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چکیده

مقاله پژوهشی

(تاریخ دریافت ،89/6/5 :تاریخ پذیرش)89/9/98:

زمینه :در هر جامعهای ارزشها ،منافع جمعی و مصالح ملی از جایگا ویژ ای برخوردار هستند .ن ا های حقوقی ملی در قالب مفهو ن م
عمومی در ملیکردن اموا سرمایهگذارخارجی از این ارزشها و مصالح ملی عالی در برابر منافع و آزادیهای فردی حمایت میکند .از این رو
این تحقیق با هدف ارائه مد اخلاقی ن معمومی در ملیکردن اموا سرمایهگذاریخارجی انجا شد است.
روش :پژوهش حاضر آمیخته و با استفاد از دو رویکرد کمی و کیفی انجا گرفت در مرحله کیفی از میان اساتید رشته حقوق ،مدیران
درگیر در امر سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاران خارجی تعداد  31نفر به روش نمونهگیری گلولهبرفی انتخاب شدند .برای گردآوری داد ها
از مصاحبه باز و نیمهساختار یافته استفاد شد .تحلیل داد ها با استفاد از رویکرد استراو و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و
گزینشی و تکنیک دلفی انجا گرفت .در مرحله کمی ،جامعه آماری ،سازمان های دولتی و غیر دولتی ایران در ن ر گرفته شد که با استفاد از
نمونهگیری خوشهای تعداد  382نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای گردآوری داد ها در این مرحله از پرسشنامه استفاد شد .
تحلیل داد ها با استفاد از تحلیل خوشه سلسله مراتبی و فاصله اقلیدسی در نر افزار  SPSSو  GAMZانجا گرفت.
یافتهها :چهار بعد فردی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در قالب  12زیر مولفه شناسایی گردید .یافتهها نشان داد ،عامل اجتماعی دارای
 ،1/12عامل سیاسی دارای  1/13و عامل اقتصادی دارای  1/14شکاف عملکردی است.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد بیشترین شکاف در بعد اقتصادی اخلاق است و برای اثر بخشی بیشتر مد باید وزن آن افزایش یابد.

کلیدواژگان :ن معمومی ،اخلاق ،ملیکردن اموا  ،سرمایهگذارخارجی

حقـوق مجموعـهای از بایـدها و نبایدها برای دستیابی به عدالت است و
نقش اخلاق ،1ارزیابی و تصمیمگیری دربـار آن اسـت .اگــر اخــلاق از
حقوق حذف گردد ،زیبایی و لطافت آن از بین میرود پس طـرز اعمـا
حق باید اخلاقی باشد ( .)1هنجارهاى بنیادین و معتبر اخلـاق بایـد بـر
هنجارهاى حقوق اثرگذار باشد( .)2حقوق سعی میکند در مسیر اخلاق
حرکت کرد و خط مشی خود را از اخلـاق بگیـرد لـذا نقـش اخلـاق در
نهادهای مختلف حقوق از جمله نهاد مالکیت انکارناشدنی اسـت (4و.)3
در مکاتب اقتصادی ،حقوق مالکیت با نگرش نهادگرایان در اقتصاد گـر
خورد است( .)5مالکیت یکی از مباحث اصلی حقوق است که برخاسـته
از نیازهای بشری و تحوّلات اجتماعی است(6و.)7
نویسندۀ مسئو  :نشانی الکترونیکیhoseinzadeh@usc.ac.ir :
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سرآغاز

