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  چکیده
نظر مسائل اجتماعی استاندارد بوده و  بازارهای اخالقی محل عرضه و تقاضای کاال و خدماتی است که از

 وجود این بازارها برای توسعه پایدار امری ضروری و مهم است. محیطی را مدنظر داشته باشند. مسائل زیست
تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منتخب در بازارهای اخالقی با استفاده از هدف از مطالعه حاضر 

برای وزن  expert choice افزار این مطالعه با استفاده از نرم گیری چند معیاره بوده است. در الگوهای تصمیم
 های ترکیبی از روش بندی شاخص ( و جهت رتبهAHPها از روش تحلیل سلسله مراتبی ) دهی شاخص

های  از شاخص جهت ایجاد شاخص ترکیبی ،است. مطابق با مبانی نظری شده  ( استفادهTopsisتاپسیس )
های  زیست و توسعه انسانی برای سال  کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، عملکرد محیط

که  دهد نشان میهای تحقیق در سه سال ذکر شده  ترین یافته استفاده شده است. مهم 2018 و 2016 ،2014
کشور منتخب دارا بوده است. در  15رتبه اول و ایران در این سال رتبه آخر را درمیان  2014 چین در سال

آورده است که حالت صعودی داشته است و در  دست بهژاپن رتبه نخست و ایران رتبه هشتم را  2016سال 
 اند. را درمیان کشورهای منتخب کسب کرده کشور سنگاپور رتبه اول و کشور ایران رتبه سیزدهم 2018سال 
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گیری چند  تصمیم های اخالقی، کشورهای منتخب، بازارهای اخالقی، شاخص واژگان کلیدي:

 معیاره

 JEL:C38 ،D40  ،Z1 بندي طبقه
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 مقدمه

های مختلف، به تبادل نظرات و عقاید افراد در  ای است که در میان فرهنگ اخالق مفهوم پیچیده

که جهان نوین وضع  اخالق مفهومی نیست شود. های اعتقادی و ارزشی اطالق می نظامخصوص 

های مختلفی، مورد توجه متفکرین  زیادی درمیان فرهنگ طی قرون متمادی و اعصار در کرده باشد

 بوده است.

گونه تعریف  اقتصاد، نیکالس اصطالح بازارهای اخالقی را این داشت اهمیت اخالق در نظر با در

کند: بازارهای اخالقی عرضه و تقاضای کاالها و خدماتی است که از نظر مسائل اجتماعی  می

استاندارد بوده و منافع زیست محیطی داشته باشند. بازارهای اخالقی فضاهای اقتصادی هستند که 

 محیطی داشته باشند های اجتماعی و زیست خرند که ارزش کنندگان محصوالتی را می در آن مصرف

با  2009سال  . هانس کونگ، رئیس بنیاد اخالق جهانی سازمان ملل متحد در1(2007کالس،)نی

های اقتصادی عادالنه  اندازهای مشترک نسبت به فعالیت تکیه بر چشم وکار با محوریت اخالق کسب

« اریمبه زمینه اخالقی مشترک، در بازارهای جهانی نیاز د ما» گفت: ای را ارائه کرده و و قانونی بیانیه

این بیانیه یادآوری خوبی است برای تمام فعاالن عرصه اقتصاد و تجارت جهانی تا مسئولیت   که

قسمت انسانی کردن کاربرد اخالق جهان اقتصاد به وجه احسن ادا نمایند و اینکه  شان را در فردی

 .(1392)طباطبایی یزدی و مافی,  های اقتصادی باید اخالقی باشد. چارچوب قانون

های زندگی، کشورها برای حضور در اقتصاد  جهانی  به اهمیت شایان اخالق در تمامی عرصه نظر

توجهی به  تفاوت باشند و ناگزیرند به این مهم بیندیشند. بی توانند نسبت به این امر مهم بی نمی

تحقیقی تحت  2010که در سال  اخالق در اقتصاد کشورهای اسالمی را هم متأثر کرده است؛ طوری

شده است.  شاخص اخالقی انجام 12جهان با در نظر گرفتن  کشور 208نوان اخالق و اقتصاد بین ع

شود که این امر خود  هیچ کشور اسالمی دیده نمی 32دهد که تا رده  نتایج این تحقیق نشان می

 139و ایران در رتبه  33ای مسلمانان جهان. کشور مالزی در رتبه  هشداری است برای همه

 .2(2010ته است)رحمان و عسکری،قرارگرف

کارگیری از  زیست با به های اخالقی مناسب، تالش برای نظم بخشیدن به محیط بدون پایه

کننده منافع  که این ابزارها تأمین مؤثر است. تا زمانیو کارکرد نظام بازار ناقص و غیر ابزارهای قانون

که در روند توسعه مشکالت  آنجایی از شخصی باشد، دسترسی به پایداری ممکن نخواهد بود.

