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 خارجیگذارسرمایهکردن اموال مدل سازی اخلاقی نظم عمومی در ملی
 

 ، امین رستم زاده*دکتر جواد حسین زاده

 رانیا تهران، علم و فرهنگ، دانشگاه ،یعلوم انسان دانشکده ،یگروه حقوق خصوص
 (98/9/89، تاریخ پذیرش:5/6/89تاریخ دریافت: ) 

 

 

 

 سرآغاز

است و  ها برای دستیابی به عدالتو نباید هاای از بایـدحقـوق مجموعـه
اگــر اخــلاق از . اسـتآن  دربـار  یریگیمتصم، ارزیابی و 1اخلاق نقش
رود پس طـرز اعمـا  از بین می آن، زیبایی و لطافت حذف گرددحقوق 

هنجارهاى بنیادین و معتبر اخلـاق  بایـد بـر  .(1حق باید اخلاقی باشد )
ق لاکند در مسیر اخحقوق سعی می(.  2)هنجارهاى حقوق  اثرگذار باشد

ق در لـاق بگیـرد لـذا نقـش اخلـاحرکت کرد  و خط مشی خود را از اخ
(. 3و4) انکارناشدنی اسـتاز جمله نهاد مالکیت حقوق نهادهای مختلف 

در مکاتب اقتصادی، حقوق مالکیت با نگرش نهادگرایان در اقتصاد گـر  
برخاسـته  حقوق است که(. مالکیت یکی از مباحث اصلی 5خورد  است)

 (. 7و6)است لات اجتماعیاز نیازهای بشری و تحوّ
 
 
 

 

 
مـداری و آزادی تضمین حقوق مالکیت در جامعه زیر بنای توسعه اخلـاق

کـردن یمل(. بنابراین بحث سلب مالکیت و 8های اقتصادی است)جریان
-محور اسـت و از آثـار اخلـاقیی موضوعی اخلاقخارجگذارهیاموا  سرما

خارجی بـه سـبب ن ـم عمـومی، گذارکردن سلب مالکیت اموا  سرمایه
اسـا  قـانون، کـه بـر یگانگانیاموا  ب موضوع حمایتی آن است چراکه

ای کـه در قاعـد از سـویی  .(9اسـت)شـد  محتـر   تثبیت هاآن یّتمالک
گی اخلـاق وابسـتاز جمله در حـوز  ن ا  جامعه های مختلف مهم هزمین

-لذا توجه به جنبـه (.11)مربوط به ن م عمومی است دبین آنها وجود دار

های فردی، سیاسی، اجتماعی و اقتصـادی اخلـاق در ارتبـاط بـا سـلب 
 عمومی اهمیتبه سبب نقض ن م خارجیگذاریسرمایهمالکیت اموا  

 
 
 

 چکیده
های حقوقی ملی در قالب مفهو  ن م ای برخوردار هستند. ن ا ها، منافع جمعی و مصالح ملی از جایگا  ویژ ای ارزشدر هر جامعهزمینه: 

کند. از این رو های فردی حمایت میمصالح ملی عالی در برابر منافع و آزادیو  هااز این ارزش خارجیگذارسرمایهکردن اموا  عمومی در ملی
 انجا  شد  است. خارجیگذاریسرمایهکردن اموا  عمومی در ملیاین تحقیق با هدف ارائه مد  اخلاقی ن م

در مرحله کیفی از میان اساتید رشته حقوق، مدیران  گرفتبا استفاد  از دو رویکرد کمی و کیفی انجا  آمیخته و پژوهش حاضر روش:  
ها برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داد گیری گلولهنفر به روش نمونه 31گذاران خارجی تعداد گذاری خارجی و سرمایهدرگیر در امر سرمایه
ها با استفاد  از رویکرد استراو  و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و تحلیل داد شد. ساختار یافته استفاد  از مصاحبه باز و نیمه

با استفاد  از  کههای دولتی و غیر دولتی ایران در ن ر گرفته شد رحله کمی، جامعه آماری، سازماندر م گرفت.انجا   و تکنیک دلفی گزینشی
. ها در این مرحله از پرسشنامه استفاد  شد به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داد نفر   382تعداد ای گیری خوشهنمونه

 گرفت.انجا   GAMZو  SPSSنر  افزار  و فاصله اقلیدسی در سلسله مراتبی تحلیل خوشه ها با استفاد  ازتحلیل داد 

ها نشان داد، عامل اجتماعی دارای زیر مولفه شناسایی گردید. یافته 12چهار بعد فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در قالب ها: یافته
 ی است.شکاف عملکرد 14/1و عامل اقتصادی دارای  13/1، عامل سیاسی دارای 12/1

 . دبای شیوزن آن افزا دیبایشتر مد  ب یاثر بخش یبرا و اخلاق است یشکاف در بعد اقتصاد نیشترینشان داد ب جینتا گیری:نتیجه

 

 خارجیگذارسرمایهکردن اموا ، عمومی، اخلاق، ملین م: گانکلیدواژ
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های گوناگون اخلاق زمینه را برای ن ر گرفتن جنبه(. در11و12و13دارد) 
الفضـائل ا (. 15و14کنـد)الکانه افراد فراهم میحمایت بیشتر از حقوق م

که در بعد فردی اخلـاق اهمیـت زیـادی  اخلاق همان حفظ کرامت است
ی فـرد جنبـه بعنوان مستقل اراد و داشتن  استقلا (. 16پیدا کرد  است)

 کرامـت مبـدا کـهچرا شودآن تلقی می اصل نیبرترو  اخلاق دیگری از 
اصل صداقت و رازداری بعنوان یکی از مهم (.17) دیآیم شمار به انسان

 میحـر تیـرعا(. 18ترین دلایل دیگر در توجیه اخلاق مورد استناد است)
ها موجب سـقوط افراد و عد  ورود و اشاعه اسرار آن یاطلاعات یخصوص

(. و این مهم در بحـث مالکیـت سـرمایه گـذار 19است) اخلاق و عدالت
اسی اگر سیاست اقتصادی حاکمان خارجی نمود دوچندان دارد. از بعد سی