تضمین حقوق مالکیت در جامعه زیر بنای توسعه اخلـاقمـداری و آزادی
جریانهای اقتصادی است( .)8بنابراین بحث سلب مالکیت و ملیکـردن
اموا سرمایهگذارخارجی موضوعی اخلاقمحور اسـت و از آثـار اخلـاقی-
کردن سلب مالکیت اموا سرمایهگذارخارجی بـه سـبب ن ـم عمـومی،
موضوع حمایتی آن است چراکه اموا بیگانگانی کـه بـراسـا قـانون،
مالکیّت آنها تثبیت شـد محتـر اسـت( .)9از سـویی قاعـد ای کـه در
زمینههای مختلف مهم ن ا جامعه از جمله در حـوز اخلـاق وابسـتگی
بین آنها وجود دارد مربوط به ن م عمومی است( .)11لذا توجه به جنبـه-
های فردی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصـادی اخلـاق در ارتبـاط بـا سـلب
مالکیت اموا سرمایهگذاریخارجی به سبب نقض ن معمومی اهمیت
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افترا نیز وجود دارد که رعایت هر کدا میتواند بـه نوبـه خـود موضـوع
سلب مالکیت اموا سرمایهگذارخارجی را اخلاقیتر کند .با ایـن اوصـاف
مسئله اصلی که باید به آن توجه شود این است که در مباحث مربوطـه،
ضرورت اخلاقی کردن سلب مالکیت اموا سرمایه گذار خـارجی ،امـری
اجتناب ناپذیر است .اما سلب مالکیت زمانی اتفاق خواهد افتاد کـه در آن
ن م و نفع عمومی مخدوش شد باشد .بنابراین در این مقوله ن م و نفـع
عمومی به عنوان معیاری برجسته اسـت کـه بـرهم خـوردن تعـاد آن
مجوز سلب مالکیت را ایجاد می کند .ن معمومی از دو کلمـۀ ن ـم بـه
معنای آراسـتن 5و عمـومی بـه معنـای همگـانی شـدن 6تشـکیل شـد
است( .)34ن معمومی از نهادهـای شـناخته شـد در همـه ن ـا هـای
حقوقی است .شاخص تعیین قواعد امری در هر جامعـه ،منـافع عمـومی
بود و مقرّراتی است که با ن معمومی ،گر خورد و حافظ منـافع افـراد
کلّ جامعه و مصالح عمومی 7اسـت( .)35در تعریـف ن ـم ،مفهـو نفـع
عمومی جایگا محوری دارد؛ بهگونهای که نفع عمومی عنصر لاز برای
ن م تلقی میشود .در واقع یکی از نقاط مشتر میان تما تعاریف ارائه
شد از سوی حقوقدانان مقوله منافع و مصالح جامعه است( .)36هر امـر
غیراخلاقی ،بیتردید خلاف ن م عمومی هم است به این ترتیب ،از لحاظ
ماهوی ،نسبت میـان «اخلـاق حسـنه» و «ن ـم عمـومی» جـز نسـبت
تساوی ،نسبت دیگری نیست( .)37ن معمومی و منافع عامـه در بیشـتر
مواقع مبنایی برای خدشه بر اسـتیفاء حقـوق خصوصـی از جملـه سـلب
مالکیّت اشخا در حقوق ملی و بینالمللی تلقی میشود( .)38جـوزف-
نای در بررسی نوع تعهد اخلاقی در روابط و حقوق بـینالملـل بـه چهـار
رویکرد نسبت به افراد غیرهموطن و بیگانه اشـار دارد ( .)39بـراسـا
دیدگا اخیر ملاح ات اخلاقی محدود و محصور در مرزها نیسـت( .)41و
رفا و حقوق شخصی افراد و بشر بر منافع کشـورها ارجحیـت دارد(.)41
در یک رویکرد اخلاقمحور دامنۀ منافع عامه ملـی محصـور در مرزهـای
ملــی کــاهش و دامنــه و حــوزۀ منــافع فراملــی و بینالمللــی گســترش
مییابد( .)42اتخـاذ یـک رویکـرد اخـلاقمحـور در هـرگونـه از روابــط
حقوقی بینالمللی خصوصا بحثهای مطروحه در ن م و نفع عمـومی در
ملیکردن سرمایهگذاری خارجی به جهت ابعادی که هم از من ر حقـوق
بینالملل و از سویی حقوق ملی و فراملی دارد میتواند ضرورت توجه به
این مبحث را در رونق و توسعه روابط اقتصاد ملی و بینالمللی دو چندان
نماید .براسا گزارش منتشر سرمایهگـذاری خـارجی جهـان در سـا
 2119میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران در سـا  2118بـا کـاهش
 69/33درصدی مواجه شد است .در سـا  2118ایـران جایگـا  55در
میان کشورهای مورد بررسی را دارد که نسبت به گزارش سـا گذشـته
 11پله نزو داشته است( .)43درمجموع توجه به شرایط فعلی ایـران در
خصو سرمایهگذاریهای خارجی ،ایـن را مـیطلبـد کـه مولفـههـای
اخلاقی اثرگذار بر رشد محـیط کسـبوکـار کشـورها بـا تاکیـدو تعمـق
بیشتری مورد توجه باشد( .)44با توجـه بـه مطالـب ارائـه شـد  ،هـدف
تحقیق حاضر مد سازی اخلاقی ن معمومی مندرج در ملیکردن امـوا
سرمایهگذارخارجی است تا از این طریق چـارچوب شـفافی بـرای اتخـاذ