های اداری از قبیل؛  این مشکالت به راحتی با مکانیسماجتماعی و محیط زیست افزایش میابد و 

                                                                                                                    
1 Nicholls 
2 Rehaman & Askari 
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شود، در نتیجه وجود اخالق و بازارهای  های قیمت و طرح حقوق مالکیت رفع نمی مقررات، مشوق

 (. 1998)جینکینس، رسد نظر می ها ضروری به اخالقی در حل این مشکل

تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منتخب در بازارهای اخالقی  دنبال بهرو  در تحقیق پیش

به کمک  AHP- TOPSISچند معیاره به روش  گیری تصمیماستفاده از الگوهای  هستیم که با

پردازیم.کشورهای منتخب شامل کشورهای:  به انجام این مطالعه می Expert choiceافزار  نرم

چین، ژاپن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، کره  امارات، اندونزی، ایران، پاکستان، تایلند، ترکیه،

ضر آسیایی است.  در تحقیق حا کشورها همه کشورهای کنگ است.این جنوبی، مالزی، هند و هنگ

شود و با  شود سپس روش تحقیق ارائه می نظری و پیشینه تحقیق بیان می مبانی ،بعد از بیان مقدمه

های بازاهای اخالقی در کشورهای منتخب   استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس شاخص

                             شود. گیری تحقیق بیان می بندی شده و درنهایت نتیجه رتبه

 
 مباني نظري 

آمد تا اینکه در اواخر قرن هیجدهم  تا سالیان متمادی اقتصاد زیر مجموعه اخالق به حساب می

جدایی  اقتصاد از اخالق مطرح گردید، اقتصاد مدرن  بازار آزاد را جایگزین اخالق در بازار کرد، بعد 

ه منافع ک کردند بازاری میتنظرفتارهای اقتصادی خویش را در چارچوب این بازار  ها دولتاین 

ماند و ضعیفان  و هرکسی که قدرت رقابت را دارد در آن باقی می زد یمشخصی در آن حرف اول را 

ی اخالقی نادیده ها ارزش رفته رفته، که با ادامه یافتن این بازارها شوند یماز بازار حذف  خود خودبه

ی ها یآزاد. بآلخره در اواسط قرن نوزدهم تر فیضعو ضعیف  شد یم تر یقو، قوی شد یمگرفته 

شده و دست نامرئی بازار نتوانست جایگزین اخالق شود. بنابراین مداخله  ساز مشکلمطلق اقتصاد 

که معتقد بود نفع  نزیکبرای کنترل بازار و نظارت بر فعالیت اقتصادی اهمیت پیدا کرد. ها دولت

است، توصیه کرد که با مدیریت خردمندانه دولتی شخصی باعث از بین رفتن اخالق در اقتصاد شده 

 (.1391)وصالی و امید،  قرارداددر خدمت اهداف واالی اخالق  را آنباید 

 انیب بانظریه ارتباط اخالق و اقتصاد را ارائه کرد. وی  نیتر مهمدر اقتصاد مدرن آمارتیاسن 

آمده،  وجود بهی ریگ چشمی ا فاصلهادعا کرد که بین اقتصاد مدرن و اخالق  1نظریه انتخاب جمعی

تضعیف علم اقتصاد نیز شده است، و از سوی دیگر  آن بخش اقتصاد که فقط به که این فاصله باعث 

                                                                                                                    
بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد  ( Public choice theory)نظریه انتخاب عمومی یا  1

مالک انتخاب و اقدام وی قرار می گیرد. این مسأله تحت در گروه تابع منافع خود او است یا آنکه منافع جمع 

عناوین متفاوتی چون انتخاب داوطلبانه، انتخاب اجباری، انتخاب جمعی، انتخاب منطقی، انتخاب اجتماعی و 

 عمل آمده است. های به های مختلف از آن تحلیل دهنده مورد بحث واقع شده و در رشته س رأیپارادوک
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است مثالً فرض رفتار عقالنی انسان  افتهی دست حیناصحی ها برداشتاخالق توجه کرده نیز به 

 (.1377سن، ) اقتصادی را با رفتار واقعی او یکسان در نظر گرفته است

و دنیای اقتصاد مبتنی  لتیفض ومبتنی بر عدالت  در دوران مدرن دنیای اخالق بیش از هرچیز

باعث رونق هرچه بیشتر اقتصاد و  شانیها تفاوتبا  ایدن دوی است که ادغام این آزاد وبر کارایی 

 ردیگ یممالحظات اخالقی صورت  هاآنکشورهای که در  .گردد یمتطبیق عدالت در جامعه 

کشورهای فقیری هستند مانند کشور بوتان، در مقابل کشورهای ثروتمندی که  هرچند اند خوشحال

در محاسبات اقتصادی بسیاری از  .شود ینمی انجام خوب بهشاد نیستند زیرا رعایت شئونات اخالقی 

 یها نهیزهبنابراین  شود یمگرفته  دهینادی اجتماعی و محیطی و بسیاری از اثرات جانبی ها نهیهز

از قلم جا مانده و اکنون بیشتر  کشورها به بحران فقر، نابرابری، محرومیت  ها بنگاهدر زیادی 

 .1(2009،اندرسون)اند شدهو شکست بازار مواجه  ستیز طیمحاجتماعی، آلودگی 

ی اخالقی بر اقتصاد را تأیید ها ارزشی متعددی قرآن کریم تأثیر ها هیآدین مبین اسالم در 

که اخالق باید با  دارد یم(. بیان 103/ توبه: 97)نحل:  داند یم ریناپذ کیتفککرده و این دو را از هم 

 (.12، و ج9،ج1382)طباطبایی،  شود تا کارایی الزم را داشته باشد نینش هماقتصاد 

 نیبنابرااخالق و عدالت است؛  در حقیقت اقتصاد اسالمی همان اقتصاد علمی و تجربی به همراه

 باشند یمبودن، و وجود اخالق و حقوق  تجربی ارکان مهم اقتصاد اسالمی شامل عقالنی بودن،

 (.1386)نوربخش،

ی ها ارزشاخالق، مهرورزی، باور و  گاه جلوهدر اسالم بازار تنها محل کسب سود نیست؛ بلکه 

