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  چكيده
کند. این مقاله به هاي تنظیم بازار ایفا میگذاريسنجش میزان رعایت موازین اخالقی در بازار نقشی اساسی براي سیاست

پرداختـه اسـت. ایـن شـاخص     » صـداقت «منظور بررسی میزان رعایت اخالق در بازار لبنیات مشهد، به محاسبۀ شاخص 
گیـري شـاخص   هاي اخالق کسب و کار و عددي بین صفر و یک اسـت. بـراي انـدازه   اي از شاخصمشتمل بر مجموعه

و بررسی اسـنادي اسـتفاده   » نامهپرسش«، »مصاحبه«صداقت در بازار عمده فروشی لبنیات شهر مشهد، از روش ترکیبی 
 69035/0دهد که شاخص صداقت در بازار محصوالت لبنی شهر مشـهد معـادل   میشده است. نتایج این پژوهش نشان 

هـا و فرهنـگ   داريتوان به سنتی بودن دامترین دالیل پایین بودن شاخص صداقت در بازار مزبور، میاست. از جملۀ مهم
در این صنعت، دولـت   رسد براي بهبود شاخص صداقتنامناسب مصرف محصوالت لبنی اشاره کرد. از این رو، به نظر می

  ها و افزایش کیفیت شیر تولیدي نیز توجه کند.داريسازي در مصرف محصوالت لبنی، به نوسازي دامباید ضمن فرهنگ
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 مقدمه

هاي بازار اسالمی است. بازار اسالمی بازاري است کـه بـر   ترین ویژگیهمرعایت صداقت یکی از م
مفهـومی  » صداقت«گذارد. هرچند مبناي صداقت بنا شده و همین امر کارکردهاي مثبتی بر جاي می

کیفی است، ولی تجزیه و تحلیـل میـزان رعایـت آن در بازارهـاي جوامـع اسـالمی، نیازمنـد ارائـۀ         
ها را از لحاظ میـزان تحقـق مـوازین    تواند وضعیت حاکم بر بازاریشاخص است. شاخص مزبور م

  اخالقی اسالم ارزیابی نماید.
هاي علمی اهمیـت بسـزایی   گیري آن با استفاده از روشنظر از اهمیت طراحی شاخص، اندازهصرف

گذاران و همچنین رافع نواقص موجود تواند چراغ راه سیاستهاي علمی استخراج شده میدارد. شاخص
 کاظمیو  رجاییهاي معرفی شده براي ارزیابی وضعیت اخالقی بازارهاي اسالمی، باشد. از میان شاخص

ایـن  » مطالعـۀ میـدانی  «با استفاده از روش حاضر اند. پژوهش کردهرا معرفی » صداقت«) شاخص 1391(
 و آمار به دسترسی در موجود هايکند. به سبب محدودیتشاخص را در بخش صنعت کشور ارزیابی می

 تولیدکننـدگان  مبـادالت ( لبنـی مشـهد   صـنایع  محصـوالت  فروشیاطالعات، دامنۀ بررسی به بازار عمده
  .محدود شده است) مشهد شهر انفروشعمده و لبنی محصوالت

گیري با توجه به نـوع  هاي اندازهها، روش و یا روشگیري شاخصترین مسائل در اندازهیکی از مهم
رو، بخش اول مقاله به بررسی مبانی نظـري شـاخص   اینشاخص و منابع اطالعاتی در دسترس است. از

شود. بخش پایانی مقاله و خارجی بررسی می ها و مطالعات مشابه داخلیاختصاص دارد. در ادامه پژوهش
شناسـی ایـن شـاخص    به تجزیه و تحلیل شاخص صداقت در بازار صنایع لبنی مشهد و همچنین آسیب

هاي سیاستی براي بهبود وضعیت شاخص صداقت در بـازار  گیري مقاله، توصیهاختصاص دارد. در نتیجه
  صنایع لبنی ارائه شده است.

  مباني نظري
گیري و سنجش شاخص صداقت در بازار اسالمی، پیش از هر چیز، باید به این نکته توجه کرد زهبراي اندا

هایی با اقتصاد و به تبع آن، با بازار در ارتباط است و یـا بـه بیـان بهتـر،     که سنجش صداقت در چه حوزه
  هایی خواهد بود.ورود صداقت به بازار به مثابۀ یک امر اقتصادي، از چه دریچه

تـوان صـداقت را از دو منظـر وارد ادبیـات اقتصـادي نمـود: در نگـرش اول،        ور کلی، مـی به ط
توان صداقت را امري اخالقی دانست که ویژگـی رفتـار عوامـل بـازار اسـت. در ایـن نگـرش،        می

تـوان آن را  گیرد که میاي با عنوان اقتصاد و اخالق قرار میمجموعۀ ادبیات گستردهصداقت در زیر
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تـوان  الق کسب و کار به عنوان بخشی از اخالق کاربردي پذیرفت. در نگرش دوم، مـی در زمرة اخ
پذیرفت که در حقیقت، ویژگی ساختار بازار بـه مثابـۀ یـک پدیـدة     » شفافیت«صداقت را به معناي 

  آید.بیرونی است و در زمرة مفاهیم مرتبط با اقتصاد اطالعات به شمار می
تۀ دانشگاهی مجزا و خودآگاه، قدمتی قریـب چهـار دهـه دارد.    اخالق کسب و کار به عنوان یک رش

هاي اخـالق در کسـب و کـار    یکی از اولین سنگ بناي 60در دهۀ  ریموند بومهارتمطالعات پیشگامانۀ 
دانسـته   1970شروع اخالق کسب و کار به عنوان یک شاخۀ دانشگاهی را دهۀ  ریچارد دي. جرجاست. 

شـناس برجسـتۀ حـوزة    ق کسب و کار آکادمیک برشـمرده اسـت. اخـالق   گذار اخالرا بنیان بومهارتو 
 دهـۀ  چـه در دانـد، اگـر  می 1974اولین همایش آکادمیک این حوزه را در سال  نرمن بووي،کسب و کار، 

 بـا  کـه  بـود  همـایش  میزبـان  آنجلـس  لـس  در »کالیفرنیـا « دانشـگاه  در »اشـتاینر  جـرج « دانشکده 1970
 و حقـوقی،  سیاسـی،  اجتمـاعی،  همایش، دربـارة ابعـاد   این در. شدمی برگزار» جنرال الکتریک« حمایت

 متحـدة  ایـاالت  سرتاسـر  از استادانی و »500فرچون «هاي شرکت نمایندگان توسط کار و اخالقی کسب
 و آموزشـی هـاي  دوره تـدوین  دربـارة  هـم  دیگـري  کارهـاي  البتـه . و بررسی به عمل آمد آمریکا بحث

 بیرونـی  محـیط  بـا  همـراه  گسـترده  دغدغـۀ  ایـن . گرفت انجام جامعه و کار و کسب به راجع هاییکتاب
. یافـت  خـود  نهـایی  تجلـی  »مـدیریت « دانشـکدة  »اجتمـاعی  مسـائل « گـروه  در سـرانجام  کار و کسب
 در ویـژه، بـه  و شـد  معطـوف  محـض  اخالقـی  موضـوعات  بـه  بیشـتري  دقت با بعديهاي منديعالقه

 غیـر  افـراد  دیگـر  و جـرج  دي. ریچـارد  ،بـووي  نـورمن  افـرادي هماننـد  در میان  ،»فلسفه«هاي دانشکده
سـاختند   منتشـر  کار و کسب اخالق را درباره مقاالت وها کتاب اولین که -  والتون کالرن مثل فیلسوف،

 سـاله  هـر  کـه  گردیـد  منتهی »تجاري اخالق انجمن« تأسیس نهایت، به در اقدامات این. کرد پیدا بروز - 
 منتشـر  ورهـین  پاتریشـیا  نظـر  زیـر  دهۀ هفتاد در را تجاري اخالق نامۀفصل و کردمی برگزار را جلساتی
  ).2008فلسفی استنفورد،  المعارفدائرة( ساخت

هاي مرتبط با حوزة اخالقیـات  اند که رشد فعالیتگران متعددي تالش کردهدر همین زمینه، پژوهش
ها شامل یک سلسـله  ترین تالشگیري کنند. یکی از قابل مالحظهکسب و کار را در چندین کشور اندازه

گیـري کننـد.   زهرا در چندین کشور انـدا  اخالقیات کسب و کارمقاالت منتشر شده در شمارة ویژه نشریۀ 
ها شامل یک سلسله مقاالت منتشر شده در شمارة ویژه نشریۀ اخالقیات ترین تالشیکی از قابل مالحظه

هـاي حـوزة   اي از فعالیـت چکیـده  بلکول المعارفدائرةشود. فرهنگ می 1997در اکتبر سال  کسب و کار
اخالقیات کسب و المللی اخبار مجلۀ بین ها تهیه کرده است.همۀ قارهـ   تقریباً ـاخالقیات کسب و کار از  

گزارشـی از درك   ــ ) 1999و 1998، 1997» (اخالقیات کسـب و کـار  «چاپ شده توسط مؤسسۀ  – کار
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عمومی از اخالقیات کسب و کار و فعالیت اخالقیات کسب و کار در چین، آمریکاي التین و اروپا تهیـه  
 کرده است.