دارد(13و12و .)11درن ر گرفتن جنبههای گوناگون اخلاق زمینه را برای
حمایت بیشتر از حقوق مالکانه افراد فراهم میکنـد(14و .)15ا الفضـائل
اخلاق همان حفظ کرامت است که در بعد فردی اخلـاق اهمیـت زیـادی
پیدا کرد است( .)16استقلا و داشتن اراد مستقل بعنوان جنبـه فـردی
دیگری از اخلاق و برترین اصل آن تلقی میشود چراکـه مبـدا کرامـت
انسان به شمار میآید ( .)17اصل صداقت و رازداری بعنوان یکی از مهم
ترین دلایل دیگر در توجیه اخلاق مورد استناد است( .)18رعایـت حـریم
خصوصی اطلاعاتی افراد و عد ورود و اشاعه اسرار آنها موجب سـقوط
اخلاق و عدالت است( .)19و این مهم در بحـث مالکیـت سـرمایه گـذار
خارجی نمود دوچندان دارد .از بعد سیاسی اگر سیاست اقتصادی حاکمان
در راستای سلب مالکیت افراد عادلانه و اخلـاق مدارانـه نباشـد بـا بـی-
اعتمادی و قانونگریزی شرایط جذب سرمایهگذاریخارجی بعنـوان رکـن
بیبدیل توسعه اقتصاد ملی مخدوش و به فساد و دیکتاتوری میانجامـد
(21و  .)21لذا ایجاد روابط حسنه و اخلاقی و اعتمادسازی زمینه مناسـب
برای توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری را فراهم میکند( .)22عامل دیگر
در بعد سیاسی اخلاق در ارتباط با هویت دینی و ملـی اسـت .در جامعـه
جهانی هویت ملی در بعد سیاسی علـیالخصـو بـرای سـرمایهگذار-
خارجی ،در صورتی شکل میگیرد که افرادی از لحاظ فیزیکی ،قانونی و
حتی روانی عضو و موضوع یا مخاطـب قـوانین آن کشـور باشـند (.)23
بنابراین احترا به هویت دینی و ملی در سـرمایهگذاریخـارجی متقابـل
است و میتواند شرایطی را فراهم کند که سـرمایهگـذارخـارجی ضـمن
تمکین اعتقادی به قانون آن کشور با رغبت بیشتری اقدا بـه سـرمایه-
گذاری نماید .احترا به مالکیت و عـدالت در دسـتیابی بـه منـابع بـرای
اخلاقی کردن ن م عمومی مندرج در مالکیت سرمایه گذار خارجی نقـش
اساسی دارد .در اصو  22و  47قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی بـه
موضوع احترا به مالکیت پرداخته شد است .عامل دیگـر در خصـو
بعد اقتصادی اخلاق ،در دستیابی به منابع است .اگر عـدالت در دسـتیابی
به منابع وجود نداشته باشد ،از ن ر اقتصادی و اجتماعی میتوانـد نـوعی
بیاخلاقی باشد که زمینههای بروز سلب مالکیت به شکل غیر اخلـاقی را
فراهم میکند(24و 25و .)26عواملی همانند پرداخت حقوق اجتمـاعی و
اهتما بر واجبات مالی و رعایت عدالت و ن ـم اقتصـادی ملـی و عـا
جامعه میتواند منافع حسنه عمومی جامعه را تقویت نماید و نقص در آن
به ضرر جامعه باشد(27و28و .)29از ن ر بعد اجتماعی اخلاق باید اذعـان
کرد که محققان مختلفی تلاش فراوانی برای اهمیت دادن به آزادی بیان
و انتقاد در جهت احیاء حق در این خصو کرد انـد( .)31آزادی بیـان،
وسیلهای در جهت رشد ،تکامـل و تعـالی کرامـت انسـانی اسـت( )31و
آموز هایی از اصو دادرسی عادلانه میتواند در ذیل آن قـرار گیـرد و از
من ر اخلاق حقوقی از این حیث نباید بین یـک سـرمایهگـذار داخلـی و
خارجی تبعیضی لحاظ شود( .)32رسیدن به سـود بـه هـر قیمـت جـایز
نیست .در این زمینه مسئولیت اجتماعی اهمیت دارد .اخلاق و مسـئولیت
اجتماعی مانند فضای روشن است که همه همدیگر را مـیبیننـد و در
بهتری نسبت به امور و فعالیتهای یکدیگر پیدا میکننـد ( .)33در بعـد
اجتماعی اخلاق عواملی همانند پرهیز از خشونت و اجتنـاب از تـوهین و
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تصمیمات مهم در این زمینه و به تبـع آن توسـعه اقتصـادی مبتنـی بـر
سرمایه خارجی فراهم شود.