که مبادالت آسان شده،  شود یم. در حقیقت اخالقیات حاکم در بازار باعث شود یماسالمی شمرده 

 جهینت در، ارزش تولیدکننده نیز زیاد شده و افتهی  شیافزا کننده مصرف، رفاه افتهی کاهشقیمت 

 ستیز طیمح(. با در نظر داشت اهمیت ویژه 1393)ساالری و پور مقدم، کارایی در بازار افزایش میابد

 ستیز طیمحی به ا صدمه گونه چیهی اخالقی بازارهااخالق در  در دین مبین اسالم، هر مسلمان با

 اخالقی شکل گیرد.  دئالیاکه آن بازار  شود یمو این باعث  رساند ینم

رفع نواقص در بازارها و حفظ سالمت انسان  درصددی جوامع بشری ا همهمسلمانان بلکه  تنها نه

و عدالت اقتصادی را در  ستیز طیمحی جدید اقتصادی اکثراً حفظ ها طرحو  دبرآمدن ستیز طیمحو 

 .اند دادهصدر کارشان قرار 

ی و مسئولیت طیمح ستیزو بازارهای با محوریت مسائل  ها یگذار هیسرمابازارهای اخالقی به 

در کنار مسائل کیفیت زندگی در   ها بنگاهکه مسئولیت اجتماعی  طوری هاجتماعی توجه دارند ب

. در بازارهای اخالقی رضایت و شادی در جامعه از اهمیت خاصی ردیگ یمقرار  توجه موردجوامع 

                                                                                                                    
1 Henderson 
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ار اخالقی تلقی رفتیک  منزله بهی اقتصادی اعتمادسازی ها استیسبرخوردار است از منظر نهادها و 

ی دارند و این توجه قابلدر بازار نقش  ثرمؤعوامل  همهدر ایجاد اعتماد بین  ها دولتکه  گردد یم

که باعث ایجاد اطالعات متقارن و شفاف در بازارها  است یاخالقی یک رفتار اعتمادسازفرایند 

 .1(2007، کالسین.)شود یم

ی آتی ها نسلحقوق  ستیبا یمدر بازار که محل حضور خریداران و فروشندگان است عوامل بازار 

را رعایت کنند، همچنین نظارت درونی و برونی بر اجرای صحیح  آن حقوق وجود داشته باشد، و 

 عنوان به ها ارزشی خود توجه داشته باشند و این طیمح ستیزفعالین بازار به اثرهای اجتماعی و 

در  2(2014دیگران،)آرزتیا و  ی در روابط عوامل بازار و ناظران آن تجلی پیدا کندا حرفهاخالق 

جهت حدا اکثر کردن نفع شخصی و یا سود به هر  کنندگان مصرفو  دکنندگانیتولبازارهای اخالقی 

و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا  شده حفظی طیمح ستیزمنابع  جهیدرنت، شوند ینمراهکاری متوسل 

ای اخالقی حداکثر کردن در بازاره که در نهایت منجر به توسعه پایدار در جامعه می گردد. کند یم

نشان  باشد باالشود و هرچقدر سرمایه اجتماعی در کشور  نفع شخصی به بهای ضرر دیگران نفی می

ی بازارهای ها مؤلفه 3(1988)جینکینز، آن صرفاً منافع شخصی حاکم نیست که در بازارهای دهد یم

یی، انصاف، اعتماد، گو راستاخالقی را، رعایت اصول و هنجارهای اخالقی در اقتصاد مثل صداقت، 

 شود یمشاخص ها در سرمایه اجتماعی آن کشور نشان داده  همهکه  داند یممسئولیت اجتماعی 

ی شخصی مسائل اجتماعی دیده شود که در آن ها زهیانگکه در کل اقتصاد در کنار  طوری هب

ی بازارهای اخالقی وجود نظام ها مؤلفهاز  کند یمباشد. وی بیان  شده  فیتعری اجتماعی ها تیمسئول

ی ها مبادلهی فعلی و آتی بدون محدود شدن ها نسلبرای تأمین حقوق  دولت وکه، حاکمیت قانون 

وجود بازارهای اخالقی در آن کشور است که این عناصر در  کننده انیببازار وجود داشته باشد، 

در  که یکشور. گردد یمی نمایان طیمح ستیز شاخص حکمرانی هر کشور و شاخص عملکرد

که حکومت، در  تنظیم نهادها در  دهد یمشاخص حکمرانی خوب در سطح باالیی قرار دارد نشان 

. حقوق افراد در کند یمخوب عمل  ستیز طیمحجهت استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از 

تماعی از طریق سرمایه اج کننده تیتقوو نظارت  تیشفاف باو  شود یمکامل رعایت  طور به جامعه

. دینما یمآموزش، تأمین امنیت، واگذاری امور به مردم عمل  مدنی، یها تشکلتشویق و تقویت 

باعث افزایش رونق  کنند یمی اقتصادی که در بازار، مسائل اخالقی را رعایت ها تیفعالمجموعه 

سبک  کننده انیب. این معیارها که گردد یماقتصادی، رفاه، رضایت و شادی کلیه عوامل اقتصادی 

 . کند یمزندگی است در شاخص کیفیت زندگی بروز پیدا 

                                                                                                                    
1 Nichollas 
2 Ariztia&others 
3 Jenkins 
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باشد و مسائل  آموزشی و  اثربخشی موجود در بازار سالم، کارا و ها تیفعالاقتصاد که در آن مجموع 