-در راستای سلب مالکیت افراد عادلانه و اخلـاق مدارانـه نباشـد بـا بـی

بعنـوان رکـن  خارجیگذاریسرمایهاعتمادی و قانونگریزی شرایط جذب 
انجامـد مخدوش و به فساد و دیکتاتوری می بدیل توسعه اقتصاد ملیبی
و اعتمادسازی زمینه مناسـب (. لذا ایجاد روابط حسنه و اخلاقی 21و 21)

عامل دیگر  (.22کند)گذاری را فراهم میبرای توسعه اقتصادی و سرمایه
در بعد سیاسی اخلاق در ارتباط با هویت دینی و ملـی اسـت. در جامعـه 

-گذارسـرمایهالخصـو  بـرای ی علـیاسیبعد س در یمل تیهوجهانی 

و  یقانون ،یکیزیاز لحاظ ف یکه افراد ردیگیشکل م یدر صورت ،خارجی
(. 23باشـند )آن کشـور  نیمخاطـب قـوان ایعضو و موضوع حتی روانی 

متقابـل  خـارجییگذارسـرمایهدر  یو مل ینید تیاحترا  به هو بنابراین
ضـمن  خـارجیگـذارسـرمایهی را فراهم کند که طیشرا توانداست و می

-مایهتمکین اعتقادی به قانون آن کشور با رغبت بیشتری اقدا  بـه سـر

گذاری نماید. احترا  به مالکیت و عـدالت در دسـتیابی بـه منـابع بـرای 
اخلاقی کردن ن م عمومی مندرج در مالکیت سرمایه گذار خارجی نقـش 

قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی بـه  47و  22اساسی دارد. در اصو  
موضوع احترا  به مالکیت پرداخته شد  است. عامل دیگـر در خصـو  

خلاق، در دستیابی به منابع است. اگر عـدالت در دسـتیابی بعد اقتصادی ا
توانـد نـوعی به منابع وجود نداشته باشد، از ن ر اقتصادی و اجتماعی می

های بروز سلب مالکیت به شکل غیر اخلـاقی را اخلاقی باشد که زمینهبی

عواملی همانند پرداخت حقوق اجتمـاعی و  .(26و25و 24کند)فراهم می

جبات مالی و رعایت عدالت و ن ـم اقتصـادی ملـی و عـا  اهتما  بر وا
تواند منافع حسنه عمومی جامعه را تقویت نماید و نقص در آن جامعه می

(. از ن ر بعد اجتماعی اخلاق باید اذعـان 29و28و27به ضرر جامعه باشد)
کرد که محققان مختلفی تلاش فراوانی برای اهمیت دادن به آزادی بیان 

 ،ی بیـانآزاد .(31انـد)ت احیاء حق در این خصو  کرد و انتقاد در جه
( و 31)اسـت یکرامـت انسـان یتکامـل و تعـال ،در جهت رشد ایلهیوس

تواند در ذیل آن قـرار گیـرد و از هایی از اصو  دادرسی عادلانه میآموز 
گـذار داخلـی و من ر اخلاق حقوقی از این حیث نباید بین یـک سـرمایه

(. رسیدن به سـود بـه هـر قیمـت جـایز 32د)خارجی تبعیضی لحاظ شو
نیست. در این زمینه مسئولیت اجتماعی اهمیت دارد. اخلاق و مسـئولیت 

بیننـد و در  اجتماعی مانند فضای روشن است که همه همدیگر را مـی
(. در بعـد 33کننـد )های یکدیگر پیدا میبهتری نسبت به امور و فعالیت

ز از خشونت و اجتنـاب از تـوهین و اجتماعی اخلاق عواملی همانند پرهی

تواند بـه نوبـه خـود موضـوع افترا نیز وجود دارد که رعایت هر کدا  می
تر کند. با ایـن اوصـاف را اخلاقی خارجیگذارسرمایهسلب مالکیت اموا  

مسئله اصلی که باید به آن توجه شود این است که در مباحث مربوطـه، 
  سرمایه گذار خـارجی، امـری ضرورت اخلاقی کردن سلب مالکیت اموا

ناپذیر است. اما سلب مالکیت زمانی اتفاق خواهد افتاد کـه در آن اجتناب
باشد. بنابراین در این مقوله ن م و نفـع ن م و نفع عمومی مخدوش شد 

عمومی به عنوان معیاری برجسته اسـت کـه بـرهم خـوردن تعـاد  آن 
بـه  ن ـم  ۀاز دو کلمـعمومی ن ممجوز سلب مالکیت را ایجاد می کند. 

تشـکیل شـد   6شـدن یو عمـومی بـه معنـای همگـان 5معنای آراسـتن
هـای شـد  در همـه ن ـا  شـناخته نهادهـایعمومی از ن م (.34)است

 عمـومی منـافع امری در هر جامعـه، قواعد تعیین . شاخصحقوقی است
 افـراد منـافع عمومی، گر  خورد  و حافظاست که با ن م مقرّراتی بود  و
در تعریـف ن ـم، مفهـو  نفـع  (.35)اسـت 7عمومی مصالح و جامعه کلّ

برای  لاز  ای که نفع عمومی عنصرگونهعمومی جایگا  محوری دارد؛ به
مشتر  میان تما  تعاریف ارائه  در واقع یکی از نقاط شود.ن م تلقی می

(. هر امـر 36شد  از سوی حقوقدانان مقوله منافع و مصالح جامعه است)
به این ترتیب، از لحاظ  تردید خلاف ن م عمومی هم استقی، بیغیراخلا

جـز نسـبت  «ن ـم عمـومی» و «اخلـاق حسـنه»ماهوی، نسبت میـان 
عمومی و منافع عامـه در بیشـتر (. ن م37)تساوی، نسبت دیگری نیست

 مواقع مبنایی برای خدشه بر اسـتیفاء حقـوق خصوصـی از جملـه سـلب

-جـوزف .(38شود)المللی تلقی میناشخا  در حقوق ملی و بی مالکیّت

الملـل بـه چهـار در روابط و حقوق بـین قیلانوع تعهد اخدر بررسی نای 
 اسـا بـر(. 39هموطن و بیگانه اشـار  دارد )رویکرد نسبت به افراد غیر

(. و 41محدود و محصور در مرزها نیسـت) ملاح ات اخلاقی دیدگا  اخیر
 (.41فع کشـورها ارجحیـت دارد)افراد و بشر بر منا شخصی حقوقرفا  و 