جدول :2اعضای پانل خبرگی
مرتبه علمی
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یافته ها
بخش کیفی :در ابتدا پرسشنامه باز (شامل  7سوا ) جهـت شناسـایی
عوامل اخلاقی ن معمـومی منـدرج در ملـیکـردن امـوا سـرمایهگـذار
خارجی در اختیار خبرگان قرار گرفت و پاسخهای بدست آمد در جـدو
شمار  2ارائه شد است.

سوال
1

2

اگر پاسخ مثبت است ،به ن ر شما انگار ها و مفاهیم اخلاقی ن م عمومی چقـدر
روشن است؟

3

اگر پاسخ منفی است ،چرا دستاندرکاران علمی و اجرایی ضرورت آن را احسا
نکرد اند؟

4

5

سازمان ها و نهادهای مرتبط با مسائل حقوقی و اجرایی درگیـر چقـدر آمـادگی
دارند مد اخلاق در ن م عمومی را به عنوان یک اصل اساسی در سیستم اجرایی
و حقوقی خود بپذیرند؟
مدیران ارشد و مسئولان مراجع حقوقی و اجرایی مرتبط با مسائل حقوقی جهت
استفاد از مد اخلاقی ن م عمومی در فرایند سازمانی چه اقداماتی را انجا داد -
اند؟

پاسخها
 -1بلی
 -2خیر
 -3بدون جواب
 -1کم
 -2تا حدودی
 -3زیاد
آگاهی لاز در این خصو وجود ندارد و نگا ها صرفا سطحی است.
اخلاقی کردن بیشتر بهعنوان هدف و آرمان مطرح است.
بازخورد اخلاقی مناسب وجود ندارد.
ن معمومی به عنوان یک اصـل در سـازمانهـا مـنعکس اسـت امـا
مقبولیت کمی دارد.
برنامه ریزی بلند مدت در این زمینه لاز است.
زمینههای فرهنگی میتواند نگا اخلاقی را بصورت عقلایی شکل دهد.
به علت در کم از این موضوع و تبیـین ضـعیف آن اقـدا خاصـی
صورت نگرفته است.
ساز و کارهای انگیزشی
برنامههای آموزشی متناسب با نیاز افراد
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فراوانی به
درصد
% 8/1
% 83/2
% 8/7
% 61/5
% 22 /2
% 17/3
% 51/5
% 13/3
% 36/2
%17/2
% 51/2
% 32/6
%41
% 31/5
% 29/5
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جدول  :1نتایج حاصل از پرسشنامه باز