 ی طوالنیزندگ وکه اصول اخالقی در آن رعایت شده است  دهد یمبهداشتی در سطح باالیی نشان 
ی با اقتصادهااست که در  گرفته  شکلمدار  اخالق یها تیفعالفراد جامعه از طریق و سالم برای تمام ا

 .کند یمبروز  اثربخشی سالم و کارا و ها تیفعالشاخص باالیی توسعه انسانی عملکرد 

بر بازار حاکم  ایجاد بازار اخالقی در واقع همان بازار اسالمی است که در آن دولت به درستی

های آتی حفظ شده و  ایمال گردد، حقوق نسل فعلی و نسلدهد حقوق هیچ کسی پ بوده و اجازه نمی

ر همکاری و گردد. در این نوع بازا االهای با کیفیت تولید و صادقانه به بازار عرضه میها کدر این بازار

رسیدن به رشد و تولید هنگفت به محیط زیست صدمه وارد  منظور بهشود و  نوع دوستی نهادینه می

سازی سود نبوده بلکه حفاظت از محیط حد اکثر منظور بهدر این بازار صرفاً  گذاری سرمایهد. ردگ نمی

باشد.  میگذار  ف مهم سرمایهو قیمت گذاری عادالنه نیز از اهدا زیست، توجه و دقت در کیفیت کاال

که رعایت قوانین این بازار های اخالقی نه تنها سازگار با تمام شئونات اخالقی و انسانی بوده بلبنابر

چنین پنداشت که ایجاد بازار اخالقی کشور را  توان میاسالمی نیز در آن انجام می شود. در نهایت 

ی این بازار ها مؤلفه. طبق سازد میبه سمت توسعه پایدار سوق داده و مسیر پیشرفت کشور را مهیا 

ندگی، گر شاخص کیفیت زبیان شده است: زندگی سالم و طوالنی بیان 1ها که درنمودار شماره 

متناسب با مسائل زیست  گذاری سرمایه، دهنده شاخص توسعه انسانی رضایت عاملین اقتصادی نشان

ای اخالقی و فردی هنجارهمحیطی و اجتماعی بیانگر شاخص عملکرد محیط زیست، رعایت اصول و 

گویی بیانگر  پاسخدهنده شاخص سرمایه اجتماعی و حاکمیت قانون و شفافیت و  و اجتماعی نشان

 .باشد میشاخص حکمرانی خوب در این نمودار 
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رعایت اصول و 
هنجارهای اخالقی 
 فردی و احتماعی 

زندگی سالم و 
 طوالنی

رضایت عاملین 
 اقتصادی

سرمایه گذاری 
متناسب با مسائل 
زیست محیطی و 

 اجتماعی
شفافیت و 
 پاسخگویی

 حاکمیت قانون

نظارت بر 
تأمین حقوق 

 عوامل

تأمین حقوق  
 نسل های آتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1(2010ي بازارهاي اخالقي منبع: )تاساکي و دیگران، ها مؤلفه. 1نمودار 

 

 

 

                                                                                                                    
1 Tasaki& others 
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و سالمت  کند یمدستیابی به بازار اخالقی که کاال و خدمات سالم را برای مردم عرضه  منظور به

ی مرتبط با این موضوع از اهمیت زیادی ها شاخص، وجود بخشد یمرا بهبود  ستیز طیمحانسان و 

 .برخوردار است

، شاخص توسعه انسانی، ستیز طیمحاز: شاخص کیفیت زندگی، شاخص عملکرد  اند عبارتکه 

شاخص سرمایه اجتماعی و شاخص حکمرانی خوب، که در ادامه به توضیح هریک از شاخص 

 :میپرداز یم

ی که در آن توازن، زندگ بهترکیفیت زندگی عبارت است از شرایط  :1ندگيشاخص کیفیت ز

ی الزم برای زندگی همراه با سالمت، ها نهیزمیا  شده نهینهادهماهنگی، مطلوبیت و برابری عادالنه 

ی رهایمتغ (. 1390طاهری و همکاران، )پور امنیت،آسایش، خالقیت و زیبایی پدید آمده باشد

از سالمت، امنیت، محیط طبیعی،توسعه اقتصادی و توسعه  اند عبارتکیفیت زندگی  دهنده لیتشک

 (.1396)شماعی، شهسوار،  اجتماعی

ی سیاسی ها ستمیس،کارکرد اجرایی ستیز طیمحعملکرد  شاخص:2ستیز طیمحشاخص عملکرد 

را تخمین زده  آورد یمی که برای سالمت انسان به بار طیمح ستیزی ها استرسرا در راستای کاهش 

. این شاخص شامل کند یممنابع طبیعی را برآورد  خطر یبی و مدیریت طیمح ستیزو ارتقای پویایی 

)اندرزی، متصدی، و  مطابق هدف و صفر بدترین حالت است 100که  شود یم 100 صفرتااعداد از 

 (.1387صدیقه، ببران، 

به عقاید پیریورو و جیمز  گردد یبرمخاستگاه نظریه سرمایه اجتماعی  :3شاخص سرمایه اجتماعي

کلمن که بر اهمیت روابط اجتماعی و هنجارهای مشترک رفاه اجتماعی و کارایی اقتصادی تأکید 

مفهوم سرمایه اجتماعی « نفره کبولینگ ی»و « کارکرد دموکراسی» رابرت پوتنام در کتاب .کنند یم

ی ها شبکهاز طریق، روابط بین افراد، وی معتقد است که سرمایه اجتماعی  را توسعه داده است.