ملـی محصـور در مرزهـای عامه محور دامنۀ منافع در یک رویکرد اخلاق
المللــی گســترش ملــی کــاهش و دامنــه و حــوزۀ منــافع فراملــی و بین

روابــط گونـه از هـرمحـور در اتخـاذ یـک رویکـرد اخـلاق(. 42)یابدمی
نفع عمـومی در  های مطروحه در ن م وخصوصا بحث یالمللبینحقوقی 
گذاری خارجی به جهت ابعادی که هم از من ر حقـوق کردن سرمایهملی
تواند ضرورت توجه به ملی دارد میالملل و از سویی حقوق ملی و فرابین

المللی دو چندان این مبحث را در رونق و توسعه روابط اقتصاد ملی و بین
هـان در سـا  گـذاری خـارجی جنماید. براسا  گزارش منتشر  سرمایه

بـا کـاهش  2118در سـا   رانیدر ا یخارج یگذارهیسرما زانیم 2119
در  55 گـا یجا رانیـا 2118مواجه شد  است. در سـا   یدرصد 33/69
را دارد که نسبت به گزارش سـا  گذشـته  یمورد بررس یکشورها انیم
درمجموع توجه به شرایط فعلی ایـران در  .(43)پله نزو  داشته است 11

هـای طلبـد کـه مولفـههای خارجی، ایـن را مـیگذاریرمایهخصو  س
کـار کشـورها بـا تاکیـدو تعمـق وگذار بر رشد محـیط کسـباخلاقی اثر

(. با توجـه بـه مطالـب ارائـه شـد ، هـدف 44بیشتری مورد توجه باشد)
کردن امـوا  یدر ملمندرج  یعمومن م یاخلاق یسازمد تحقیق حاضر 

از این طریق چـارچوب شـفافی بـرای اتخـاذ است تا  خارجیگذارسرمایه
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تصمیمات مهم در این زمینه و به تبـع آن توسـعه اقتصـادی مبتنـی بـر 
 سرمایه خارجی فراهم شود. 

 

 روش
پیمایشی  –ای کاربردی و از ن ر ماهیت توصیفی پژوهش حاضر مطالعه

است که با استفاد  از دو رویکرد کمی و کیفـی انجـا  گرفتـه اسـت. در 
های مدن ر، از میان اساتید رشـته حقـوق، اسا  شاخصیفی برمرحله ک

گـذاران خـارجی گـذاری خـارجی و سـرمایهمدیران درگیر در امر سرمایه
برفی برای تشکیل پانل خبرگـی گیری گلولهنفر به روش نمونه 31تعداد 

هـا در ایـن مرحلــه از (. بــرای گـردآوری داد 1انتخـاب شـدند )جـدو  
هـای مصـاحبه ساختار یافته استفاد  شد  اسـت. داد مصاحبه باز و نیمه

یازدهم به بعد اطلاعات جدیدی را سبب نشد ولی برای اطمینـان بیشـتر 
هـا بـا اسـتفاد  از کار تا مصاحبه پانزدهم ادامه پیـدا کـرد. تحلیـل داد 

رویکرد استراو  و کـوربین در سـه مرحلـه کدگـذاری بـاز، محـوری و 
ر ایـن مرحلـه متریرهـای اصـلی تحقیـق گزینشی انجا  گرفته اسـت. د

شناسایی و سپس برای پالایش و اعتباریابی آنها از تکنیک دلفـی فـازی 
استفاد  شد. این تکنیک در چهار مرحله اجرا گردید که عبارتند از تعریف 

-سنجی مرحله دو ، ن رسنجی مرحله نخست، ن رمتریرهای زبانی، ن ر

ها، مد  مفهومی عتباریابی مولفهسنجی مرحله سو . پس از شناسایی و ا
طراحی و پژوهش وارد مرحله کمی گردید. در این مرحله جامعه آمـاری، 

های دولتی و غیر دولتی ایران در ن ر گرفته شـد کـه بـه دلیـل سازمان
ای گیـری خوشـهها و وسعت موضوع، با اسـتفاد  از نمونـهتعدد سازمان

خـاب شـدند. بـرای گـردآوری به عنوان نمونه آماری انتنفر   382تعداد 
هـا نیـز بـا ها در این مرحله از پرسشنامه استفاد  شد و تحلیـل داد داد 

 .انجا  گرفت GAMZو  SPSSاستفاد  از نر  افزار 

 

 : اعضای پانل خبرگی2جدول

 تعداد اعضای پانل

 مرتبه علمی

 استاد

 

 استادیار دانشیار

-اساتید حقوق مدیریت اقتصاد  دانشگا 

 بریزهای ت
3 - 1 2 

-دانشگا اقتصاد   یریتحقوق مدید اسات

 های ارومیه
2 - - 2 

-دانشگا اقتصاد   یریتحقوق مدید اسات

 های قزوین 
4 - 1 3 

-دانشگا اقتصاد   یریتحقوق مد اساتید

 های تهران  
9 1 1 8 

 - - - 5 گذاران خارجی حاضر در ایرانسرمایه

مدیران و کارشناسان شـاغل در بخـش 
 خارجیگذاریمایهسر

8 - - - 

 14 3 1 31 جمع

 

 یافته ها
شناسـایی سوا ( جهـت  7در ابتدا پرسشنامه باز )شامل  بخش کیفی:

گـذار سـرمایهکـردن امـوا  یدر ملـمنـدرج  یعمـومن م یاخلاق عوامل
در جـدو  های بدست آمد  پاسخ و خبرگان قرار گرفت اریدر اخت خارجی
  ارائه شد  است. 2  شمار
 

 

 : نتایج حاصل از پرسشنامه باز1جدول 

 هاپاسخ                   سوال 
فراوانی به 

 درصد

 وجود دارد؟ خارجیگذارسرمایهکردن اموا  یملآیا مجموعه مدون برای  1

 % 1/8 بلی  -1

 % 2/83 خیر  -2

 % 7/8 بدون جواب  -3

2 
یم اخلاقی ن م عمومی چقـدر ها و مفاهاگر پاسخ مثبت است، به ن ر شما انگار 

 روشن است؟

 % 5/61 کم  -1

 % 22/ 2 تا حدودی  -2

 % 3/17 زیاد  -3

3 
کاران علمی و اجرایی ضرورت آن را احسا  اندراگر پاسخ منفی است، چرا دست

 اند؟نکرد 

 % 5/51 ها صرفا سطحی است.آگاهی لاز  در این خصو  وجود ندارد و نگا 

 % 3/13 مطرح است.عنوان هدف و آرمان به  بیشتر کردن یاخلاق

 % 2/36 بازخورد اخلاقی مناسب وجود ندارد. 