اخالقیـات کسـب و    هاي مرتبط با حـوزة ها در ایجاد دید کلی از فعالیتشک، همۀ این دادهبی
شود، مفید است. اما آنچـه همچنـان کـم    کار، که در کشورهاي گوناگون در سراسر جهان انجام می

گیري سطح ملی فعالیت اخالقیات حوزة کسب و است یک رویکرد رسمی و استاندارد براي اندازه
شان دارد، تـا جـایی   ست. گزارش برخی از این کشورها رویکردي اتفاقی و تصادفی به ارزیابیکار ا

رسد در برخی مواقع، آنها بر روي انتخاب خودشان از معیارهایی براي ارزیابی گسترة که به نظر می
گام فعالیت و نه بر اساس معیارهاي تثبیت شده و معتبر تکیه دارند. البتـه برخـی از محققـان، پیشـ    

هاي بین گیري و نیز فراهم آوردن مبنایی براي مقایسهها و ابزارهایی به منظور اندازهتوسعۀ شاخص
ارائه شـده توسـط   » فساد«اند. براي مثال، شاخص مفهومی کشوري در حوزة اجتماع و تجارت بوده

نـه کـه توسـط    گوآنـ مداران و مقامات گسترة فساد را در میان سیاست» المللمؤسسۀ شفافیت بین«
کشـور جهـان    158براي بیش از  -شودفعاالن اقتصادي، تحلیل ریسک و نظرات عمومی برآورد می

  کند.گیري میاندازه
گونه کـه  همان –از منظر شفافیت است، که » المللمؤسسۀ شفافیت بین«باید توجه داشت که رویکرد 

 بـه  »المللبین مؤسسۀ شفافیت«تعریف کرد. » اقتصاد اطالعات«باید آن را در ذیل  - در ابتدا مطرح گردید 
 شـاخص . اسـت  شـده  شـناخته  فسـاد  با مرتبط اطالعات توزیع و آوريجمع در نهادي با اهمیت عنوان

 صـورت  بـه  را اطالعـات  ایـن  شده یاد سازمان آن، اتکاي به که است روشی چند از یکی »فساد ادراك«
 .است دربارة فساد منبع ترینکاربردي و مشهورترین شاخص این. آوردمیدر مندنظام

 کـه  هنگـامی  از ویژهبه است، بوده بسیاري هايبحث موضوع اخالق کسب و کار و شفافیت، برآورد
 توجه بیشترین شاخص مزبور، کهحالیدر. شد منتشر 1995 سال در بار، اولین براي »فساد ادراك« شاخص

شـده   یـاد  شـاخص  برآورد نحوة دربارة هاتحلیل از بسیاري اما کند،می جلب خود به منتقدان سوي از را
 این گیرياندازه مشکالت از این دو سازمان کامالً. است جهانی بانک و »المللبین شفافیت مؤسسۀ«توسط 

 کنند.این زمینه را تشویق می در وگوگفت و بحث و آگاهند شاخص
» صـداقت «، شاخص ترکیبی »اخالق کسب و کار« اي دربارة) با انجام مطالعه1390( کاظمی و رجایی

سـاز، فراینـدي و جبرانـی    زمینـه اند. این شاخص متغیرهـاي  را براي سنجش وضعیت بازار پیشنهاد کرده
در شـاخص مزبـور،   کنـد.  گیري میساختاري و رفتاري اندازه ،بینشی گوناگونهاي صداقت را در عرصه

کنندگان، فضـاي فیزیکـی،   کنندگان و تقاضاتعامل عرضهچگونگی شود که زمانی محقق میصداقت بازار 
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گونـه  اي کـه هـیچ  بـه گونـه   ،نما باشـد واقع ،نورپردازي، چینش کاال و فضاي حاکم بر بازار به طور پایدار
انحرافی از واقعیـت صـورت    ،و اگر به هر دلیل ،سازي در آن صورت نگیردانحراف از حقیقت یا وارونه

 »صـداقت «یري الزم براي جبران آن را داشته باشد. شـاخص ترکیبـی پیشـنهادي    پذپذیرفت بازار انعطاف
مندي قانون«ساز، شاخص مشتمل بر چهار نماگر به عنوان شاخص زمینه» شناخت«میانگین وزنی شاخص 

موقع اطالعات با نماگرهاي خاص خود به عنوان شاخص جریان به» حاکمیت اخالق«، و شاخص »و نظم
سازي عمدي بـا نماگرهـاي خـاص    به عنوان شاخص جبران نارسایی بازار یا پنهان »خیارات«و شاخص 

  ).1391، کاظمی و رجایی(اند خود، معرفی شده
سـاز، فراینـدي و جبرانـی    هاي زمینهتوان از نظر نوع، در سه دسته شاخصرا می» صداقت«شاخص 

شناختی، ساختاري و رفتاري تفکیک هاي آن، یعنی بینشی، توان برحسب عرصهجاي داد؛ همچنان که می
  هاي صداقت را تبیین کرد.توان شاخصکرد. با هر دو تفکیک، می
. کنـد بـروز مـی  گـویی  داري و راسـت امانتدر قالب بازار  در ایمان و تقوادر شاخص صداقت 

کنند. از سـوي  هاي رفتاري و ساختاري نمایان میهاي بینشی، خود را در شاخصشاخص رو،ازاین
توان در شـناخت احکـام، قـوانین و اخالقیـات بـازار خالصـه کـرد.        گر، شاخص شناختی را میدی

هـاي  ، و شـاخص »قانونمنـدي و نظـم  «هـاي  توان به عنـوان شـاخص  هاي ساختاري را میشاخص
هاي حاکمیت اخـالق و دوري از  شاخص«هاي رفتاري را به عنوان ، و شاخص»جبرانی یا خیارات«

  ).1391کرد (رجایی و کاظمی،  معرفی» رذایل اخالقی
کاري صورت پذیرد. شریعت مقدس اسالم اختیار فسخ را در ممکن است به هر علت، در مبادله پنهان

کننـدة نارسـایی بـازار در کشـف اطالعـات یـا       موارد متعدد و با ضابطۀ مشخص جعل کرده کـه جبـران  
ندة نارسایی بازار نسبت بـه صـداقت یـا    کنکاري یکی از طرفین مبادله است. تشریع خیارات جبرانپنهان
  ) قابل مشاهده است.1ها در جدول (کاري عمدي است. چکیدة شاخصپنهان

اسـت. در  از اهمیت زیادي برخوردار هاي نفس گیژمسئلۀ ملکات نفسانی و ویدر شاخص صداقت 
تعریفی کـه در ابتـدا   که با توجه به حقیقت، در این روش، به دنبال درك حاالت درونی افراد هستیم؛ چرا

تر، در این روش، ما است. به معناي دقیق »مطابقت خبر با اعتقاد خبررسان«مطرح شد، صداقت در اخالق 
با متغیرهاي انفسی سروکار داریم. امـروزه بـراي سـنجش ادراکـات عقایـد و حـاالت نفسـانی افـراد، از         

  د.شود که در ادامه خواهد آماستفاده می 1»سنجش نگرش«هاي روش
ها، باورها، عقاید و ادراکات بـیش از سـایر موضـوعات یـا     گیري نگرشامروزه فنون مربوط به اندازه

سنجی در اي توسعه یافته، و این شاید به سبب اهمیت جایگاه نگرشنامهاي و پرسشهاي مصاحبهروش
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ه باشـند،  هـا نگـرش داشـت   مطالعات علوم انسانی است. موضوعاتی که مردم ممکن اسـت نسـبت بـه آن   
کنند که در تحلیل نهایی، همه که برخی از دانشمندان علوم انسانی با استدالل بحث مینامحدودند تا جایی

هاي فرد بستگی دارد. این سخن احتماالً درست است؛ زیرا نگرش افراد نسبت بـه  چیز زندگی به نگرش
ت، مد، ارتباطات و بسیاري دیگر از سیاست، ازدواج، مذهب، نوع تغذیه، تغییرات اجتماعی، تعلیم و تربی

این قبیل چنان مهم است که دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی، وقت و اندیشۀ بسـیاري صـرف یـافتن    
شـود کـه   مطلـع مـی  اند. انسان هنگامی از قدرت و نفوذ نگرش خاص گیري آن کردههایی براي اندازهراه
و اهی دادن، تعلیم و تربیت، مناظره، تبلیغ، مشـق نظـامی   کوشد با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، آگمی

  ).1369نگرش افراد را تغییر دهد (اوپنهایم،  ،مانند آن
» گیـري انـدازه «اي از نظریـۀ  ، که خود شـاخه »بنديمقیاس«هاي مبتنی بر نظریۀ از سوي دیگر، مقیاس

دهد چـه  شود که نشان میفاده میهاي آماري و منطقی استوار است و براي این منظور استاست، بر روش
ایجـاد  » بنـدي مقیـاس «هاي یک صفت به کار برده شـود. هـدف نظریـۀ    اعدادي باید براي نمایش ویژگی

هاي سازمان یافته است که همۀ آنها یک صفت یـا  اي از اندارههاي مناسب است. مقیاس مجموعهمقیاس
  ).1374کنند (آلن و ین، گیري میویژگی را اندازه

نکتۀ قابل تأمل در این شاخص، حضور تعدادي نمـاگر غیـر نگرشـی در ایـن الگـو اسـت.        اما
هاي دیگري استفاده کرد که در بخش بعـد بیشـتر   رو، براي سنجش این نماگرها، باید از روشازاین

 شود.توضیح داده می
رو، براي جامعۀ آمـاري ایـن پـژوهش، بـازار مبادلـۀ      اینبازار محل مبادلۀ دو گروه مشخص است. از

فروشان محصوالت لبنی شهر مشهد انتخاب شده است. این جامعۀ آماري به عللی، تولیدکنندگان و عمده
فروشان ، و نیز عمدهدارانهمچون ارتباط نزدیک تولیدکنندگان با حلقۀ اولیۀ چرخۀ تولید لبنیات، یعنی دام