آیا مجموعه مدون برای ملیکردن اموا سرمایهگذارخارجی وجود دارد؟

مقاله پژوهشی

پژوهش حاضر مطالعهای کاربردی و از ن ر ماهیت توصیفی – پیمایشی
است که با استفاد از دو رویکرد کمی و کیفـی انجـا گرفتـه اسـت .در
مرحله کیفی براسا شاخصهای مدن ر ،از میان اساتید رشـته حقـوق،
مدیران درگیر در امر سرمایهگـذاری خـارجی و سـرمایهگـذاران خـارجی
تعداد  31نفر به روش نمونهگیری گلولهبرفی برای تشکیل پانل خبرگـی
انتخـاب شـدند (جـدو  .)1بــرای گـردآوری داد هـا در ایـن مرحلــه از
مصاحبه باز و نیمهساختار یافته استفاد شد اسـت .داد هـای مصـاحبه
یازدهم به بعد اطلاعات جدیدی را سبب نشد ولی برای اطمینـان بیشـتر
کار تا مصاحبه پانزدهم ادامه پیـدا کـرد .تحلیـل داد هـا بـا اسـتفاد از
رویکرد استراو و کـوربین در سـه مرحلـه کدگـذاری بـاز ،محـوری و
گزینشی انجا گرفته اسـت .در ایـن مرحلـه متریرهـای اصـلی تحقیـق
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
متریرهای زبانی ،ن رسنجی مرحله نخست ،ن رسنجی مرحله دو  ،ن ر-
سنجی مرحله سو  .پس از شناسایی و اعتباریابی مولفهها ،مد مفهومی
طراحی و پژوهش وارد مرحله کمی گردید .در این مرحله جامعه آمـاری،
سازمانهای دولتی و غیر دولتی ایران در ن ر گرفته شـد کـه بـه دلیـل
تعدد سازمانها و وسعت موضوع ،با اسـتفاد از نمونـهگیـری خوشـهای
تعداد  382نفر به عنوان نمونه آماری انتخـاب شـدند .بـرای گـردآوری
داد ها در این مرحله از پرسشنامه استفاد شد و تحلیـل داد هـا نیـز بـا
استفاد از نر افزار  SPSSو  GAMZانجا گرفت.

اساتید حقوق مدیریت اقتصاد دانشگا -
های تبریز
اساتید حقوق مدیریت اقتصاد دانشگا -
های ارومیه
اساتید حقوق مدیریت اقتصاد دانشگا -
های قزوین
اساتید حقوق مدیریت اقتصاد دانشگا -
های تهران
سرمایهگذاران خارجی حاضر در ایران
مدیران و کارشناسان شـاغل در بخـش
سرمایهگذاریخارجی
جمع

3

-

1

2
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6

آیا نتیجه این اقدامات میتواند ن معمومی مندرج در ملیکـردن سـرمایهگـذار-
خارجی را اخلاقی نماید؟

7

عوامل اخلاقی موثر بر ن معمومی مندرج در ملیکردن سرمایهگذارخارجی کدا
است؟

 -1تائید اقدامات

% 81

 -2عد تائید اقدامات

% 21

جدو 3

مقاله پژوهشی

پالایش آنها را ارائه میدهد .در پژوهش حاضر برای انجا کدگذاری باز
از روش تحلیل سطر به سطر استفاد شد است .لاز به ذکر است علاو
بر محقق فعلی افراد دیگری نیز در کدگذاری و تفسـیر داد هـا شـرکت
داشتند .در حقیقت دو پرسشگر و یک بازبین در فرایند تجزیـه و تحلیـل
کمک نمودند .یافتههای حاصل از کدگذاری باز در جدو  3نشـان داد
شد است.

طی کدگذاری باز ،متن مصاحبهی انجا شد با استفاد از کدهای زنـد
علامتگذاری و اید هـای تکـراری شـناخته شـد .کدگـذاری و بررسـی
مفاهیم تکرار شد تا رسیدن به اشباع ،تا وقتی که هیچ موضوع جدیـدی
در داد های خا یافت نشد ،ادامـه یافـت .در مرحلـه بعـد بـا کدگـذاری
محوری ،این مفاهیم در قالب مقولهای کلی طبقه بندی شدند .کدگذاری
انتخابی نیز ،بیانی از فرایند پژوهش ،نحو یکپارچـه سـازی مقولـههـا و