4 

ها و نهادهای مرتبط با مسائل حقوقی و اجرایی درگیـر چقـدر آمـادگی سازمان
عمومی را به عنوان یک اصل اساسی در سیستم اجرایی دارند مد  اخلاق در ن م
 و حقوقی خود بپذیرند؟

 

هـا مـنعکس اسـت امـا عمومی به عنوان یک اصـل در سـازمانن م
 مقبولیت کمی دارد.

2/17% 

 % 2/51 برنامه ریزی بلند مدت در این زمینه لاز  است.

 % 6/32 تواند نگا  اخلاقی را بصورت عقلایی شکل دهد.های فرهنگی میزمینه

5 
مسائل حقوقی جهت مدیران ارشد و مسئولان مراجع حقوقی و اجرایی مرتبط با 

-عمومی در فرایند سازمانی چه اقداماتی را انجا  داد استفاد  از مد  اخلاقی ن م

 اند؟

به علت در  کم از این موضوع و تبیـین ضـعیف آن اقـدا  خاصـی 
 صورت نگرفته است.

41% 

 % 5/31 ساز و کارهای انگیزشی

 % 5/29 های آموزشی متناسب با نیاز افرادبرنامه
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6 
-گـذارسـرمایهکـردن عمومی مندرج در ملیتواند ن میا نتیجه این اقدامات میآ

 را اخلاقی نماید؟ خارجی

 % 81 تائید اقدامات -1

 % 21 عد  تائید اقدامات -2

7 
کدا   خارجیگذارسرمایهکردن عمومی مندرج در ملیعوامل اخلاقی موثر بر ن م

 است؟
  3جدو  

 
ی انجا  شد  با استفاد  از کدهای زنـد  صاحبهطی کدگذاری باز، متن م

هـای تکـراری شـناخته شـد. کدگـذاری و بررسـی گذاری و اید علامت
مفاهیم تکرار شد  تا رسیدن به اشباع، تا وقتی که هیچ موضوع جدیـدی 

های خا  یافت نشد، ادامـه یافـت. در مرحلـه بعـد بـا کدگـذاری در داد 
ای کلی طبقه بندی شدند. کدگذاری محوری، این مفاهیم در قالب مقوله

هـا و انتخابی نیز، بیانی از فرایند پژوهش، نحو  یکپارچـه سـازی مقولـه

دهد. در پژوهش حاضر برای انجا  کدگذاری باز ها را ارائه میپالایش آن
از روش تحلیل سطر به سطر استفاد  شد  است. لاز  به ذکر است علاو  

هـا شـرکت در کدگذاری و تفسـیر داد بر محقق فعلی افراد دیگری نیز 
داشتند. در حقیقت دو پرسشگر و یک بازبین در فرایند تجزیـه و تحلیـل 

نشـان داد   3های حاصل از کدگذاری باز در جدو  کمک نمودند. یافته
 شد  است. 

 

 : نتایج کدگذاری باز2جدول 
 مفاهیم هامقوله

عمومی برای ملـی کـردن اهمیت اخلاقی ن م
 خارجیگذاررمایهساموا  

 جـادیا -یو حقوق یروان تیامن جادیا -ییقضا یطرفیب – تیاحترا  به حق مالک -ییگوقتیحق -تیشفاف -یاجتماع تیمسئول - عدالت
خودسـرانه و  یعـد  برخوردهـا -یمراحل و پروسه دادرس یبه اصو  حاکم در تمام یدر دسترس یآزاد -ایاقتصاد پو -یتیمالک نانیاطم
 ی.اهیسلق

علت اخلاقی کردن موضـوع ن ـم عمـومی در 
 خارجیگذارسرمایهکردن اموا  ملی

ثبـات  -فسـاد -رفـتن رشـو  نیاز بـ -به موضوع یو خارج یداخل  دگاید جادیا-کردن غیتبل -یعمل براسا  منافع مل -پاسخگو بودن
 یریاعتراض پذ - یعد  پنهان کار -یاقتصاد

 خارجیگذارسرمایهکردن اموا  آثار اخلاقی ملی
 ملیبه سبب ن م عمومی در سطح فرا

-هیسرما یتمندیرضا -یالملل نیدر ن ا  ب نیثبات قوان -نانیاطم-یو اجتماع ینید تیاحترا  به هو -قابل احترا  بودن -بودنالگو -اعتماد
 ی.خارجانگذار

-گذارسرمایهکردن اموا  دغدغه اخلاقی در ملی

 به سبب ن م عمومی خارجی
 -ینقض حقوق فـرد -در کشور  یخارجگذارانهیکم شدن نرخ سرما -یخدشه دار شدن کرامت انسان -یبدنام -خشونت -افترا -نیتوه

 .پاسخگو بودن -یگذارهیسرما نانیعد  اطم -عادلانه ینقض دادرس -عد  جبران عادلانه خسارت -یمندعد  ضابطه

هـای راهبردهای اخلاقی در مواجهه با دغدغـه
کردن اموا  عمومی مندرج در ملیاخلاقی ن م

 خارجیگذارسرمایه

 ییافزاهم -ونیو پرداخت د یو ادار یمال تیشفاف -یپرداخت حقوق اجتماع-انیب یآزاد-یعمل براسا  منافع مل-یمال فیاهتما  به وظا
 یمندقانون -یگذاران داخلهیبا سرما تو مشارک

 یو حقـوق یقیافراد حق یتیشخص یهایژگیو
ـــدخ ـــد لی ـــوز  مل ـــوا  یر  ح ـــردن ام ک

 خارجیگذاریسرمایه

-انصاف ضابطه - گرانیاحترا  به حقوق د -احترا  به حقوق اشخا  -قانع بودن به حق خود - یخواهعدالت -میتکر -یرازدار -استقلا 