و ارتبـاط بـا    - به سـبب توانـایی تأثیرگـذاري بـر کیفیـت محصـوالت (ماننـد تأثیرگـذاري بـر وزن)           –
و وزن و  فروشان، قدرت مانور بیشتري در رعایت مبانی اخالقی همچون رعایت انصاف در قیمـت خرده

 –در این چرخه اسـت   لۀ مهمیکه مسئ - نمایی در تبلیغات کاال و تاریخ انقضاي محصوالت لبنی راست
  اي در بازار و ارزیابی شاخص صداقت است.رو، داراي جایگاه ویژهایندارد. از

  مطالعات پيشين
تا کنون در کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته اسـت، حتـی کمتـر شاخصـی     » صداقت«شاخص 

هـایی را کـه در   توان تالشحه، میگیري شده است. البته با کمی مساممشابه این شاخص در کشور اندازه
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گیري سالمت اداري و اقتصادي در چند سال گذشته در کشور انجام گرفته است در زمرة این جهت اندازه
هایی اگرچه نه بـه صـورت کامـل، امـا تـا حـدي مشـابه        ادبیات قرار داد. در خارج از کشور نیز پژوهش

- را می» صداقت«ش از این ذکر شد، شاخص گونه که پی، سنجش گردیده است. همان»صداقت«شاخص 
هاي شفافیت و سالمت اقتصادي است توان مشابه دو دسته شاخص مهم معرفی کرد: گروه اول شاخص

اند. گـروه  و مؤسساتی مشابه آن زمینۀ رشد و گسترش آنها را فراهم کرده» المللمؤسسۀ شفافیت بین«که 
جنبۀ آکادمیـک دارد و کمتـر بـه صـورت گسـترده      هاي اخالق کسب و کار است که بیشتر دوم شاخص

  گیري شده است. در ادامه، به معرفی تعدادي از این مطالعات خواهیم پرداخت.اندازه

  الف. مطالعات داخلي
براي سنجش فسـاد اداري  » هاي مجلسمرکز پژوهش«) در پژوهشی که به سفارش 1388( محمد فاضلی

اي بر سنجش فساد مالی و اداري پرداخته است. آنچه حـائز  مقدمه در ایران انجام داده، به تبیین و بررسی
  گیري فساد است.هاي متداول سنجش و اندازهاهمیت است توجه وي به روش

 الزامـات  تبیـین  بـر  درآمـدي : اداري فسـاد  سـنجش «اي بـا عنـوان   ) در مقالـه 1390( عبداهللا تـوکلی 
 شـناختی روش الزامـات  وهـا  شـاخص  تطبیقـی  مطالعۀ رهگذر ، از»ملی شاخص طراحی شناختیروش

 ملی، الزامات اساسی سنجش فساد اداري متناسب با کشـور ایـران را فـراهم    سطح درها شاخص طراحی
  ).1390است (توکلی،  آورده
 )سـنجی  اعتبـار ( آزمـون  و تـدوین «) در طرحی به 1391» (تهران شهر ریزيبرنامه و مطالعات مرکز«

پرداختـه اسـت. نتـایج بـه دسـت آمـده در ایـن         »تهران شهرداري اداري فساد و سالمت الگوي سنجش
هاي سیاستی به شهرداري تهران براي افزایش سالمت اداري با توجه پژوهش، بیشتر در زمینۀ ارائۀ توصیه

  ).1391ریزي شهر تهران، به فرهنگ سالمت است (مرکز مطالعات و برنامه

  خارجي مطالعاتب. 
شاخصی که در حـال حاضـر از بیشـترین شـهرت برخـوردار اسـت،       و یا فساد، شفافیت  ۀدر زمین

 »الملـل شفافیت بینمؤسسۀ «است. این شاخص سالیانه از سوي  2»شفافیت (ادراك فساد)«شاخص 
کننـد و  فساد تصور مـی  ةگیري چیزي است که مردم دربارشود. هدف این شاخص اندازهمنتشر می

هـاي مربـوط بـه    بـراي شناسـایی واقعیـت    »المللشفافیت بین ۀمؤسس«نیست که از سوي  گونهاین
 .سطوح عملی و کنونی فساد ارائه شده باشد
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را به عنـوان یـک نمـاگر،     3»کرداري جهانیراست«) شاخص 1999» (کرداري جهانیمؤسسۀ راست«
 یکی شاخصاین . ارائه داد فساد ها وحکومت رابطۀ تحلیل و تجزیه براي نشان دادن وضعیت سالمت و

 فسـاد  بـا  مبارزههاي سازوکار تحلیل و تجزیه و کمیهاي داده ارائۀ براي اطالعات مجموعه ترینجامع از
  .جهان است سراسر در ملی سطح در دولت گوییپاسخ و اداري

بـه منظــور   2004در سـال  را  5»اخالقیـات کســب و کـار  «شـاخص  )، 2008( 4جـان تسـلیکس  
از  پـس . کـرد کننـدگان از رفتـار اخالقـی کسـب و کـار ایجـاد       مصرفنگرش مند نظامگیري اندازه
بـا اسـتفاده از    2009و  2008، 2007، 2006اي در هاي ساالنهگیريمطالعات اولیه، اندازهآوري جمع

پژوهشی بازیابی شـد (کـاروان توسـط     مجموعهگیري، و همان نمونه روشهاي یکسان، نامهپرسش
گسترش  نیز شاخص اخالق کسب و کار به بیست کشور متفاوت ،بر آن شرکت نظرسنجی). عالوه

 بر اساس تلفیـق دو شـاخص اصـلی نگـرش مصـرف کننـده       »اخالق کسب و کار«شاخص  .یافت
»ICS «و »CBCCI« ایجاد شده است.  

  گيريروش پژوهش و اندازه
بازار صـنایع  گردد که ابعاد سنجش در ها و نماگرهاي صداقت، مشخص میبا مروري اجمالی بر شاخص

اي اسـت کـه برخـی نماگرهـا در حـوزة      ها بـه گونـه  لبنی، بسته به نوع، متفاوت بوده و ترکیب شاخص
  سنجی، مربوط به زمان تولید و مانند آن است.دانش

ها از یک مقوله نیستند؛ برخی مربوط به حوزة دانش و اطالعات فرد و این بدان معناست که شاخص
شان مربوط به حوزة مبادله بوده و در فرایند مبادله برخی نماگرها که محور مطالعهکه حالیانتزاعی است. در

دهد و به نوع دانش و میزان اطالعات فرد از مبادي و مسائل دینـی  میان تولید کننده و فروشنده روي می
اده و شود. از سوي دیگر، برخی نماگرهاي دیگر نیز وجود دارد کـه در هنگـام تولیـد، روي د   مربوط نمی

بنابراین، نه از جنس ارتباط و تعامل میان تولید کننده و فروشنده و نه از جنس دانش است، این وضعیت 
رو، مخاطب آن نسبت به دو دستۀ دیگر متفاوت است. جـدول  در زمان تولید محصول روي داده و ازاین

  نماید.) این وضعیت را نسبت به شاخص صداقت مشخص می1(
دید تا منظور سنجش شاخص و نماگرهاي صداقت در بازار لبنی، از ابزارهاي این موضوع موجب گر

، ابزارهایی است که هر یک بنـا بـه   »بررسی اسنادي«و نیز » مصاحبه«، »نامهپرسش«متفاوتی استفاده گردد. 
هاي حاکم بر نماگرها، محقق را ملزم به استفاده از آنهـا کـرد. در جـدول ذیـل، چرایـی      شرایط و ویژگی

  تفاده از هر یک به اختصار بیان شده است.اس
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  شاخص صداقت در صنایع لبنی مشهد): 1جدول (
مصاحبه   محور بررسی نماگرها نام شاخص

 با ناظر
نامۀ پرسش
 کنندهتولید

نامۀ پرسش
 دو طرف

  بررسی
 اسنادي

 توضیحات

الق 
 اخ

کام،
(اح

ت 
ناخ

ش
ن)

وانی
و ق

 

میزان اطالعات از ارکان، اصول و واجبات و 
 محرمات مبادله

           دانش سنجی

میزان اطالعات نسبت به مستحبات و مکروهات 
 مبادله و اخالقیات بازار

            دانش سنجی

میزان اطالعات نسبت به قوانین و مقررات 
 کشوري مربوط به بازار

           دانش سنجی

ي و 
مند

انون
ق

ظم
ن

 

         مبادله مبادلهوجود قرارداد و تعیین نوع و طرفین 
ها بررسی اسنادي قرارداد
 (قرارداد، فاکتور و...)

           مبادله هاي کاالتعیین قیمت، مقدار و ویژگی
           مبادله نظم فیزیکی

الق 
 اخ

یت
اکم

ح
می 

سال
ا

بی 
یجا

(ا
ی، 

سلب
اي 

منه
ست

را
ی)

گوی
 

سازگاري مبادله و قرارداد با واقعیت (نوع کاال، 
 قیمت، زمان و شروط) وزن،

         مبادله
ها بررسی اسنادي قرارداد
 (قرارداد، فاکتور و...)