ی ها تیمسئول.این روابط، وظایف و شود یماجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد اجتماعی حاصل 

آورده، به نحوی که اوضاع را در راستای همکاری،  وجود بهمتقابل را همراه با هنجارهای عمومی 

                                                                          .4(1996)کارلس و دانیال،  بخشد یممشارکت و تعاون در جهت ایجاد منافع جمعی بهبود 
مسکن و » در قالب گزارش تحقیقی 1957رسمی در سال  صورت بهفهوم سرمایه اجتماعی از م

در کمیته شاهنشاهی اقتصادی مکزیک و کانادا استفاده گردید. در این تحقیق « جتماعیاسرمایه 

                                                                                                                    
1 Quality of Life Index 
2 Environmental Performance Index 
3 Social Capital Index 
4 Carles &Daniel 
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 ها جادهو  ها مارستانیب، ها دانشگاهی فیزیکی عمومی مانند ها رساختیزمنظور از سرمایه اجتماعی 

 (. 1957داب، هاوس و مک کوئین، ) بوده است
احکام خود را از  نیتر مهمهمین دلیل  اجتماع قائل است و به مسئلهاسالم اهمیت زیادی برای 

اساس اجتماع قرار داده تقوا و پرهیز گاری دینی را بر طور نیهمقبیل حج و جهاد و نماز و انفاق و 

تا از این طریق عالوه بر پاکی و تعالی  کند یماست. اسالم مردم را به اجرای دستورات خداوند دعوت 

نیز تأمین شود. در قرآن کریم در برخی از آیات از  هاآنی اجتماع معنوی افراد، سعادت زندگی

تفرقه و  از دور بهمتحد باشند و  باهمخواسته شده که با پیروی و تبعیت از شریعت اسالم  ها انسان

سوره انعام،  159و  153از: آیات  اند عبارتاختالف، زندگی اجتماعی خوبی داشته باشند. این آیات 

دیگری از قرآن کریم مسلمانان را  اتیآ درسوره انفال.  46، و آیه عمران آلسوه  105و  103آیات 

آن منافع و مزایای معنوی و مادی، اجتماعات خاصی  براساستا  اتحادو  اتفاق  به کند یمدعوت 

)افسری،  عمران آلسوره  104سوره مائده و آیه  2سوره حجرات، آیه  10شکل گیرد، مانند آیه 

ددی از جمعی بر منافع فردی ترجیح داده شده است. روایات متع (. در این شاخص منافع1392

مسلمان برادر مسلمان است و کسی به برادر ستم  –دارند که  پیامبر اکرم)ص( و  امامان)ع( بیان می

پوشد حق و حقوق یکدیگر است. روایات  خداوند متعال )ج( از آن چشم نمی و ستمی که -نمی کند.

مبادا یکی از » دارند ت را در جامعه اینگونه بیان میو اتحاد و صداق دیگر نیز اهمیت نوع دوستی

کسی که مسلمانی را فریب دهد یا به »و « به سختی و عسرت گرفتار کنیدبرادران مسلمان خود را 

، 157، ص 1393)ساالری و پورمقدم،  «وی زیان رساند یا با وی مکر ورزد، از ما )مسلمانان( نیست

 ابن شعبه و کلینی(. به نقل از طبرسی و

تا انسان را در بطن توسعه  کند یمتوسعه انسانی مفهومی است که سعی  :1شاخص توسعه انساني

ی مردم را مورد توجه قرار ها نهیگز، توسعه انسانی فرایندی است که گسترش گرید انیب بهقرار دهد و 

بلکه  گردد ینمسازی رفاه  نی مصرف کاال و خدمات موجب فراهمدر رویکرد توسعه انسا .دهد یم

و استعدادها و همچنین  ها ییتوانامانند آموزش و بهداشت جهت استفاده از  ازین موردتوسعه امکانات 

گرچه توسعه انسانی در کنار پرورش ذهنی » .شوند یم، اجزای اصلی توسعه لحاظ ها ییتواناپیشرفت 

ی در خدمت زندگی ا لهیوس عنوان بهادی رشد اقتص، اما از ورزد یمی مادی تأکید ها تیظرفبر رشد 

  (. 1387)اولین گزارش ملی توسعه انسانی، کند یمبهتر انسان یاد 

                                                                                                                    
1 Human Development Index 
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 -و تبیین رابطه دولتحکمرانی خوب تنظیم و اداره امور کشور و جامعه  :1شاخص حکمراني خوب

)حق انتخاب(، وجود قوانین عادالنه، اثربخشی دستگاه قضایی است.  اساس دموکراسیشهروندان بر

 (. 1389)نقیبی مفرد، 

 

 پیشینه تحقیق

ناپذیر  وکار و بازاریابی اخالقی: ضرورت اجتناب ( رابطه بین اخالق کسب1391) اصفهانی و همکاران

ول اخالقی در دهد که رعایت اص اند. نتایج پژوهش نشان می های تجاری را بررسی کرده سازمان

های کنترلی، ارتقا، تعهد سازمانی، بهبود کیفیت محصوالت، بهبود  وکار باعث کاهش هزینه کسب

گردد، همچنین در بلندمدت رابطه  سازمانی کارکنان می  اعتماد، تقویت سرمایه اجتماعی و هویت

سازمان  داری بین افزایش سودآوری شرکت، وفاداری مشتریان و رعایت اخالقیات توسط معنی

 وگرانندگان آن خواهد داشت.پس بازاریابی اخالقی امر ضروری است. 