تفکر -صداقت  - ییگوتقیحق -ینیکارآفرویمدار تیمسئول -اعتماد  -هیتعامل دوسو - یریپذو مخاطر  سکیر -یمدارقانون – یمند
 ریپذانتقاد -افراد یخصوص میاحترا  به حر -یمنطق

 
 

ها تعداد چهار مقوله اصـلی بـه شـرح در این پژوهش با بررسی یادداشت
بدست آمد. در مرحله کدگـذاری گزینشـی، لـاز  اسـت فراینـد  4جدو  
گیری ن ریه صورت گیـرد. در ها برای شکلسازی و بهبود مقولهیکپارچه

این مرحله براسا  دو مرحله قبلـی کدگـذاری کـه بـه عنـوان مراحـل 

هـا و روابـط ساز برای تئوری پـردازی هسـتند و مقولـهمقدماتی و زمینه
گذارنـد، بـه ها و اصو  تئوری در اختیـار مـیمقدماتی را به عنوان ساز 

-تولید تئوری پرداخته شد و به این ترتیب مقوله محوری به شکل ن ـا 

 ها ربط داد  شد.گر مقولهمند به دی

 

 : کدگذاری محوری2جدول
 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری گزینشی

 مقوله اصلی

 احترا  به حریم خصوصی، استقلا ، صداقت و رازداری، حفظ کرامت انسانی فردی

 گویی، عمل براسا  منافع ملیایجاد روابط حسنه، احترا  به هویت ملی و دینی، حقیقت سیاسی

 آزادی بیان، مسئولیت اجتماعی، اجتناب از توهین و افترا، پرهیز از خشونت اجتماعی

 اهتما  به واجبات مالی، پرداخت حقوق اجتماعی، عدالت در دستیابی به منابع، احترا  به مالکیت اقتصادی

 
ها، در مرحله بعد بـرای پالـایش و طراحـی مـد  پس از استخراج مولفه

ایـن تکنیـک مرحلـه او  ک دلفی فازی استفاد  گردید. مفهومی از تکنی
پانـل  یصورت که اعضـا نیبه ا است یزبان یرهایمتر فیمربوط به تعر

کـردن امـوا  یدر ملـمندرج  یعمومن م یبا مد  اخلاقرا موافقت خود 
ن یـر خیلـی کـم، کـم،  یکلـام یرهایمتر قیاز طر ،خارجیگذارسرمایه

د. از آنجا کـه خصوصـیات متفـاوت ناز نمودمتوسط، زیاد و خیلی زیاد ابر
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افراد بر تعابیر ذهنی آنها نسبت به متریرهای کیفی اثرگذار است لـذا بـا 
هـا تعریف دامنه متریرهای کیفی، خبرگان با ذهنیت یکسـان بـه سـوا 

اسا  قاعد  به شکل اعـداد فـازی مثلثـی اند. این متریرها برپاسخ داد 
نسـبت بـه اعـداد  یمثلثـ یفـاز اداعد یاتمحاسب ییاند. کاراتعریف شد 

 یاضـیر اتیـانجـا  عمل یو ... به علت سادگ نیو گوس یاذوزنقه یفاز
بصورت کامل بـه  در مرحله دو  مد  مفهومی است. ادیز اریآن بس یرو

ها در خصـو  مـد  گـردآوری اعضای پانل ارسا  گردید و ن رات آن
ی مثلثی محاسبه و سپس های ارائه شد  از طریق میانگین فازشد. پاسخ

میـانگین قطعـی  با استفاد  از فرمو  مینکووسکی فـازی زدایـی شـدند.
-بدست آمد  به عنوان شدت موافقت اعضای پانل با هر کـدا  از مولفـه

با توجه به نتایج بدست آمد  مد   های مد  مفهومی در ن ر گرفته شد.
 ارائه شد  است. 2مفهومی پژوهش در نگار  

ادامه از تکنیک تحلیل خوشـه سلسـله مراتبـی بـرای در  بخش کمی:

بندی سعی بر این است بندی عوامل اخلاقی استفاد  شد. در خوشهخوشه
تا یک گرو  ناهمگن به چندین زیر گرو  همگـن تبـدیل شـود بنـابراین 

ها تعریف شد  و سپس از ابتدا با استفاد  از یک معیار، فواصل خرد  گرو 
هـا بـا هـا و پیونـد آنلیدسی( برای تشکیل خوشهمعیار فاصله )فاصله اق

نمـایش داد  شـد   5بنـدی در جـدو  یکدیگر استفاد  شد. نتایج خوشه
 است.
ای بندی و با استفاد  از توابع ریاضی، ترکیب بهینـهاسا  نتایج خوشهبر

از عوامل فردی، اجتماعی، سیاسی و اجتمـاعی در اخلـاقی کـردن ن ـم 
قابـل دسـتیابی  خـارجیگـذارسرمایهدن اموا  کرعمومی مندرج در ملی

خواهد بود. به همین من ور با فرض خطی بودن رابطـه و بـا اسـتفاد  از 
مد  زلنی به بررسی رفتارهای مختلف تا رسیدن به اثـر بخشـی بیشـتر 

تعریف شد  و در هر نوبت بـه  1تا  1اقدا  شد  است. اثر بخشی در باز  
مد  عمومی  واب بهینه حل شد  است.به من ور انتخاب ج 11/1میزان 
 پذیر در پژوهش حاضر به شرح زیر است:تجدید

+ + = ij + βMax Z=  
s. to: 

kVk         ≥ ETH  

jVj               ≥ Bet  

jV    ≥   

≥ 0 jk, yij X 

 و  βijمنفعـت بدسـت آمـد ،  Zهر متریر،  مقدار  jkyو  ijxدر رابطه بالا 

ضـرایب  j Betمنفعت بدست آمد  از تولید یک واحد هـر متریـر،  

عمـومی منـدرج در ضریب اخلـاقی ن ـم kETHمتریرهای بدست آمد ، 
د. در شوبرای این سیستم تعریف می خارجیگذارسرمایهکردن اموا  ملی

نتایج با فرض سه خوشه و سه متریر برای وضع موجـود، ارائـه  5جدو  
 شد  است.