میزان سازگاري مشخصات یا برچسب کاال 
 (وزن، قیمت، کیفیت و ترکیبات) با واقعیت

- مبادله
         تولیدات

هاي موجود استفاده از داده
 در مراکز نظارتی

           تولیدات سازگاري تبلیغات با واقعیت

عهد
 به 

فاي
و

 

           مبادله تحویل به موقع کاال ووجوه (ثمن و مثمن)
           مبادله بندي به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادلهپاي

و بندي به سایر تعهدات (تعهدات عمومیپاي
 ب)مشروط در قراردا

           مبادله

 داريامانت

           مبادله ثمن و مثمنپرداخت به موقه 
           مبادله مراقبت از کاال در زمان تعمیر

         تولیدات فروشی کم
هاي موجود از داده هاستفاد

 در مراکز نظارتی
           مبادله نرخ سود انصاف

 

         تولیدات فروشیانواع کم
هاي موجود استفاده از داده

 در مراکز نظارتی
عدم ارتکاب محرمات بازار (رباخواري غش و 

 تدلیس)
- تولیدات
           مبادله

            مبادله مدح کاالي خود و مذمت کاالي دیگران 

الق 
 اخ

یت
اکم

ح
المی

اس
ش

) غ
بی 

(سل
 

         تولیدات فروشی)فروشی (انواع کمکم
هاي موجود استفاده از داده

 در مراکز نظارتی
اي که براي عموم کاال به گونهمخلوط کردن 

 مردم روشن نباشد
           تولیدات

           مبادله تبلیغات فریبنده
           مبادله ارائۀ اطالعات غلط 

نی 
تبا

 

هاي تولیدي انحصاري (به استثناي تعداد مؤسسه
 انحصار طبیعی)

           مبادله

           مبادله میزان تبانی فروشنده (نجش)
           مبادله میزان تبانی مشتري (تدابر)

ان 
جری

ات
خیار

 

           دانش سنجی اطالعات طرفین مبادله نسبت به خیار
 بررسی قوانین          دانش سنجی جایگاه خیار در قوانین کشور
           مبادله جریان خیار در عرف بازار
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  نامهالف. پرسش
ها ها و هم براي توزیع کنندهاي یکسان، هم براي تولیدکنندهنامهتوان پرسشموجود، نمی از میان نماگرهاي

تدوین نمود؛ زیرا برخی موارد تنها مختص تولید کننده است و توزیع کننده نقش و تأثیري در آن نـدارد.  
حصـول قبـل از   اي اسـت کـه م  براي نمونه، در زمینۀ نماگر نرخ سود، چون وضعیت بازار لبنیات به گونه

شود، امکان اینکه فروشندة کلی بتواند درصد و نرخ سود گذاري میصالح قیمتتولید توسط مراجع ذي
خاصی را بنا به سلیقۀ خود بر یک کاال محاسبه کند وجود ندارد. بنابراین، طراحی سؤال براي وي در این 

 زمینه ضروري نیست.
شوند که ها هستند، نماگرهایی سنجیده میآن تولید کننده گویی بهدر کنار سؤاالتی که تنها مرجع پاسخ

به طور مشترك میان هر دو گروه قابلیت عرضه دارند. تمام نماگرهاي مربوط به شاخص شناخت (احکام، 
گیرند. بر ایـن  اخالق و قوانین) و یا نماگر اطالعات طرفین مبادله نسبت به خیار جزو این دسته قرار می

مۀ طراحی شده، سؤاالتی مشترك براي هر دو گروه و همچنین سـؤاالتی مخصـوص   نااساس، در پرسش
هاي صداقت، نماگرهاي ذیل از این تولید کننده در نظر گرفته شد. اما از میان نماگرهاي گوناگون شاخص

  طریق بررسی گردید:
  میزان اطالعات از ارکان، اصول و واجبات و محرمات مبادله؛ - 
  به مستحبات و مکروهات مبادله و اخالقیات بازار؛ میزان اطالعات نسبت - 
  میزان اطالعات نسبت به قوانین و مقررات کشوري مربوط به بازار؛ - 
  تحویل به موقع کاال و وجوه (ثمن و مثمن)؛ - 
  بندي به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادله؛پاي - 
  در قرارداد)؛و مشروط بندي به سایر تعهدات (تعهدات خدمات عمومی پاي - 
  پرداخت به موقع ثمن و مثمن؛ - 
  عدم ارتکاب محرمات بازار (رباخواري، غش و تدلیس)؛ - 
  اطالعات طرفین مبادله نسبت به خیار؛ - 
  جریان خیار در عرف بازار. - 

نامـه بـراي ایـن    نامه سنجیده شدند. اما در ارتباط با چرایی انتخاب پرسـش این نماگرها به وسیلۀ پرسش
توان گفت: سه نماگر اول، که مربوط به شاخص شناخت (احکام، اخالق و قوانین) هسـتند،  ، مینماگرها

دانش سنجی است، نیازمنـد اسـتفاده از ایـن ابـزار     چون مربوط به حوزة دانش بود و سنجش آن در واقع
کاال و وجـوه،   موقعتوان استفاده نمود. اما سنجش مواردي از قبیل تحویل بههستیم و از سایر ابزارها نمی
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موقع ثمن و بندي به سایر تعهدات و پرداخت بهپایبندي به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادله، پاي
مثمن، و نماگر عدم ارتکاب محرمات بازار نیازمند مراجعه به بازار و سنجش میزان آن از نگاه فعـاالن در  

  نامه سنجیده شد.روي، این موضوعات نیز از طریق پرسشاین حوزه است. بدین
همچنین بحث خیارات (میزان اطالعات طرفین مبادله نسبت به خیار و جریان خیار در عرف بـازار)  

هاي نیازمند مراجعه به جامعۀ هدف و سنجش دانش آنها در این زمینه است. براي این موضوع، با مشاوره
از آنها و جریان داشتن آن در بازار،  هایی تعریف شود که میزان اطالعمذهبی اخذ شده، مقرر گردید گویه

  دهندة وضعیت آن باشد.نشان
نامه سـنجیده شـد، امـا    در کنار این موضوعات، دو نماگر دیگر نیز وجود داشت که به وسیلۀ پرسش

جامعۀ آماري آنها متفاوت بود. این دو نماگر عبارت بودند از: نرخ سود، و مـدح کـاالي خـود و مـذمت     
ها هستند؛ زیرا کلی فروش بنا به شـرایط خـاص   یق این دو موضوع تنها تولید کنندهکاالي دیگران. مصاد

این محصول، که مطابق قوانین حاکم بر بازار، قیمت محصول باید مطـابق قیمـت روي برچسـب باشـد،     
ان تواند انجام دهد این است که در زمامکان اینکه بتواند قیمت را افزایش دهد ندارد، اما تنها کاري که می

زنی کند. در این زمینه، ایـن تولیدکننـدگان   خرید محصول از کارخانه، در زمینۀ قیمت به مقدار الزم چانه
  .6توانند نرخ سود خود را تعیین نمایندهستند که می

تواند از طریق تولیدکنندگان انجـام گیـرد.   همچنین مدح کاالي خود و مذمت کاالي دیگران، تنها می
نامـه  ان نقشی در این زمینه ندارند. بنابراین، براي این دو نماگر سؤاالتی در پرسـش فروشروي، عمدهبدین

  طراحی گردید که مخاطب آن فقط تولیدکنندگان باشند.
کننـدگان (کلـی فروشـان) اسـت.     داران) و توزیعبنابراین، جامعۀ آماري شامل تولیدکنندگان (کارخانه

نفر در نظر گرفته شد، که این تعداد بر اساس حجم جامعه،  90هاي موجود، حجم نمونه نیز بر اساس داده
واحد بـا   86اي معادل ، نمونه»کوکران«واحد بوده، بر اساس فرمول  800قریب  1390که در گزارش سال 

دست آمد. براي دو نماگر انتهایی، که جامعۀ آماري آن تنها تولیدکنندگان باشند، تعداد درصد به 10خطاي 
 10، در سـطح خطـاي   »کـوکران «نفر است که این تعداد بر اسـاس فرمـول    40هر مشهد این جامعه در ش

  نفر در نظر گرفته شد. 28اي، معادل درصد حجم نمونه
نامه باید درنظـر گرفـت روش سـنجش روایـی و پایـایی      اي که در ارتباط با پرسشاما آخرین گزینه

یع آن بـین تعـدادي از متخصصـان و اسـتفاده از     نامه با توزنامه است. در این زمینه، روایی پرسشپرسش
نامه در بـین گروهـی از افـراد نمونـه و     نظرات آنها، سنجیده شد و پایایی ابزار با استفاده از توزیع پرسش

  سنجش ضریب آلفاي کرونباخ بررسی گردید.
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  ب. بررسي اسنادي
پذیر اسـت.  عات اسنادي امکانبرخی نماگرها در این طرح وجود دارند که سنجش آنها تنها از طریق مطال

  این نماگرهاعبارتند از:
  وجود قرارداد و تعیین نوع و طرفین مبادله؛ - 
  هاي کاال؛تعیین قیمت، مقدار و ویژگی - 
  سازگاري مبادله و قرارداد با واقعیت (نوع کاال، وزن، قیمت، زمان و شروط)؛ - 
  کیفیت، ترکیبات) با واقعیت؛میزان سازگاري مشخصات با برچسب کاال (وزن، قیمت،  - 
  فروشی؛کم - 
  جایگاه خیار در قوانین کشور؛ - 

فروشان، نیازمند بررسی آن در واقعیت بود؛ اینکه بررسی وجود و نبود قرارداد میان تولیدکنندگان و عمده
خیـر، و  فروشان، مالحظه شود که آیا چنین قراردادهایی وجود دارند یا در ارتباط با تولیدکنندگان و عمده

شود، تنهـا  یا اینکه در این قراردادها، به هر شکلی (قرارداد مکتوب، فاکتور و مانند آن) چه نکاتی درج می
  پذیر بود.از این راه امکان

اما مطالعۀ اسنادي شامل مورد مهم دیگري هم بود. در بازار صنایع لبنی، به علت نوع فعالیت، نیازمند 
خی موارد، همچون نماگر میزان سازگاري مشخصـات بـا برچسـب    بررسی آزمایشگاهی براي سنجش بر

هـاي  فروشی بودیم. براي بررسی ایـن موضـوعات، از داده  کاال (وزن، قیمت، کیفیت و ترکیبات) و یا کم
موجود از مراکز نظارتی استفاده کردیم. این مراکز بنا به وظیفۀ خود، متعهد به انجام آزمایش بر روي ایـن  

ر سنجش وضعیت آنها و میزان تطابق یا عدم تطابق آنها با وضعیت استاندارد هستند. محصوالت به منظو
  در این زمینه، از کارشناسان صنایع غذایی نیز کمک گرفته شد.