( رابطه اخالق، اقتصاد و رفاه اجتماعی را تحقیق کردند، در این مقاله 1391) وصالی و امیدی

عنوان یک سازه با رویکرد چندعاملی وارد  برای بیان رابطه اخالق و اقتصاد، رفاه اجتماعی را به

 کردند.

( رابطه بین اخالق و توسعه را در چارچوب توسعه پایدار بررسی 1392) طباطبایی یزدی و مافی

سانی و اجتماعی سرمایه باارزش مادی، طبیعی، ان 4اند. در این مطالعه توسعه پایدار شامل  کرده

. شده است  تأثیرگذار از جنبه اخالقی انتخاب های ها، شاخص سرمایه از این است که برای هریک

زیست، برای سرمایه اجتماعی شاخص سرمایه اجتماعی،  برای سرمایه طبیعی شاخص عملکرد محیط

برای سرمایه انسانی شاخص کیفیت زندگی و برای سرمایه مادی شاخص حکمرانی خوب، اقتصاد 

 استفاده قرارگرفته است.  شویی مورد زیرزمینی و پول

ررسی عملکرد ایران در بازارهای اخالقی را بتحقیقی تحت عنوان  (1393ساالری و پور مقدم )

های  اند. در این مطالعه شاخص ی اصلی انجام دادهها مؤلفهبا استفاده از روش  2012برای سال 

شده است. نتیجه این تحقیق   بازارهای اخالقی برای  ایران در مقایسه با نوزده کشور منتخب بررسی

بیشترین تأثیر را بر شاخص کلی بازارهای اخالقی دارد که شاخص عملکرد محیط زیست  بیان می

بین کشورهای منتخب کشور  داشته است و در رتبه بعدی شاخص حکمرانی خوب قرار دارد. در

( 1394) صالح نیا و ابراهیمی ساالری های پایینی قرار دارند. گرجستان در رتبه اول  و ایران در رتبه

های این تحقیق  اند. یافته کار را تحقیق کرده در بازار رابطه اخالق اسالمی و عدم تقارن اطالعات

شده در اسالم و کاهش  های اخالقی توصیه بیانگر رابطه نزدیک و مثبت بین رعایت اصول و ارزش

                                                                                                                    
1 Good Governance Index  
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تنها  توان گفت شناسایی و تحقق عینی این عناصر، نه عدم تقارن اطالعات در بازار است، درنتیجه می

های تولیدی و رشد  سازی فعالیت ساز بهینه گردد بلکه زمینه زار میکه باعث افزایش کارایی در با

 اقتصادی نیزمی گردد. 

های تحقیق بیان  یابی را مورد مطالعه قرار داده و در قسمت یافته( اخالق بازار2016) 1کریشنا

های  های مثبت مارک آوردن اعتماد مشتری توسط تقویت ارزش دست بهدارد که؛ فلسفه بازاریابی  می

است.  پذیر باشد، که این امر تنها از طریق بازاریابی اخالقی امکان تجاری و ایجاد برندهای اصیل می

ای، اخالق  حرفهده و عمر طوالنی دارد. امروزه هرچند اخالق در زندگی رسمی امری جدیدی نبو گر

خاطر داشته باشیم که رفتن  ، بازارها استثناء از این امر نیستند. باید بهاست خودش رادار مختص به

 باشد. به هرجایی و انجام هر کاری نیازمند رعایت قواعد اخالقی می

ای را تحت عنوان؛ ثبات و اخالق در فرایند تعیین قیمت در  ( مطالعه2018) و همکاران 2ماریا

ای معامالت و دادوستدهای  گذاران همه که سرمایه کنند اند. و بیان می بازارهای مالی بررسی کرده

خویش را باید با نگاه اخالقی انجام بدهند و در فرایند تعیین قیمت باید تأکید گردد که شئونات 

 گیرد. اخالقی مدنظر قرار

بندی  ترین بازار؛ تأثیر رتبه سوی اخالقی (  موضوعی را در رابطه با، به2018) 3جیووانی و مورو

ESG
4

 مورد  2007-2015های  های پانل طی سال ها با استفاده از داده بر عملکرد مالی شرکت 

محیطی، اجتماعی و  یستدایم زاکنند که چگونه صدور پار می دادند، محققین بررسی پژوهش قرار

های مندرج  طبیعی شرکتد بر بازده غیرتوان میگیری عملکرد اجتماعی  اندازه منظور به داری حکومت

. عالقه 1کنند:  ایتالیایی در بورس مؤثر واقع شوند. که در این تحقیق به دو نکته اساسی اشاره می

. استقامت و پایداری از سوی مدیران در دهه گذشته و 2ها.  مبرم به مسئولیت اجتماعی شرکت

 اعتماد. ی قابلها به دلیل افشاء شرکت   ESGهای  همچنین بهبود کیفیت در ارزیابی

توجه به مطالعات انجام شده فوق، نیاز است تا بازار اخالقی ایران را در میان کشورهای منتخب با

ای مورد پژوهش و واکاوی قرار گیرد، که مطالعه  صورت مقایسه ههای مختلف ب آسیایی برای سال

 حاضر در پی دستیابی به این هدف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

                                                                                                                    
1 P.S. Krishna  
2  Maria 
3 Giovani Landi & Mauro Sciarelli 
4 Environmental, social and governance 
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 تحقیقروش 