 
 : مدل مفهومی تحقیق1نگاره

 

 

 بندی سلسله مراتبیسازی در خوشه: برنامه مجموعه2جدول
 مرحله بعد تشکیل خوشه برای اولین بار ضرایب ترکیب خوشه مرحله

 2خوشه  1خوشه  2خوشه  2خوشه  1هخوش 2خوشه 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
212 23 12  436/1 198 1 1 212 

213 4 5  611/1 1 1 1 214 

214 6 8  522/1 196 199 1 213 

215 6 43  34/1 211 211 213 218 

216 8 11  666/1 1 1 1 217 
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. 

. 

. 
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. 
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. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

219 1 2  213/14 1 218  1 

 

 : بررسی میزان متغیرهای تحقیق در وضع موجود، مطلوب و شناسایی شکاف2جدول
  حد پایین      شکاف سطح مطلوب سطح موجود     حد بالا     حاشیه

. +INF 271/1 1 19/1- -INF VAR z 

EPS +INF 21/1 11/1 12/1+ -INF ردیف 
EPS +INF 21/1 22/1 13/1+ -INF اجتماعی 
EPS +INF 31/1 33/1 14/1+ -INF سیاسی 
 +INF 31/1 34/1 19/1- -INF اقتصادی 

 
با استفاد  از نر  افزار  با حل مساله به ازای مقادیر وضع موجود،

GAMZکردن اموا  در سرعمومی مندرج در ملی، سطح اخلاق در ن م 
دهد و ترکیب متریرها در را نشان می 271/1عدد  رجیخاگذاریسرمایه

، عاملی اجتماعی 2/1برای عامل فردی ( Z= 0.270) وضع موجود
است. برای بدست  31/1و عامل اقتصادی  3/1، عامل سیاسی 2/1

آوردن ترکیب بهینه لاز  است تا در وضع مطلوب، مساله با اثر بخشی 
یب بدست آمد  با وضع درصد دوبار  تعریف و حل شود و ترک 111

موجود مورد مقایسه قرار گیرد تا از این طریق شکاف موجود برای 
رسیدن به شرایط اید  آ  شناسایی گردد. لذا در این مرحله برای مساله 

تعریف شد و با کدنویسی   (Z= 1) درصد  111منفعت  موجود سطح
طلوب در وضع م جینتا افزار نتایج زیر حاصل شد:مجدد در محیط نر 

 یعوامل فرد زانیدرصد م 111 یدهد که در سطح اثر بخشینشان م
 یو عوامل اقتصاد 33/1 یاسی، عوامل س22/1 ی، عوامل اجتماع11/1
در وضع موجود و  قیتحق یرهایمترتحلیل شکاف،  یاست. برا 34/1

 ارائه شد  است. 6در جدو   جیو نتا  شد سهیمطلوب با هم مقا

 

 بحث
دسـته، بعنـوان عوامـل  4یژگـی اخلـاقی در قالـب و 12در این پژوهش 

 خـارجیگـذارسـرمایهکـردن امـوا  عمومی منـدرج در ملـیاخلاقی ن م
بخشی مد  باید بـه سـازگاری میـان ایـن شناسایی شد که به من ور اثر

( توجه شود. حرکـت از  11و اقتصادی 11، سیاسی9، اجتماعی8ابعاد )فردی
اکید بر رسیدن به ترکیـب بهینـه وضع موجود به وضع مطلوب مستلز  ت

است. حد بهینه عوامل اجتماعی در وضعیت مطلوب نسبت بـه وضـعیت 
ن ـران افزایش یافته است؛ لذا طبق ن ر صـاحب 12/1موجود به میزان 

، پرهیـز از 12اجتمـاعیشناسی مبنی بر اینکه آزادی بیان، مسئولیتجامعه
مل اجتماعی بحث اخلاق توهین و افترا و پرهیز از خشونت به عنوان عوا

(. محققـان 33و31و31ها نیازمند تقویت است)رو مولفهاینمطرح است، از
سازمانی در توسعه براسا  رشد ادرا  جامعه  عوامل اجتماعی رابه  یازن

توجه به مسـئولیت اجتمـاعی و  (.11کنند)یم یمهم تلق یعنصراخلاقی 
عمومی مندرج در ر ن مدستیابی به تعاد  منطقی دبه من ور  آزادی بیان

چرا  باشد؛یر نمیپذامکان یسادگ، به خارجیگذارسرمایهکردن اموا  ملی
 یایو است کـه بـه شـ هایییکابزارها و تکن یحانتخاب صح یازمندکه ن

در   ابـزار،نـوع  یحانتخاب صحاز  رهماهنگ به کار گرفته شوند. من و
 یو فرهنگـ یجـارت یهـاسـاختیـرو ز موجـود قـانونی یهاساختیرز

 یاجـزا بـرا یـنا یـبترک یدر  چگـونگ یـن،ا بر علاو  .است یضرور
 . دارد یادیز یت، اهماخلاقی یبخشو اثر ییبه کارا یابیدست

 1013همچنین تحلیل شکاف نشان داد در بعـد سیاسـی نیـز بـه میـزان 
دهـد کـه مباحـث مـرتبط بـا بعـد فاصله وجود دارد. تحقیقات نشان می

می فراینــدهای چرخـه اخلـاق قابــل اسـتقرار و تســری سیاسـی در تمـا
کـردن امـوا  (. ن ـم و نفـع عمـومی منـدرج در ملـی24و22و21است)
شود. هر تر میبا احترا  به هویت ملی و دینی، اخلاقی خارجیگذارسرمایه

چند هر عملی در این زمینه با نیت نفع عمـومی بایـد صـورت بگیـرد و 
ن دخیل باشد. هر اقدامی خـارج از ایـن گونه نفع شخصی نباید در آهیچ
تواند تبعات سنگینی را برای کشور به همرا  داشته اخلاقی است و میغیر

و دینـی،  13حسـنه، احتـرا  بـه هویـت ملـیباشد. لذا باید ایجاد روابطـه
و عمل براسا  منافع ملی نسبت به گذشته بیشتر مـورد  14گوییحقیقت

اسـا  مـد  تبیـین شـد ، وضـعیت توجه قرار گیرد. از سـوی دیگـر بر
کـردن مطلوب بعد اقتصادی اخلاق در ن م و نفع عمومی مندرج در ملـی