در کنار این دو موضوع، براي تعیین جایگاه خیار در قوانین کشور، از مطالعـۀ اسـنادي اسـتفاده    
اگر ایـن حقـوق   « شاخص صداقت در بازار اسالمی،ة کتاب گردید. در این زمینه، مطابق نظر نویسند

[خیارات] از ناحیۀ دولت و حاکمیت پشتیبانی نشود امکان عملیاتی شدن و وزن قایل شـدن بـراي   
آن در بازار کاهش خواهد یافت. بنابراین، وجود این حقوق، یعنی انـواع خیـارات در قـانون، خـود     

با بررسی قوانین مـدنی کشـور، وجـود و یـا     » بازار باشد.تواند نماگر دیگري براي وجود آن در می
  نبود قوانین ویژة انواع خیارات، بررسی گردید.
 40فروشـان، جامعـۀ آمـاري    مابین تولیدکنندگان و کلیدر مطالعات اسنادي، در زمینۀ قراردادهاي فی
ا در زمینۀ اسناد نـاظران،  واحد در نظر گرفته شد. ام 28تولیدکننده بود و بر این اساس، حجم نمونه همان 
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کم یک ها براي هر محصول دستها، حجم نمونۀ آزمایشبا توجه به تعداد محصول لبنی و تعداد کارخانه
هـاي  عدد در نظر گرفته شد. این تعداد در کل مـاه  148رو، حجم نمونه تعداد آزمایش در ماه است. ازاین

که در شش ماه اول و دوم سال، به صورت مساوي  ايسال به صورت تصادفی انتخاب گردیدند، به گونه
  .7هاي سال توزیع گردیدعدد انتخاب و این تعداد در طول کل ماه 74تعداد 

  ج. مصاحبه
که سنجش برخی نماگرها تنها از طریـق مصـاحبه   دست آمد بههاي انجام شده، این نتیجه پس از بررسی

توانند مخاطب قرار گیرنـد.  نفع هستند، نمینظر که ذيمیسر است، و در مصاحبه هم تولیدکنندگان از آن 
اي که هایی همانند تبلیغات مطابق با واقعیت و یا مخلوط کردن کاال به گونهروي، براي بیان وضعیتبدین

براي عموم روشن نباشد، تنها ناظران هستند که به سبب جایگاه بیرونی و همچنین تسلط کافی بر موضوع 
  گیري این نماگرها هستند.جع مناسبی براي اندازهو وضعیت بازار، مر

  نماگرهاي ذیل به وسیله مصاحبه سنجیده شد:
  سازگاري تبلیغات با واقعیت؛

  اي که براي مردم روشن نباشد؛مخلوط کردن کاال به گونه
  تبلیغات فریبنده؛

  ارائۀ اطالعات غلط؛
  ).هاي تولیدي انحصاري (به استثناي انحصار طبیعیتعداد مؤسسه

 10دهند. تعداد این افـراد  جامعۀ آماري این مصاحبه را تمام ناظران صنایع لبنی در شهر مشهد تشکیل می
نفر است که دربارة آن توضیح داده شد. حجم نمونه نیز با توجه به تعداد کم این افراد، کل جامعـۀ مـورد   

  نظر است.

  هاهاي تجزيه و تحليل دادهد. روش
 Excelافزارهاي بندي شد و با استفاده از نرمآوري، تلخیص و طبقهپس از جمع در این پژوهش، اطالعات

  .گردیدها تحلیل گردید و جداول توزیع فراوانی و نمودارهاي مرتبط، استخراج ، دادهSPSSو 
که برخی از نماگرهـا در  در نهایت، باید به عدم سنجش برخی نماگرها در طرح توجه کرد؛ چرا

دارند که اگرچه به درسـتی از سـوي طراحـان مطمـح نظـر بـوده و بـراي        شاخص صداقت وجود 
سنجش وضعیت از آنها استفاده شده است، اما به عللی به سنجش آنها در بازار صنایع لبنـی نیـازي   

۱۴۲     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

به نماگر میزان تبانی فروشـنده (نجـش) و همچنـین میـزان      -مثالً  -توان نیست. در این زمینه، می
  اشاره کرد.تبانی مشتري (تدابر) 

شـود و  توضیح آنکه چون در این بازار، عمالً و قانوناً قیمت محصـوالت توسـط دولـت تعیـین مـی     
گذاري محصوالت خود را ندارند، امکان تبانی با یکدیگر بـراي آنهـا   امکان قیمت تولیدکننده یا فروشنده

اي است امکان تقاضا ذره وجود نخواهد داشت. همچنین در اقتصاد، اصلی وجود دارد که مطابق آن، وقتی
فرماست و به سبب حجم چنین وضعیتی حکمتبانی میان خریداران وجود ندارد. در بازار صنایع لبنی هم 

  به صفر است.نزدیک انبوه تقاضاکنندگان، امکان اجماع آنها 
بـه  استفاده از اطالعات و تحقیقات موجود است. در برخی تحقیقات، اطالعاتی کـه بایـد   ، نکتۀ دیگر

عنوان داده بررسی و تجزیه و تحلیل شود، از پیش آماده است؛ بدین صورت که محقق به دنبال اطالعات 
هـاي  آوري اطالعـاتی کـه از قبـل تهیـه شـده و در پرونـده      تواند نسبت بـه جمـع  جدید نیست، بلکه می

هـا) موجـود   رداريآموزي و مراجعان به مراکز شهدرمانگاهی، بیمارستانی، ثبت احوال، دانشجویی، دانش
  است، اقدام کند.

همچنـین تحقیقـات   ، در این پژوهش، به سبب آنکه ناظران بسیاري بر صنعت لبنیات اشـراف دارنـد  
ها و آمار موجود در ایـن پـژوهش در   مرتبطی پیش از این دربارة موضوع کیفیت شیر موجود بود، از داده

: مرجع اول مورد استفاده قرار گرفتسنجش برخی نماگرها استفاده گردید. سه مرجع داده در این تحقیق 
اد دانشگاهی مشهد است و در نهایت، ادارة کل استاندارد خراسان رضوي است. مرجع دوم آزمایشگاه جه

بـا   1390توان در این پیمایش استفاده کرد تحقیقی است که در سال هاي آن میآخرین مرجعی که از داده
توسط دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد انجـام شـده بـود        » اتحادیۀ تولیدکنندگان شیر پاستوریزه«حمایت 

  ).1390(دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

  صداقتفرمول شاخص 
شاخصی ترکیبی است متشکل از کتاب شاخص صداقت در بازار اسالمی از پیشنهادي » صداقت«شاخص 
درصد، شاخص  246/0با وزن » نظم و انضباط«درصد، شاخص  193/0با وزن » شناخت احکام«شاخص 

با » جریان خیارات«درصد و شاخص  322/0(اخالق ایجابی منهاي اخالق سلبی) با وزن » خالص اخالق«
. میانگین وزنی داردوزن مخصوص به خود با درصد. هریک از عناصر اصلی، خود متغیرهایی  214/0وزن 

دهد و میانگین وزنی عناصر اصلی، متغیرهاي هر عنصر میزان نقش آن متغیر در عنصر اصلی را تشکیل می
  کند.مشخص میبه صورت زیر شاخص ترکیبی صداقت را 
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+ مسـتحبات،  52/0 ×(ارکان، اصـول، واجبـات و محرمـات     193/0×شناخت	=	شاخص صداقت
(وجـود   246/0 ×) + قانونمنـدي و نظـم   34/0 ×+ قوانین و مقررات  13/0 ×مکروهات و اخالقیات 

+  23/0×هـاي کـاال   + تعیین قیمت، مقدار و ویژگی 34/0×قرارداد و تعیین نوع مبادله و طرفین مبادله 
 38/0×گـویی  [راسـت  322/0×حاکمیت اخـالق ایجـابی منهـاي سـلبی     ) + 41/0×نظم فیزیکی بازار 

+  31/0×+ میزان سازگاري مشخصات یا برچسب کاال بـا واقعیـت    10/0×(سازگاري مبادله با قرارداد 
موقع کاال یا خـدمت و وجـوه   (تحویل به 12/0×) + وفاي به عهد 55/0×سازگاري تبلیغات با واقعیت 

بندي بـه تعهـدات مربـوط بـه خـدمات      + پاي 33/0 ×و مشروط عمومی بندي به تعهدات+ پاي31/0×
+ مراقبت از کاال پـس از قـبض    61/0×فروشی (نبود کم 29/0 ×) + امانت داري 35/0×پس از مبادله 

) + 28/0×موقـع کـاال و قیمـت    + پرداخت به 10/0×و اقباض و در زمان ارائۀ خدمات پس از فروش 
+ عـدم ارتکـاب    31/0×فروشـی)  + رعایت میزان (نبـود انـواع کـم    11/0×(نرخ سود  18/0×انصاف 

