گمرك مبدأ جمع آوري شده و به منظـور بازرسـي و كنتـرل بـراي گمـرك مقصـ      

 .ها كمك مي كنداين امر به تسريع ترانزيت كاال و تسويه پروانه. ارسال مي شود

در اين سيستم كليه امور به اسـتثناي اقـداماتي كـه    : هاچاپ اظهارنامه و كليه گزارش .3

ارزيـابي، كنتـرل تعرفـه و    : گيري دارد، ماننـد بايد از سوي اشخاص انجام پذيرد و نياز به تصميم

هـا، قـبض رسـيد و دفـاتر     اطالعات اظهارنامه، همه گـزارش . يانه انجام مي شودغيره به وسيله را

مالي به وسيله چاپگر تهيه شده و اختصاص شماره ثبت به شماره ارزيابي نيز توسط رايانه انجـام  

 . مي شود

در ايـن سيسـتم مجوزهـا شـماره     : امكان كدگذاري مجوزها و به روز نگهداشـتن آنهـا   .4

 .تواند هر لحظه آخرين اطالعات مجوزها را داشته باشد گذاري شده و سيستم مي

  دستاوردها

اين سيستم مدت زمان انجام امور گمركي را به حداقل : سرعت بيشتر در ترخيص كاال .1

اي كم مي كند، به طـوري  رساند و از اتالف وقت گمرك و ارباب رجوع به مقدار قابل مالحظهمي

، پس از اجراي آن مدت ترخيص كاال از گمرك ايـران  كه بر اساس اظهارنظر كارشناسان مربوطه

 .ساعت كاهش يافته است 2ساعت به  48از 

با استفاده از اين سيستم، كاركنان مي تواننـد امـور محمولـه را    : استفاده بهينه از نيروي انساني .2

 .تري انجام داده و در نتيجه به كارآيي كاركنان افزوده مي شوددر مدت زمان كوتاه

3.   

  تحليل نتايج .3-2-3

نتايج حاصل از مقايسه هاي آمارهاي ميزان صادرات، واردات و ترانزيت گمرك هاي مقصد قبـل   

در چهـارده گمـرك   ) 1377-1391(هـاي  و بعد از اجراي سيستم آسيكوداي جهاني طـي سـال  

رجايي، باهنر، سرخس، سنندج، زنجان، بندر انزلي، آستارا، خسروي، اينچه بـرون، لطـف   (كشور 

نشان مي دهد كه اجراي ايـن پـروژه بـر ميـزان صـادرات،      ) د، بيله سوار، مشهد، شيراز و ساوهآبا

واردات و ترانزيت گمرك هاي مقصد تأثير معنادار داشته و اين خود بيانگر اين نكتـه اسـت كـه    

اجراي پروژه آسيكوداي جهاني در راستاي تحقق اهدافي نظير كـاهش تشـريفات اداري، صـرفه    

مشتريان، استفاده بهينـه از نيـروي انسـاني، كسـب درآمـد بيشـتر، جلـوگيري و         جويي در وقت

در نتيجه توسعه و گسترش نصـب ايـن   . كاهش قاچاق كاال و غيره، به طور مؤثر عمل كرده است

سيستم در همه گمرك هاي كشور، مي تواند تأثير بسزايي در توسعه و پيشرفت گمرك در ارائـه  

چه بسا كـه ايـن طـرح خـود گـامي در جهـت گسـترش تجـارت         . خدمات بازرگاني داشته باشد
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  .الكترونيك در گمرك ايران است

  

  نتيجه گيري جمع بندي و 

كار و اشتغال از جمله مواردي اند كه در راستاي برآورده ساختن نيازهاي انسان هستند، از ايـن  

المي در كـار و  اخـالق اسـ  . رو داراي ارزش هستند و همواره مورد تأكيد ديـن اسـالم بـوده انـد    

اشتغال نوعي توازن بين نيازها و مصالح جامعه را برآورده مي سازد كه درست فهميـدن و عمـل   

نمودن به آموزه هاي اسالمي و عواملي نظير هدفمندي و انگيزه سالم، وجدان كاري و تخصص و 

ن كـريم،  لذا در اين پژوهش به برخي آيات قرآ. تعهد افراد جامعه الزمه تحقق چنين امري است

در اين راستا دولت هـا  . روايات و زندگي نامه معصومين عليهم السالم در اين خصوص اشاره شد

مي توانند با فراهم نمودن بستر هاي الزم، زمينه وجود اخـالق مـداري را در كـار و اشـتغال، در     

نتيجه موجب توسعه و رشد اقتصادي شوند كـه در ايـن پـژوهش بـه طـور مختصـر  بـه برخـي         

مات صورت گرفته در پيشگيري از جرم، حمايـت از توليـدات داخلـي، همكـاري هـاي بـين       اقدا

المللي، صرفه جويي در وقت مشتريان، خدمات الكترونيكي و تسـهيل و امنيـت صـادرات اشـاره     

گمـرك كشـور مـورد ارزيـابي قـرار       14شد كه در اين راستا، اجراي پروژه آسيكوداي جهاني در 

آزمون تحليل واريانس نتيجه گرفته شد كه اين طرح بر ميانگين بـازدهي  گرفت كه با استفاده از 

گسـترش سيسـتم   . صادرات، واردات و ترانزيت گمركات مقصد به طور مؤثر اثر گذار بـوده اسـت  

آسيكودا و در نتيجه كاهش هزينه مبادله در زمينه صادرات و واردات، موجب صرفه جويي منابع 

در واقـع  . از اين طريق امكان رشد اقتصادي نيز فراهم مـي شـود  مي شود و ) كارآيي(در اقتصاد 

هاي غير توليدي افزايش پيدا كرده و اين به معنـاي  هرچه هزينه مبادله افزايش پيدا كند، هزينه

بنابراين در اثر كاهش هزينه مبادلـه از طريـق تسـهيل مبـادالت و     . كاهش منافع اجتماعي است

لذا توسـعه ايـن سيسـتم    . آيي، توليد  و رشد افزايش مي يابدهاي غير توليدي، كاركاهش هزينه

در همه گمرك هاي كشور مي تواند موجب سـالم سـازي محـيط فعاليـت و حركـت بـه سـمت        

  .اخالق مداري در گمرك جمهوري اسالمي شود
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