 14/1در مقایسه با وضعیت موجود، بـه میـزان  خارجیگذارسرمایهاموا  
شکاف دارد؛ این فاصله در بین سایر ابعاد دارای بیشترین مقـدار اسـت و 

مطالعـات ن مقوله داشـت. حاکی از آن است که باید توجه بیشتری به ای
-هیدارنـد سـرما یکسب و کار بهتر طیکه مح ییدهد کشورهاینشان م
 .(34و28و13)ردیگیصورت م شتریها بدر آن زین یخارج میمستق یگذار
هـای آتـی، گـردد در پـژوهشهای پژوهش، پیشنهاد مـیاسا  یافتهبر

-گذارهسرمایکردن اموا  عمومی مندرج در ملیسازی فرهنگی ن ممد 

هـای پـژوهش نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین از محدودیت خارجی
خـارجی و خبرگـان گذارانحاضر انتخاب جامعه آماری محدود به سرمایه

شود محققان آتـی بـا آگا  در زمینه موضوع پژوهش بود که پیشنهاد می
-خارجی که تمایل به سـرمایهگذارانانتخاب جامعه آماری شامل سرمایه

هـا سـلب گـذارانی کـه از آناری در ایران دارند و همچنـین سـرمایهگذ
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مالکیت شد  است، مجددا موضوع پژوهش را مورد تحلیل و بررسی قرار 
 دهند.
 

 گیرینتیجه
 یبـرا نتایج نشان داد بیشترین شکاف در بعد اقتصـادی اخلـاق اسـت و

 شیاافـز نی. ادیای شیوزن آن افزا دیبامد  پژوهش  یاثر بخش شیافزا
 یابیعدالت در دست ،یپرداخت حقوق اجتماع ،یدر اهتما  به واجبات مال
که بعـد  اعتقاد بر این است. شودمتجلی می تیبه منابع و احترا  به مالک

-سـاخت ریـتواند زیابعاد است و م ریتر از سامهم اریاخلاق بس یاقتصاد

. در (22و13) دیـنما تیـاز قبـل تقو شتریکشور را ب کی یتوسعه ا یها
 یگـذارهیبـه سـرما بیشـتری لیـم یخارجگذارانهیواقع هر انداز  سرما

 نیـا زا یابـد.اقدامات توسعه ای افزایش میداشته باشند به همان انداز  
که بتوانـد از و خصوصا، اعما  اخلاقی تر آن  یاخلاق نیمن ر داشتن قوان

دن کـریمنـدرج در ملـ ین م و نفـع عمـوم یاخلاق یمبان ین ر اقتصاد
   کند.یم دایپ یادیز تیاهم دیرا فراهم نما 15 خارجیگذارسرمایهاموا  

 

 های اخلاقیملاحظه
کننـدگان در پـژوهش، اصـو  در راستای رعایت حقوق اخلاقی شـرکت

معطوف به رازداری مربوط به اطلاعات دریافتی، کسب رضایت آگاهانه و 
ل، توسـط آزادی برای عد  مشارکت در پژوهش در صـورت عـد  تمایـ

 نویسندگان مدن ر گرفته و اجرا شد  است.
 

 سپاسگزاری
کننـدگان دانند که از کلیه شرکتنویسندگان این مقاله بر خود واجب می

به واسطه همکـاری در اجـرای پـژوهش تشـکر و قـدردانی نمـود  و از 
 خداوند متعا  برای این عزیزان آرزوی توفیق و سلامتی دارند.

 

 هنام واژه
 Ethics .1 اخلاق
 Justice .2 عدالت

 Property Rights .3 حقوق مالکیت

 Orientation Ethics .4 اخلاق مداری
 Adorn.5 آراستن

 Universalization .6 همگانی شدن
 Public Advice .7 مصالح عمومی

 Individual .8 فردی

 Social .9 اجتماعی

 Politic .10 سیاسی

 Economic .11 اقتصادی

 Social Responsible .12 یت اجتماعیمسئول

  National Identity .13 هویت ملی 

 Reality .14 حقیقت 

 Foreign Investment .15 خارجیگذارسرمایه

 

References 
 

1. Katouzian N. (2007). Ethics and rights. Ethics in 

Science and Technology; 5 (18): 161-175. (In 

Persian). 

2. Shiner A, Salim A. (2005). Rights and ethics. 

Journal of Knowledge; 13(82): 92-100. (In Persian). 

3. Nikkhah R, Ali Asgari A. (2016). The hidden role 
of ethics in law. Journal of Biological Ethics; 5 

(15): 11-39. (In Persian). 

4. Kianpoor S. (2015). Property rights and its moral 

implications. Ethics in Science and Technology; 10 

(3): 9-18. (In Persian).  

5. Kianpour S. (2017). Use perceptron neural network 

the bayesian networks approach in predicting 

property rights indexon human development in Iran. 

Journal of Policy Making in Economic Progress; 

5(2):61-80. (In Persian). 

6. Ahmadzadeh B, Abdulmutallab V. (2002). 
Ownership   temporary. Journal Useful Letter; 

24(4): 123 - 152. (In Persian). 

7. Palmer  Tom G. (1990). Are patents and copyrights 

morally justified? The philosophy of property rights 

and ideal objects. Harvard Journal of Law and 

Public Policy; 3(13): 817-83. 

8. Kianpour S, Azimi S, Tavllai R. (2019). The 

relationship between property rights and moral 

hazards. Ethics in Science and Technology; 13 (4): 

22-29. (In Persian). 

9. Mohaghegh Damad  M, (2013). Jurisprudence rules. 

Leather 3, Tehran: Publishing Center. P. 218. 
10. Senhuri A. (1999). Contract theory. Beirut/ 

Lebanon: Al-Halabi Al-Haqqiyyah Publications. P. 

527. 

11. Hajilo V, Memarzadeh GH, Alborzi M. (2019). 

Designing a humanistic ethical model of human 

resource development in government agencies. 

Ethical Research; 9(1): 37-60. (In Persian). 

12. Hughes J. (2010).The philosophy of intellectual 

property. Georgetown Law Journal; 5(7):287-321. 

13. Kianpour S. (2014). Interaction between business 

ethics and business environment on economic 
development. Ethics in Science and Technology; 

2(9):21-29. (In Persian). 