که  شود طوری مراتبی و روش تاپسیس استفاده می برای انجام این پژوهش از روش تحلیل سلسله

های بازارهای اخالقی از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی  بندی شاخص نامه و رتبه طراحی پرسش

 با های آماری های مختلف با استفاده از داده بندی کشورها در سال گردد و برای رتبه انجام می

 ها در هرسال به روش تاپسیس انجام می شود. های شاخص وزن

 
 ي تحقیقها افتهی

تعیین جایگاه جمهوری اسالمی ایران در بازارهای اخالقی در بین کشورهای  رو هدف از تحقیق پیش

گیری چند معیاره است. ، که برای رسیدن به این مهم در ابتدا  منتخب با استفاده از الگوهای تصمیم

 اساس مبانی نظری تحقیق شامل: شاخص کیفیت زندگیبر های مهم و مرتبط با این موضوع شاخص

(LQIشاخص توسعه انسانی ،) (HDIشاخص عملکرد محیط ،) زیست (EPI شاخص حکمرانی ،)

انتخاب  2018و  2016، 2014های  ( برای سالSCI) ( و شاخص سرمایه اجتماعیGGI) خوب

های هریک از کشورها  رتبهدهی شده و  گیری، ماتریس، وزن های تصمیم ریسگردیده و با تشکیل مات

برای مقایسه زوجی بین این  های مذکور تعیین و تشخیص گردیده است. یک از سالبرای هر

 مورد 11نسخه  Expert Choiceافزار  کمک نرم با AHPها از روش سلسله مراتبی یا  شاخص

دهی به این شاخص برای ایجاد بازارهای اخالقی  بندی و اولویتته است. برای رتبه استفاده قرارگرف

 40استفاده شده است که طیف سنی این اساتید بین  های شهر تهران از اساتید دانشگاهنفر  18از 

صورت  ید بهسال بوده است که این اسات 30الی  10شان هم  سال بوده و طیف تجربه کاری 64الی 

افزار  ها، با استفاده از نرم نامه آوری پرسش پس از جمعشده است.  انتخاب ها تصادفی در دانشگاه

Expert Choice نشان داده شده  1پنج شاخص محاسبه که در جدول زوجی شماره  اهمیت هر

 است.

 مقایسات زوجي .1جدول شماره 

 
 های تحقیق مآخذ: یافته
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نسبت به سایر معیارهاست. نرخ یک از پنج شاخص انتخابی هر های دهنده وزن نشان 2نمودار شماره

دهنده ناسازگار  نشان 0,1کوچک بودن این میزان  از است که  0,01زگاری مقایسات زوجی ناسا

 بودن مقایسات زوجی است. 

 ها وزن شاخص .2رهنمودار شما                                       

 های تحقیق مآخذ: یافته

های  شاخصبندی  برای تعیین رتبه  2018و  2016، 2014 های سال یط سیتمام مراحل تاپس

های بازار اخالقی در بین کشورهای منتخب شامل کشورهای:  توجه به شاخصترکیبی بازار اخالقی با

چین، ژاپن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، کره  امارات، اندونزی، ایران، پاکستان، تایلند، ترکیه،

دهد که  نشان می 2014م گرفت. شاخص ترکیبی در سال کنگ انجا جنوبی، مالزی، هند و هنگ

را در بین کشورهای منتخب کسب  سومهای اول، دوم و  و امارات به ترتیب رتبه چین، ژاپن

 باشد.  اند.ایران در این سال رتبه آخر را کسب کرده است. که سال پایانی دولت دهم می کرده

های اول، دوم و سوم را دارایند و  رتبهژاپن، کره جنوبی و چین به ترتیب  2016در سال 

 2014های آخر را دارا هستند. کشور ایران در این سال نظر به سال  کنگ رتبه پاکستان و هنگ

( صعود کرده و مقام هشتم را در 2014) که توانسته است از رتبه آخر رشدی خوبی داشته طوری

بخش کارایی و تالش مستمر و ثمر دهنده د که این امر نشانآور دست بهمیان کشورهای منتخب 

که مصادف با تصویب برنامه اقدام مشترک بین ایران و  باشد می)دولت اعتدال و امید(  دولت یازدهم

های نخست،  سنگاپور، ژاپن و کره جنوبی به ترتیب رتبه 2018در سال  باشد. می 5+1کشورهای 

ند. در این سال کشور ایران رتبه نزولی ا کشور  آسیایی رقیب حاصل کرده 15دوم و سوم را در میان 

صورت  ها به در این سال نزول کرده است. این شاخص 13( به رتبه 2016) داشته و از رتبه هشتم

گیر بعضی از کشورها، ایران نتوانسته  اند اما با توجه به پیشرفت چشم کلی به حالت افزایشی بوده

، و وضع 2017کومت ترامپ بعد از سال روی کار آمدن ح جایگاهش را حفظ نماید البته با
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های ایران در بین این  های سنگین روی ایران باعث بدتر شدن وضعیت بعضی از شاخص تحریم

 کشورها گردیده است.