+ مدح نکردن از کاالي خـود و مـذمت نکـردن     46/0×فروشی، غش و تدلیس) محرمات بازار (ربا، کم
+ تبلیغـات   33/0×+ مخلوط کردن کاال  38/0×فروشی (کم 55/0×غش  –) 06/0×از کاالي دیگران 

(میـزان تبـانی مشـتري     44/0×تبـانی   –) 17/0×کاري یا ارائۀ اطالعـات غلـط   + پنهان 15/0×فریبنده 
] + خیـارات  48/0×هـاي تولیـدي انحصـاري    + تعداد موسسه 31/0 ×+ میزان تبانی فروشنده  18/0×
 28/0×+ جایگاه خیارات در قوانین کشـور   28/0×(اطالعات طرفین مبادله نسبت به خیارات  21/0×

  )36/0 ×خیارات در عرف بازار  + جریان
  بنابراین:

  ) جریان خیارات21/0) خالص اخالق + (322/0مندي و نظم + () قانون246/0) شناخت + (193/0= ( صداقتشاخص 

  محاسبة شاخص صداقت در بازار محصوالت لبني مشهد
براي محاسبۀ شاخص صداقت در بازار محصوالت لبنی، تک تک نماگرها به صورت جداگانـه حسـاب   

  :شودارائه میگردید که در ادامه، خالصۀ این محاسبات 

  شاخص شناخت (احکام، اخالق و قوانين) .۱

نین نامه در زمینه شاخص شناخت مشتمل بر میزان اطالع از احکام، اخـالق و قـوا  نتایج اطالعات پرسش
آمده در مورد اطالع از ارکان، اصول، واجبات و مستجبات مبادله را ، اطالعات به دست2جدول  باشد.می

  دهد.نشان می

۱۴۴     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

  نماگر میزان اطالع از ارکان، اصول، واجبات و مستحبات مبادله: 2جدول 

  نامعتبر  معتبر  درصد میزان اطالعات  میانگین  تعداد  نماگر
3.25 2556/3 1 90  ارکان و اصول از اطالع میزان ÷ 5 × 100 = 65 
4556/3 1 90  مبادله واجبات از اطالع میزان  . ÷ × =  
.ퟑ 2921/3 2 89  مبادله محرمات از اطالع میزان ퟐퟗ ÷ ퟓ × ퟏퟎퟎ = ퟔퟓ. ퟖ 

 (میزان اطالعات از ارکان، اصول و واجبات و محرمات» الف«دست آمده، نماگر ه هاي ببر اساس داده
  مبادله) مساوي است با:

=
اصول	و	ارکان واجبات   الف محرمات

  الف ==  6/66

یا همان میزان اطالعات نسبت به مستحبات و مکروهات مبادله و اخالقیات بازار » ب«نماگر ، 3در جدول 
  است:محاسبه شده 

  بازار): نماگر میزان اطالع از مستحبات و مکروهات مبادله و اخالقیات 3جدول (

  نامعتبر  معتبر  درصد میزان اطالعات  میانگین  تعداد  نماگر
.ퟑ 4719/3 2 89  مبادله مستحبات به نسبت اطالعات میزان ퟒퟓ ÷ ퟓ × ퟏퟎퟎ = ퟔퟗ 

.ퟐ 8864/2 2 88  میزان اطالعات از مکروهات مبادله ퟖퟖ ÷ ퟓ × ퟏퟎퟎ = ퟓퟕ. ퟔ 

  مکروهات مبادله و اخالقیات بازار) عبارت است از:(میزان اطالعات از مستحبات و » ب«بنابراین، نماگر 
3/63 ==   ب /

(میزان اطالعات نسبت به قـوانین و مقـررات کشـوري مربـوط بـه      » ج«نماگر محاسبات  4جدول 
  دهد:را نشان میبازار) 

 ): میزان اطالعات از قوانین و مقررات کشوري مربوط به بازار4جدول (

 تعداد
 88 معتبر

  2 نامعتبر
 6136/3 میانگین

  ي شودنماگر مزبور به صورت زیر محاسبهبر اساس اطالعات ارائه شده، 
3/63=100 × =   ج /

  آید:دست میسه نماگر شاخص شناخت، رابطه زیر بهبا تجمیع 
 ج(0.344) +ب(0.131) +الف(0.525) =شناخت 

 (73.2)(0.344) +(63.3)(0.131) +(66.6)(0.525) =شناخت

 68.438=25.181 +8.292+34.965 =شناخت
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  قانونمندي و نظم. ۲
تعیـین  ، الـف  وجود قرارداد و تعیین نـوع و طـرفین مبادلـه    داراي سه نماگر» قانونمندي و نظم«شاخص 

 شود:گیري میاست و به صورت زیر اندازه نظم فیزیکی ج، و ب هاي کاالقیمت، مقدار و ویژگی
مندي و نظمشاخص قانون  = 0/348 الف    ج 0/415 + ب  0/237 +

مندي و نظـم  بنابراین شاخص قانوندر بازار صنایع لبنی مشهد، نماگر سوم (نظم فیزیکی) مصداق ندارد، 
، خود از سه جزء تشکیل شـده،  »ب«و » الف«با توجه به اینکه نماگر باشد متشکل از نماگر الف و ب می

بـه صـورت ذیـل    » ب«و » الف«وزن نماگر  وزن نماگر به صورت مساوي بین این سه تقسیم گردیده، و
  تبدیل گردیده است:

الف =
وجود	قرارداد + تعیین	نوع	 + ن ن	طرف عي 	

3  

ب =
+تعیین	قیمت	کاال +تعيين	مقدار	كالا 		تعيين	ويژگي	كالا	

3  

قـرارداد و تعیـین نـوع و طـرفین مبادلـه میـان       حـاکی از وجـود    بررسی اسنادي قراردادها در این بـازار 
باشد، و شاخص به می 100هر دو برابر » ب«و » الف«رو، نماگر است. از اینتولیدکنندگان و کلی فروشان 

  شود:صورت ذیل محاسبه می
100مندي و نظم = شاخص قانون  

  (ايجابي منهاي سلبي)حاکميت اخالق اسالمي . ۳
  گویی نیز داراي سه نماگر ذیل است:شاخص راست گویی:الف. راست

 سازگاري مبادله و قرارداد با واقعیت (نوع کاال، وزن، قیمت، زمان و شروط)الف = 
 میزان سازگاري مشخصات با برچسب کاال (وزن، قیمت، کیفیت، ترکیبات)ب = 
  سازگاري تبلیغات با واقعیتج = 

  شود:گویی با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشاخص راست
گوییشاخص راست الف  0/105 =   ج 0/57 + ب  0/325 +

 وزن برابر اختصاص یافته است.» ج«، »ب«، »الف«هاي به هر یک از اجزاي نماگر
نـوع   که سازگاري کـاملی دربـارة  دهد نشان می اطالعات به دست آمده از مصاحبه با ناظرانبررسی 

روي، این جـزء از نمـاگر نمـرة کامـل خـود      دارد. بدینکاالي توافق شده بین خریدار و فروشنده، وجود 
  .کند) را کسب می20/0(

۱۴۶     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

کمتـر از  ) وزن ٪5(معـادل  نمونه  7محصول، که در آزمایشگاه آزمون شده بود،  151با بررسی تعداد 
  گرد شده است. 20/0به عدد  19/0.نمره وزن برابر با داشت. مقدار ذکر شده در برچسب محصول 

هاي صورت گرفته در قرارداد زمان و شروط مندرج در قرارداد، طرفین نسبت به توافققیمت،  دربارة
  . بنابراین:کننداین اجزا نیز نمرة کامل خود را کسب می روي،پایبند بودند. بدین

 100 = 100 × 0.2+0.2+0.2+0.2+0.2  = الف

(وزن، قیمـت،  » میزان سازگاري مشخصـات بـا برچسـب کـاال    «هاي انجام شده دربارة نماگر بررسی
تـایی   151حاکی از آن بود که در نمونه دست آمده از مراکز نظارتی، کیفیت، ترکیبات)، با بررسی اسناد به

ونـه فاقـد   نم 22) داراي وزن کمتر از مقدار قیـد شـده روي برچسـب،    ٪5نمونه (حدود  7بررسی شده، 
  نمونه داراي ترکیبات مغایر استاندارد بود. از نظر قیمتی نیز مشکلی وجود نداشت. 50کیفیت استاندارد، و 

  شود:بنابراین شاخص میزان سازگاري مشخاصت با برچسب به صورت زیر محاسبه می
 28.0 = 100 ×0.056+0.068+0.080+0.076  =ب

  . در نتیجه:با واقعیت بودندناظران معتقد به تطابق تبلیغات درصد  60
 60 = 100 ×0.600 =ج

  شود:گویی به صورت زیر محاسبه میبنابراین شاخص راست
گوییراست شاخص  = (0/105) (100) + 28 + (0/57) (60) = 72/7 

  شاخص وفاي به عهد، شامل سه نماگر به صورت ذیل است: . وفاي به عهد:ب
  و مثمن)موقع کاال و وجوه (ثمن تحویل بهالف = 
  بندي به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادلهپايب = 
 و مشروط در قرارداد)بندي به سایر تعهدات (تعهدات عمومیپايج = 

  شود.گیري میبا استفاده از رابطه زیر اندازهاین شاخص 
  0) ج(0.333) +ب(0.354) +الف(313.=وفاي به عهد 

  است: تشکیل شدهتحویل به موقع وجوه و کاال ، خود از دو جزء »الف«نماگر 
تحویـل کـاال و   آمده ، اطالعات به دست5در مورد بازار مورد مطالعه مصداق ندارد. جدول » ب«بند 
  :دهدرا نشان میوجوه 