جدول  :2نتایج کدگذاری باز
مقولهها
اهمیت اخلاقی ن معمومی برای ملـی کـردن
اموا سرمایهگذارخارجی
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علت اخلاقی کردن موضـوع ن ـم عمـومی در
ملیکردن اموا سرمایهگذارخارجی
آثار اخلاقی ملیکردن اموا سرمایهگذارخارجی
به سبب ن م عمومی در سطح فراملی
دغدغه اخلاقی در ملیکردن اموا سرمایهگذار-
خارجی به سبب ن م عمومی
راهبردهای اخلاقی در مواجهه با دغدغـههـای
اخلاقی ن معمومی مندرج در ملیکردن اموا
سرمایهگذارخارجی
ویژگیهای شخصیتی افراد حقیقی و حقـوقی
دخیـــل در حـــوز ملـــیکـــردن امـــوا
سرمایهگذاریخارجی

مفاهیم
عدالت  -مسئولیت اجتماعی -شفافیت -حقیقتگویی -احترا به حق مالکیت – بیطرفی قضایی -ایجاد امنیت روانی و حقوقی -ایجـاد
اطمینان مالکیتی -اقتصاد پویا -آزادی در دسترسی به اصو حاکم در تمامی مراحل و پروسه دادرسی -عـد برخوردهـای خودسـرانه و
سلقیهای.
پاسخگو بودن -عمل براسا منافع ملی -تبلیغ کردن-ایجاد دیدگا داخلی و خارجی به موضوع -از بـین رفـتن رشـو  -فسـاد -ثبـات
اقتصادی -عد پنهان کاری  -اعتراض پذیری
اعتماد -الگوبودن -قابل احترا بودن -احترا به هویت دینی و اجتماعی-اطمینان -ثبات قوانین در ن ا بین المللی -رضایتمندی سرمایه-
گذارانخارجی.
توهین -افترا -خشونت -بدنامی -خدشه دار شدن کرامت انسانی -کم شدن نرخ سرمایهگذارانخارجی در کشور -نقض حقوق فـردی-
عد ضابطهمندی -عد جبران عادلانه خسارت -نقض دادرسی عادلانه -عد اطمینان سرمایهگذاری -پاسخگو بودن.
اهتما به وظایف مالی-عمل براسا منافع ملی-آزادی بیان-پرداخت حقوق اجتماعی -شفافیت مالی و اداری و پرداخت دیون -همافزایی
و مشارکت با سرمایهگذاران داخلی -قانونمندی
استقلا  -رازداری -تکریم -عدالتخواهی  -قانع بودن به حق خود -احترا به حقوق اشخا  -احترا به حقوق دیگران  -انصاف ضابطه-
مندی – قانونمداری -ریسک و مخاطر پذیری  -تعامل دوسویه -اعتماد  -مسئولیت مداریوکارآفرینی -حقیقتگویی  -صداقت -تفکر
منطقی -احترا به حریم خصوصی افراد -انتقادپذیر

مقدماتی و زمینهساز برای تئوری پـردازی هسـتند و مقولـههـا و روابـط
مقدماتی را به عنوان ساز ها و اصو تئوری در اختیـار مـیگذارنـد ،بـه
تولید تئوری پرداخته شد و به این ترتیب مقوله محوری به شکل ن ـا -
مند به دیگر مقولهها ربط داد شد.

در این پژوهش با بررسی یادداشتها تعداد چهار مقوله اصـلی بـه شـرح
جدو  4بدست آمد .در مرحله کدگـذاری گزینشـی ،لـاز اسـت فراینـد
یکپارچهسازی و بهبود مقولهها برای شکلگیری ن ریه صورت گیـرد .در
این مرحله براسا دو مرحله قبلـی کدگـذاری کـه بـه عنـوان مراحـل