 

 رتبه بندي کشور ها در بازار اخالقي در سه سال .2جدول شماره

 سال

 رتبه
2014 2016 2018 

 0,870863 سنگاپور 0,827265 ژاپن 0,620979 چین 1

 0,790733 ژاپن 0,678926 کره جنوبی 0,4272333 ژاپن 2

 0,659444 کره جنوبی 0,626746 چین 0,40878 امارات 3

 0,6302 هنک کنگ 0,520444 عربستان 0,359815 عربستان 4

 0,613397 امارات 0,51712 امارات 0,35042 کره جنوبی 5

 0,5451 اندونزی 0,510163 ترکیه 0,341026 سنگاپور 6

 0,524893 مالزی 0,499474 سنگاپور 0,320535 مالزی 7

 0,486559 هند 0,49333 ایران 0,299034 هنگ کنگ 8

 0,424354 فیلیپین 0,492029 هند 0,264403 هند 9

 0.415538 عربستان 0,485934 اندونزی 0,262618 ترکیه 10

 0,31738 ترکیه 0,483914 مالزی 0,227507 تایلند 11

 0,314216 تایلند 0,483155 فیلیپین 0,194496 فیلیپین 12

 0,236193 ایران 0,4821 تایلند 0,18498 اندونزی 13

 0,184391 چین 0,480738 پاکستان 0,115389 پاکستان 14

 0,149807 پاکستان 0,326423 هنگ کنگ 0,058349 ایران 15

 
 گیري  نتیجه

 ها ریزی برنامهکلیه  که طوریکشورها است، همه به توسعه پایدار از جمله اهداف مشترک  یابی دست

اقتصاد اکثراً  های گذشته دانشمندان دهه . درگردد میدر جهت رسیدن به این هدف طراحی و اجرا 

اساس نفع شخصی بناء شده است را از اصول مهم برای رونق و توسعه لحاظ بازار آزاد که بر
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، اما مطالعات نشان داد که آزادی در بازارها و نفع شخصی باعث ضایع شدن حق کردند می

های تجاری  و باعث ایجاد کارتل دهد میمستضعفین گردیده و بازار را به سمت انحصاری شدن سوق 

 دهد. میآوردن منافع بیشتر به هر طریقی اولویت کار همه را تشکیل  دست به، به نحوی که گردد می

خصوص در تجارت و  هامور زندگی ب ای همهطالح بازارهای اخالقی در حقیقت رعایت اخالق در اص

. بازارهای اخالقی گردد می ها انسانو سالمت  زیست محیطباعث حفظ سالمت  اقتصاد های فعالیت

 محیطی زیستمسائل  ازنظرکه  کنند میرا تقاضا  خدماتی وبازارهای هست که مشتریان کاال 
 کاالاست که در آن تولیدکنندگان  های بازاریانسان آسیب نرسانند، ویا  د بوده و به سالمتاستاندار

نگردیده و سالمت انسان را تهدید  محیطی زیستکه باعث بروز مشکالت  کنند میخدماتی را تولید  و

است که مطابق مبانی نظری تحقیق در قالب پنج  های مؤلفهنکند. ایجاد این بازارها مستلزم وجود 

، توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب و کیفیت زندگی( زیست محیطعملکرد ) شاخص

 معرفی گردیده است. 

این  بندی رتبههدف از تحقیق کنونی تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منتخب آسیایی و 

چندمعیاره بوده است. جهت  گیری تصمیماز الگوهای  تفادهاس بادر بازارهای اخالقی  کشورها

از روش سلسله مراتبی استفاده  ها شاخصدهی  از روش تاپسیس و برای وزن ها شاخصبندی  هرتب

که شاخص حکمرانی خوب رتبه اول و شاخص سرمایه  دهد میتحقیق نشان  های یافتهگردیده است. 

اجتماعی رتبه دوم و شاخص توسعه انسانی رتبه سوم را برای ایجاد بازارهای اخالقی در این کشورها 

منتخب، شاخص  های سالاساس شاخص ترکیبی در کشورها بر بندی رتبه قسمت دردارا هستند. 

اول، دوم  های رتبهن، ژاپن و امارات به ترتیب که چی دهد مینشان  2014ترکیبی تاپسیس در سال 

ایران در این سال رتبه آخر را دارا است. از در  .اند کردهو سوم را در بین کشورهای منتخب کسب 

و پاکستان و  داراینداول، دوم و سوم را  های رتبهژاپن، کره جنوبی و چین به ترتیب   2016سال 

رشدی خوبی  2014کشور ایران در این سال نظر به سال  آخر را دارا هستند. های رتبه کنگ هنگ

( صعود کرده و مقام هشتم را در میان کشورهای 2014) توانسته است از رتبه آخر که طوریداشته 

 دولت یازدهم ثمربخشکارایی و تالش مستمر و  دهنده نشانآورد که این امر  دست بهمنتخب 

 های رتبهسنگاپور، ژاپن و کره جنوبی به ترتیب  2018. در سال باشد می( عتدال و امید)دولت ا

. در این سال کشور ایران اند کردهکشور  آسیایی رقیب حاصل  15نخست، دوم و سوم را در میان 

رتبه باتوجه به در این سال نزول کرده است.  13( به رتبه 2016) رتبه نزولی داشته و از رتبه هشتم

 های رتبهکه در   یبازارهای اخالقی، کشور های های شاخصدر بین نخست شاخص حکمرانی خوب 

نمایند تا بتوانند از طریق  ریزی برنامه ،بایستی در قسمت کارایی هرچه بهتر این اند قرارگرفتهپایین 

عدالت دست یابند که خود زمینه فراهم شدن  اایجاد بازارهای اخالقی به رونق اقتصادی همراه ب
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و برای باال بردن سرمایه اجتماعی  بخشد میآسان نموده و به روند توسعه سرعت توسعه پایدار را 

 را در جامعه افزایش دهند. دوستی نوعو حس همکاری و  ها تعاون
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