  ): نماگر نتایج تحول کاالو وجوه5جدول (

  نامعتبر  معتبر  درصد میزان اطالعات  میانگین  تعداد  نماگر
÷3.66 6000/3 0 90  تحویل بموقع کاال در بازاروضعیت  ퟒ × ퟏퟎퟎ = ퟗퟏ. ퟓ  

÷3.57 5730/3 1 89  وضعیت پرداخت به موقع وجوه ퟒ × ퟏퟎퟎ =



   ۱۴۷ سنجش و ارزيابي شاخص صداقت در بازار صنايع لبني مشهد

ퟖퟗ. ퟑ 

  شاخص تحویل به موقع کاال و وجوه برابر است با:بنابراین، 
=شاخص تحویل به موقع کاال و وجوه / / 	 = 90/5 

  تعهدات نیز اطالعات ذیل به دست آمد:بندي به سایر دربارة پاي
  ): میانگین پایبندي به سایر تعهدات6جدول (

 تعداد
 90 معتبر
 0 نامعتبر

 6778/4 میانگین

  :در نتیجه
=شاخص پایبندي به سایر تعهدات / 	 * 100 = 93/4 

  شود:با تجمیع سه جزء باال، شاخص وفاي به عهد به صورت زیر محاسبه می
به عهدشاخص وفاي   = (93/4) (0/521) + (90/5) (0/48)=92/101 

  داري نیز داراي سه نماگر ذیل است:شاخص امانت داري:د. امانت
  موقع ثمن و مثمنپرداخت به=  الف

 مراقبت از کاال در زمان تعمیرب = 
 فروشیکمج = 

  شود:گیري میبه صورت زیر اندازهاین شاخص 
داريشاخص امانت (0.616) + الف (0.101) =   ج (0.283) +  ب

پرداخت به موقع ثمن و مثمن با وزن مساوي است. نماگر ب در مورد صنایع  دو جزء داراي ، »الف«نماگر 
  لبنی مصداق ندارد.

  موقع ثمن و مثمن را به صورت ذیل دانست:هاي انجام شده، وضعیت پرداخت بهبررسیبر اساس 
موقع ثمنپرداخت به  =  . ÷ ×100 = 44.7 

موقع مثمنپرداخت به  =  ÷ ×100 = 45.8 

موقع ثمن و مثمنپرداخت به  =  44.7 + 45.8 = 90.5 

 95وزن بود و نمونه دچار کمی  7تنها محصول بررسی شده،  151نشان داد از میان » ج«بررسی نماگر 
  درصد محصوالت در بازار در این زمینه مشکلی نداشت. در نتیجه:

 95 = 100 ×0.95 =ج

۱۴۸     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

  شود:داري به صورت ذیل محاسبه میتجمیع دو جزء باال، شاخص امانتبا 
داريشاخص امانت  = (0/591) (90/5) + (0/409) (95) = 92.341 

  انصاف نیز داراي چهار نماگر به قرار ذیل است: . انصاف: ه
 نرخ سودالف = 
  فروشیانواع کمب = 
 تدلیس)عدم ارتکاب محرمات بازار (رباخواري، غش و ج = 
  گرانمدح کاالي خود و مذمت کاالي دید = 

  شود:شاخص انصاف بر اساس رابطۀ ذیل محاسبه می
انصافشاخص   = (0.328) الف   + (0.487) ب   + (0.065)  د (0.120) +  ج

با » د«و » ج«با استفاده از اسناد نظارتی و نماگر » ب«نامه، نماگر با استفاده از اطالعات پرسش» الف«نماگر 
  نامه محاسبه شده است.استفاده از اطالعات پرسش

درصد، نـرخ سـود ایـن     82در مورد نرخ سود (الف)  نامه،پرسشبراساس نتایج اطالعات حاصل از 
درصد.  25درصد بیشتر از  18اند و درصد، که قانوناً نیز باید در این میان باشد، دانسته 25تا  0بازار را بین 

  شود از:ر عبارت میروي، مقدار این نماگبدین
 82 = 100 ×0.820  = الف

تـوان  درصد وضعیت در این بازار مطلوب است و مـی  95فروشی نیز نشان داد که ها در زمینۀ کمبررسی
  عدد به دست آمده در این حوزه را به قرار ذیل دانست:

×0.950 = ب ퟏퟎퟎ = ퟗퟓ 

(رباخواري، غش و تدلیس) بود، اطالعـات   ، که شامل سه جزء»ج«هاي انجام شده، نماگر پس از بررسی
  ذیل کسب گردید:

  ): نماگر تعیین وضعیت انصاف7جدول (

  نامعتبر  معتبر  درصد میزان اطالعات  میانگین  تعداد  نماگر
÷3.71 7191/3 1 89  بازار در رباخواري وضعیت ퟓ × ퟏퟎퟎ = ퟕퟒ. ퟐ  

÷3.52 5270/3 16 74  بازار در غش وضعیت ퟓ × ퟏퟎퟎ = ퟕퟎ. ퟒ 
÷3.23 2333/3 0 90  بازار تدلیس در وضعیت ퟓ × ퟏퟎퟎ = ퟔퟒ. ퟔ 

  برابر است با:» ج«نماگر  7بر اساس اطالعات جدول 
. = ج . .  = 69/7 
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نمـایش   8در جـدول  » د«نتایج بررسی وضعیت مدح کاالي خود و مذمت کاالي دیگران به عنوان نماگر 
  داده شده است:

  کاالي خود در مقابل مذمت کاالي دیگران): مدح 8جدول (

 تعداد
 20 معتبر
 0 نامعتبر

 8000/3 میانگین

  ، داریم:8بر اساس اطالعات جدول 
8 = د ÷ 5 * 100 = 76.3 

  شود:با تجمیع اجزاي شاخص انصاف، این شاخص به صورت ذیل محاسبه می
 79.884 = (76)(0.065) +(69.7)(0.487) +(95)(0.328) +(82)(0.120) = انصاف

  (سلبي). حاکميت اخالق اسالمي ۴
ها در بازار صنایع لبنی، که تأثیر بسیار بر وضـعیت ایـن   ترین شاخصبدون شک، یکی از مهم الف. غش:

  شود:محصول دارد، شاخص غش است. این شاخص، خود به چند نماگر ذیل تقسیم می
  کم فروشیالف = 
 اي که براي عموم مردم روشن نباشدگونهمخلوط کردن کاال به ب = 
 تبلیغات فریبندهج = 
  ارائه اطالعات غلطد = 

  شود:با استفاده از رابطه ذیل محاسبه میاین شاخص 
 د 0/165 + ج  0/145 + ب  0/32 + الف 0/37 = شاخص غش

  اطالعات بدست آمده از مصاحبه با ناظران، حاکی از نتایج ذیل است:
 95 = 100 ×0.950 = الف

پذیر است، امـا اینکـه بـه چـه     اند که چنین وضعیتی امکاندرصد ناظران معتقد بوده 100 بدربارة نماگر 
درصد بر این باور بودنـد: مـوادي بـه     50میزان در صنایع لبنی این موضوع در حال حاضر مصداق دارد، 

  بنابراین:شود و مصرف کنندگان قادر به تشخیص آنها نیستند. محصوالت اضافه می
×0.500  = ب 100 = 50 

درصد بر این باور بودند که چنـین   75/68هاي به عمل آمده، تبلیغات فریبنده در بازار نیز با بررسی دربارة
  روي:موضوعی مصداق ندارد. بدین

۱۵۰     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

×0.680 =ج 100 = 68 

نمـاگر  شـود، عـدد ایـن    درصد معتقد بودند که اطالعات به درستی به فروشندگان منتقل مـی ناظران  95
  . بنابراین نماگر ارائه اطالعات غلط برابر است با:شودمی

× = 95=100دد =   950/0  

 95 = 100 × 0/95 = د

  بندي اجزاي شاخص غش، مقدار آن برابر است با:با جمع
 76.685 = (95) (0/165) + (68) (0/145) + (50) (0/32) + (95) (0/37) = شاخص غش

  هاي ذیل است:نماگرتبانی نیز شامل ب. تبانی: 
 هاي تولیدي انحصاري (به استثناي انحصار طبیعی)تعداد مؤسسهالف = 
  میزان تبانی فروشنده (نجش)ب = 
  میزان تبانی مشتريج = 

  شود:براساس رابطه ذیل محاسبه میاین شاخص 
 ج (0/186) + ب (0/320) + الف (0/494) =تبانی

به سه جـزء شـاخص مزبـور اختصـاص      صفران، عدد بر اساس اطالعات حاصل از مصاحبه با ناظر
  یابد و شاخص تبانی برابر است با:می

تبانیشاخص  = (0/494) 0 + (0/320) 0 + (0/186) 0 = 0 

  جريان خيارات. ۵
هاي ذیل تقسیم گردیـده  جریان خیارات، که آخرین شاخص صداقت در بازار صنایع لبنی است، به نماگر

  است:
  مبادله نسبت به خیاراطالعات طرفین الف = 
  جایگاه خیار در قوانین کشورب = 
 رار در عرف بازاجریان خیج = 

  شود:گیري میبا استفاده از رابطه ذیل اندازهاین شاخص 
 ج (0/305) + ب (0/305) + الف (0/39) =شاخس جریانات خیارات