جدول :2کدگذاری محوری
کدگذاری گزینشی
مقوله اصلی

کدگذاری محوری
فردی
سیاسی
اجتماعی
اقتصادی

کدگذاری باز
احترا به حریم خصوصی ،استقلا  ،صداقت و رازداری ،حفظ کرامت انسانی
ایجاد روابط حسنه ،احترا به هویت ملی و دینی ،حقیقتگویی ،عمل براسا منافع ملی
آزادی بیان ،مسئولیت اجتماعی ،اجتناب از توهین و افترا ،پرهیز از خشونت
اهتما به واجبات مالی ،پرداخت حقوق اجتماعی ،عدالت در دستیابی به منابع ،احترا به مالکیت

موافقت خود را با مد اخلاقی ن معمومی مندرج در ملـیکـردن امـوا
سرمایهگذارخارجی ،از طریق متریرهای کلـامی ن یـر خیلـی کـم ،کـم،
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد ابراز نمودند .از آنجا کـه خصوصـیات متفـاوت

پس از استخراج مولفهها ،در مرحله بعد بـرای پالـایش و طراحـی مـد
مفهومی از تکنیک دلفی فازی استفاد گردید .مرحلـه او ایـن تکنیـک
مربوط به تعریف متریرهای زبانی است به این صورت که اعضـای پانـل
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افراد بر تعابیر ذهنی آنها نسبت به متریرهای کیفی اثرگذار است لـذا بـا
تعریف دامنه متریرهای کیفی ،خبرگان با ذهنیت یکسـان بـه سـوا هـا
پاسخ داد اند .این متریرها براسا قاعد به شکل اعـداد فـازی مثلثـی
تعریف شد اند .کارایی محاسباتی اعداد فـازی مثلثـی نسـبت بـه اعـداد
فازی ذوزنقهای و گوسین و  ...به علت سادگی انجـا عملیـات ریاضـی
روی آن بسیار زیاد است .در مرحله دو مد مفهومی بصورت کامل بـه
اعضای پانل ارسا گردید و ن رات آنها در خصـو مـد گـردآوری
شد .پاسخهای ارائه شد از طریق میانگین فازی مثلثی محاسبه و سپس
با استفاد از فرمو مینکووسکی فـازی زدایـی شـدند .میـانگین قطعـی
بدست آمد به عنوان شدت موافقت اعضای پانل با هر کـدا از مولفـه-
های مد مفهومی در ن ر گرفته شد .با توجه به نتایج بدست آمد مد
مفهومی پژوهش در نگار  2ارائه شد است.
بخش کمی :در ادامه از تکنیک تحلیل خوشـه سلسـله مراتبـی بـرای
خوشهبندی عوامل اخلاقی استفاد شد .در خوشهبندی سعی بر این است
تا یک گرو ناهمگن به چندین زیر گرو همگـن تبـدیل شـود بنـابراین
ابتدا با استفاد از یک معیار ،فواصل خرد گرو ها تعریف شد و سپس از
معیار فاصله (فاصله اقلیدسی) برای تشکیل خوشههـا و پیونـد آنهـا بـا
یکدیگر استفاد شد .نتایج خوشهبنـدی در جـدو  5نمـایش داد شـد
است.
براسا نتایج خوشهبندی و با استفاد از توابع ریاضی ،ترکیب بهینـهای
از عوامل فردی ،اجتماعی ،سیاسی و اجتمـاعی در اخلـاقی کـردن ن ـم
عمومی مندرج در ملیکردن اموا سرمایهگـذارخـارجی قابـل دسـتیابی
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
اقدا شد است .اثر بخشی در باز  1تا  1تعریف شد و در هر نوبت بـه
میزان  1/11به من ور انتخاب جواب بهینه حل شد است .مد عمومی
تجدیدپذیر در پژوهش حاضر به شرح زیر است:

نگاره :1مدل مفهومی تحقیق

=Max Z
s. to:
≥ ETHk
≥ Betj

Vk
Vj

جدول :2برنامه مجموعهسازی در خوشهبندی سلسله مراتبی
مرحله

ضرایب

ترکیب خوشه

مرحله بعد

تشکیل خوشه برای اولین بار

خوشه 2

خوشه1

خوشه 2

.

.

.

.

.

.
.
212

.
.
23

.
.
12

.
.

.
.
1/436

.
.
198

213

4

5

1/611

1

1

214

6

8

1/522

196

199

1

215

6

43

1/34

211

211

213

218

216

8

11

1/666

1

1

1

217
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خوشه 2

خوشه 1

خوشه 2

.