14. Friedman W. (2003). A Philosophical analysis of 

intellectual property rights as they pertain to 

software. Journal of Managerial Psychology; 19 (1): 

69-81. 

15. Kianpoor S. (2015). Property rights and its moral 

implications. Ethics in Science and Technology; 10 

(3): 9-18. (In Persian).  

16. Haji Alyan N, Bagheri Kh, Ashrafi M, & Sajjadi M. 

(2016). Human dignity underlying moral education. 

Ethical Epistemiology; 6(18):63-76. (In Persian). 
17. Bahmani T, Safai. M, Pakseresht M, Marashi M. 

(2017). Explaining moral autonomy as an 

educational goal (with emphasis on Kant and 

Peters's views). Philosophy of Education; 1 (1):69-

90. (In Persian). 



 خارجیگذارسرمایهکردن اموال ه: مدل سازی اخلاقی نظم عمومی در ملیدکتر جواد حسین زاده و امین رستم زاد 
 

 12 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
پ

ه 
مار

 ش
،

2 ،
99

11
 

قال
م

شی
وه

پژ
ه 

 
 

 

18. Parsa M. (2010). Privacy and secrecy in medicine 

and its various aspects. Journal of Medical Ethics 

and History; 2(4):1-13. (In Persian). 

19. Ardabilis A. (1990). Collection useful and proof. 
Qom: Islamic Publishing. P. 349. (In Persian). 

20. Masoodi J, Sadatizadeh S . (2016). The relationship 

between ethics and politics. Ethics in Science and 

Technology; 10(3):19-28. (In Persian). 

21. Kabiri A, Rustamzadeh A. (2018). Sociological 

analysis legalism among the students. Journal 

Culture at Islamic University; 7(24):317-336. (In 

Persian). 

22. Khandozi A. (2007).The role of ethical platform in 

economic development. Journal of Islamic 

Economics; 6(21):129-155. (In Persian). 
23. Amini M, Rahimi H, Mazroui H. (2015). Analysis 

and evaluation of national and religious identity. 

Culture at Islamic University; 4(13):413-435. (In 

Persian). 

24. Mihmi M, Bagheri M. (2016). Analysis of theories 

available at approval of indirect ownership and its 

developments in energy investment. Journal of 

Legal Studies of energy; 3(2):405-433. (In Persian). 

25. Shamsi Koshki A, AliPurisokha M. Mostafavi H. 

(2015). Moral perspective: Health care system 

allocation. Journal of Medical Ethics; 8(29):67-95. 

(In Persian). 
26. Kianpoor S. (2015). Property rights and its moral 

implications. Ethics in Science and Technology; 10 

(3): 9-18. (In Persian). 

27. Elias R. (2002). Determinants of earnings 

management ethics among accountants.  Journal of 

Business Ethics; 40(1): 33–45. 

28. Yosefi A.(2006). Economic justice from an Islamic 

perspective (referring to the liberal capitalist 

system). Chapter Books Review; 37(4):75-120. (In 

Persian). 

29. Salimi Far M, David A, Arab A. (2016). The impact 
of government budget composition on welfare 

indicators in Iran. Journal of economic strategy; 

3(12):153-180. (In Persian). 

30. Bakhtiar Nasr Abadi H, Heydari MH, Behravan 

H.R. (2012). Ratio critical rationality with social 

ethics. Strategic Journal; 20(59):139-165. (In 

Persian). 

31. Antezari A. Stoodeh H. (2018). Dignified human 

security; an index basis in citizenship rights. Journal 

of Ethical Research; 7(3):1-17. (In Persian). 

32. Hoseinzad  J , Rostamzad  A ,(2016), Discussion 

intervention of internal and international merchant 

from foreign investment law and new draft trade 

law. Review of European Studies; 8(4):56-61. 

33. Gurbani M, Zarandi M, & Hasari R. (2006). 

Manager’s ethics and social responsibility. Journal 
Manage Tomorrow; 3(11,12):79-92. (In Persian). 

34. Amid H. (1998). Amid culture. 19th ed. Tehran: 

Amir Kabir Pblication. P. 1231. (In Persian). 

35. Katouzian N. (1997). Civil rights: general rules of 

contracts. Tehran: Bahman Borna Publishing Joint 

Stock Company. P. 159. (In Persian). 

36. Zahedian M, Yazdani  M. (2014). Investigating the 

principles of periodic ownership legitimacy in 

Iranian jurisprudence and law. Journal of Islamic 

Jurisprudence and Law Research; 9 (31): 49-82. (In 

Persian). 
37. Shahabi M, Shahidi N. (2019). Good ethics and 

public order as the source of legal principles and 

reflections on how to transfer from the function of 

denial to the proper function of legal institutions. 

Private Law Studies; 48(3): 511-528. (In Persian). 

38. Purasmaili A, Shirvi A. (2013). National security in 

foreign investment law. Private Law Studies; 43(3): 

33-51. 

39. Chgnizadeh G, Asgari Kermani H. (2015). Ethics 

and international relations (Theoretical and 

transnational controversy). Journal of Global 

Politics; 3(2):129-160. (In Persian). 
40. Kant I. (1991). Perpetual peace: A philosophical 

sketch. In: Reiss H. (ed.). Kant’s Political Writings. 

Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 8-107. 

41. Hayden P. (2009). Ethics and international 

relations. UK: University of St Andrews. P. 6. 

42. Hassan-Khani M. (2011). The relationship between 

ethics and profit in international relations. Journal 

of Political Science; 6 (1): 5-24. (In Persian). 

43. Rostamzadeh A. (2019). United nations conference 

on trade and development; [3 pages]. Available at: 

URL. 
https://unctad.org/_layouts/UNCTAD/UNCTADLo

gin. Accessed: June 18, 2019. (In Persian).  

44. Hekmati Farid S, Mohammadzadeh Y, Khazali D. 

(2017). The effect of improving the business 

environment and respecting intellectual property 

rights on the economic growth of middle- and 

upper-income countries. Journal of Economic 

Growth and Development Research; 6(22):119-130. 

(In Persian). 

 

https://unctad.org/_layouts/UNCTAD/UNCTADLogin
https://unctad.org/_layouts/UNCTAD/UNCTADLogin