  نامه به دست آمده استپرسشبررسی اسنادي روانی و  نامه،اطالعات این سه نماگر به ترتیب از پرسش
  مساوي شد با: الفهاي الزم، عدد نماگر پس از انجام بررسی
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÷4.6 = الف 5 × 100 = 92 
خیار به طور کامل (انواع خیار) در قوانین کشور گنجانده شده است، این نماگر نیز نمرة کامـل  از آنجا که 

  گیرد. بنابراین:می
 100%  =ب

  مورد جریان خیار در عرف بازار، نماگر مزبور برابر است با:اي در نامهبررسی پرسشبراساس 
 87.76 = 3 ÷(92.2+92.2+78.9) = ج

  شود:بندي اجزاي شاخص جریان خیارات، مقدار شاخص بر اساس رابطه ذیل محابسه میبا جمع
 93.76 = (87.7) (0.186) + (100) (0.320) + (92) (0.494) = شاخص جریان خیارات

  . شاخص صداقت۶
رسد، شاخص پس از بررسی اجزاي ضاخص صداقت در بازار صناع لبنی مشهد، نوبت به محاسبه آن می

  مزبور برابر است با:
منديقانون (0.193) + شناخت (0.246) = شاخص صداقت  جریان خیارات (0.214) + خاصل اخالق (0.322) + 
خالص	اخالق = ×راستگویی 0.38 + وفاي	به	عهد × 0.12 + امانتداري × 0.29 + نصافا × 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)

− (0 × 0.44) = 27.626 + 11.052 + 26.779 + 14.379 − 42.177 − 0 = 37.659 
 

صداقت = (63.438 × 0.193) + (100 × 0.246) + (37.659 × 0.322) + (93.76 × 0.214)
= 12.244 + 24.600 − 12.126 + 20.065 = 69.035 

و  100از  035/69شاخص صداقت در بازار صنایع لبنی مساوي است بـا:  شود، گونه که مشاهده میهمان
  .باشددرصد می 035/69یا 

  تجزيه و تحليل شاخص
نسبت پایین شاخص صداقت در بازار صنایع لبنی مشهد، حاکی از رعایت نکردن کامل موازین اخالقـی  

نشانگر ضعف اعتقادات جامعۀ آماري موضوع بررسـی نیسـت.   است. با وجود این، شاخص مزبور الزاماً 
دهد که این مشکل تا حدي ریشه در ساختار و وضعیت حـاکم  هاي صورت گرفته نشان مینتایج بررسی

نظران و افراد خبرة صـنایع لبنـی انجـام گرفـت،     بر این بازار دارد. با توجه به مصاحبه هایی که با صاحب
به سبب  شده لبنی صنایع در صداقت شاخص کاهش موجب که مشکلی تریناساسی که مشخص گردید

  است. علت بر مزید لبنی محصوالت مصرف نامناسب فرهنگ سوي دیگر، از. ستهاداريدام بودن سنتی
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اي محصوالت لبنـی اسـت،   تواند این باشد که شیر، که مادة اولیه و پایهدر حقیقت، یکی از دالیل می
هـاي لبنـی   شود، داراي بار میکروبی فراوانی است که بیشتر کارخاننتی تولید میهاي سداريوقتی در دام

شوند. از سوي دیگر، متأسفانه هاي غیر مجاز میبراي کاهش این بار میکروبی مجبور به استفاده از افزودنی
جر داري محصوالت لبنی براي مدت زمان طوالنی است که این مسئله منفرهنگ مصرفی مردم در پی نگه
شود. عالوه بر این، مصرف پایین محصـوالت لبنـی در کشـور    دارنده میبه افزایش بیش از حد مواد نگه

موجب شده است تقاضاي این محصول پایین بوده و در نتیجه، تولید محصوالت لبنی با کیفیت مقرون به 
گردیـده اسـت.   هاي گیاهی به محصـوالت لبنـی   صرفه نباشد که این خود منجر به افزودن برخی روغن

 در سـازي فرهنگ ضمن باید دولت صنعت، این در صداقت شاخص بهبود رسد برايمی نظر به رو،ایناز
  .کند توجه نیز تولیدي شیر کیفیت افزایش وها دارينوسازي دام به لبنی، محصوالت مصرف

بهبـود آن بایـد   گونه که مشخص است، صداقت در بازار متأثر از عوامل بسیاري است که بـراي  همان
اي شاخص صداقت در هر بازار، به فراخور شـرایط آن، نسـبت بـه بهبـود     ضمن سنجش و ارزیابی دوره

هاي اسالمی نزدیک شـویم، بلکـه   وضعیت این متغیر کلیدي تالش گردد تا از این طریق، نه تنها به آرمان
  فضاي کسب و کار را نیز بهبود بخشیم.

  شناسي شاخص صداقتآسيب
کند و شاخص صداقت در بازار لبنیات مشهد، برخی نقاط ضعف شاخص صداقت را آشکار میمحاسبۀ 

تواند موجب رفع این نواقص در آینده و افزایش کیفی شاخص صداقت شود. در توجه به این موضوع می
وگـو در بـین   فرایند انجام طرح سنجش شاخص صداقت در بـازار لبنـی نیـز بیشـترین بحـث و گفـت      

ناظران و متولیان این صنعت، در باب نقدهاي وارد شده در موضوعات زیر مطرح گردیـد:  پژوهشگران و 
نحوة سنجش صداقت، روش پژوهش و موانع در راه سنجش این شاخص و همچنـین عوامـل بیرونـی    

گیري بسیاري از مشکالت در حوزة رعایت صداقت در تأثیرگذار بر صنعت لبنیات که خود موجب شکل
  است.بازار لبنی شده 
سازي الگوي مذکور، فاصلۀ بین آگاهی و کنش اخالقی مد نظـر قـرار   رسد که در شاخصبه نظر می

در ایـن  انجامـد.  نگرفته است. به عبارت دیگر، فرض شده است که آگاهی لزوماً بـه فعـل اخالقـی مـی    
سنجیده نشده ، دتواند بر منتج شدن آگاهی به فعل اخالقی مؤثر باشناینکه کدام عوامل بیرونی میشاخص، 

شود که است. به عبارت دیگر، کدام عوامل تأثیرگذار منجر به بروز فعل غیر اخالقی از سوي شخصی می
  داند کارش غیر اخالقی و یا ناصادقانه است.هاي اخالقی است و میآگاه به ضوابط و چارچوب
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صـداقت در بـازار    به یک ارزیابی دقیق و صریح در باب سنجش شاخصدستیابی در یک نگاه کلی، 
هـاي،  بر این اساس، بایـد وضـعیت  باشد. بازار میمؤثر در وضعیت مستلزم توجه به همۀ عوامل اسالمی 

هـاي  شود. این عوامل همراه بـا زمینـه  مالحظه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی و صنعتی در این تحلیل 
بـه عنـوان یـک مؤلفـۀ فرهنگـی       گذاري یک دولت گرفته تا داشتن عرق وطنی و ملی،دیگر، از سیاست

 تواند در روند رعایت صداقت در بازار تأثیرگذار باشد.می

  گيرينتيجه
هایی است که بـراي ارزیـابی وضـعیت بـازار از منظـر      در بازار اسالمی یکی از سنجه» صداقت«شاخص 

بـازار   هاي اسالمی طراحی شده است. این مقاله به محاسـبۀ ایـن شـاخص در   دوري و نزدیکی به ارزش
صنایع لبنی مشهد پرداخت. بازار محصوالت لبنی از آن نظر که به طور مستقیم با سالمت مردم در ارتباط 

رو، ایـن شود، از اولویت و اهمیت بسیاري برخوردار است. ازاست و به عنوان کاالي ضروري شناخته می
  براي سنجش شاخص صداقت در اولین مرحله، این بازار انتخاب گردید.

هـاي متنـوع و   جیرة ارزش در بازار محصوالت لبنی، همچون بسیاري از بازارهاي دیگـر، از گـروه  زن
کنندة محصوالت متعددي تشکیل شده است. در این میان، بازار مبادله مابین تولیدکنندگان به عنوان عرضه

عـات و اشـراف   فروشان به مثابۀ تقاضاکنندگان محصوالت لبنی، به سبب دسترسی بیشتر بـه اطال و عمده
  کامل این دو گروه به شرایط کلی بازار انتخاب گردید.

گیري هاي دستیابی به اطالعات و اندازهترین مسئله در سنجش شاخص صداقت روش و یا روشمهم
گیري و دستیابی به اطالعـات از  هاي اندازهرو، در این پژوهش با بررسی تمامی روشاینشاخص بود. از

  استفاده شده است.» بررسی اسناد و تحقیقات موجود«، و »نامهپرسش«، »مصاحبه«سه روش 
هاي هر یک از نماگرها در بازار محصوالت لبنی، میزان نماگر مورد نظر از در نهایت، بر اساس ویژگی

قرار گرفت و » صداقت«هاي مزبور محاسبه گردید و اعداد به دست آمده در فرمول شاخص یکی از روش
  از یک است. 69035/0 از صد واحد و یا 035/69ه عدد به دست آمده معادل محاسبه گردید ک

فرهنـگ  حاکی از آن است کـه  اندرکاران صنایع لبنی نظران و دستصاحببا  مصاحبهنتایج توجه به 
ترین عوامل کـاهش ایـن شـاخص در    ها از مهمدارينامناسب مصرف محصوالت لبنی و سنتی بودن دام

  صنعت لبنیات است.
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گذاري در جهت نوسازي و صـنعتی کـردن واحـدهاي    سازي مناسب و سیاستامید است با فرهنگ
در بازار محصوالت لبنی » صداقت«اي نه چندان دور شاهد افزایش قابل توجه شاخص داري، در آیندهدام

  باشیم.
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