.

.

.

.
.
1

.
.
1

.
.
212

1

214
213
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+

منفعت بدست آمد از تولید یک واحد هـر متریـر Betj ،ضـرایب
متریرهای بدست آمد  ETHk ،ضریب اخلـاقی ن ـمعمـومی منـدرج در
ملیکردن اموا سرمایهگذارخارجی برای این سیستم تعریف میشود .در
جدو  5نتایج با فرض سه خوشه و سه متریر برای وضع موجـود ،ارائـه
شد است.
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= + βij +

≥
Vj
Xij , yjk ≥ 0
در رابطه بالا  xijو  yjkمقدار هر متریر Z ،منفعـت بدسـت آمـد  βij ،و
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

219

1

2

14/213

1

218

1
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جدول : 2بررسی میزان متغیرهای تحقیق در وضع موجود ،مطلوب و شناسایی شکاف
حاشیه
.
EPS
EPS
EPS

حد بالا
+INF
+INF
+INF
+INF
+INF

سطح موجود
1/271
1/21
1/21
1/31
1/31

سطح مطلوب
1
1/11
1/22
1/33
1/34
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با حل مساله به ازای مقادیر وضع موجود ،با استفاد از نر افزار
 ،GAMZسطح اخلاق در ن معمومی مندرج در ملیکردن اموا در سر
سرمایهگذاریخارجی عدد  1/271را نشان میدهد و ترکیب متریرها در
وضع موجود ( )Z= 0.270برای عامل فردی  ،1/2عاملی اجتماعی
 ،1/2عامل سیاسی  1/3و عامل اقتصادی  1/31است .برای بدست
آوردن ترکیب بهینه لاز است تا در وضع مطلوب ،مساله با اثر بخشی
 111درصد دوبار تعریف و حل شود و ترکیب بدست آمد با وضع
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
موجود سطح منفعت  111درصد ( )Z= 1تعریف شد و با کدنویسی
مجدد در محیط نر افزار نتایج زیر حاصل شد :نتایج در وضع مطلوب
نشان میدهد که در سطح اثر بخشی  111درصد میزان عوامل فردی
 ،1/11عوامل اجتماعی  ،1/22عوامل سیاسی  1/33و عوامل اقتصادی
 1/34است .برای تحلیل شکاف ،متریرهای تحقیق در وضع موجود و
مطلوب با هم مقایسه شد و نتایج در جدو  6ارائه شد است.

شکاف
-1/19
+1/12
+1/13
+1/14
-1/19

حد پایین
-INF
-INF
-INF
-INF
-INF

VAR z
فردی
اجتماعی
سیاسی
اقتصادی

ملیکردن اموا سرمایهگذارخارجی  ،بهسادگی امکانپذیر نمیباشد؛ چرا
که نیازمند انتخاب صحیح ابزارها و تکنیکهایی است کـه بـه شـیو ای
هماهنگ به کار گرفته شوند .من ور از انتخاب صحیح نـوع ابـزار ،در
زیرساختهای قـانونی موجـود و زیـرسـاختهـای تجـاری و فرهنگـی
ضروری است .علاو بر ایـن ،در چگـونگی ترکیـب ایـن اجـزا بـرای
دستیابی به کارایی و اثربخشی اخلاقی ،اهمیت زیادی دارد.
همچنین تحلیل شکاف نشان داد در بعـد سیاسـی نیـز بـه میـزان 1013
فاصله وجود دارد .تحقیقات نشان میدهـد کـه مباحـث مـرتبط بـا بعـد
سیاسـی در تمـامی فراینــدهای چرخـه اخلـاق قابــل اسـتقرار و تســری
است(21و22و .)24ن ـم و نفـع عمـومی منـدرج در ملـیکـردن امـوا
سرمایهگذارخارجی با احترا به هویت ملی و دینی ،اخلاقیتر میشود .هر
چند هر عملی در این زمینه با نیت نفع عمـومی بایـد صـورت بگیـرد و
هیچگونه نفع شخصی نباید در آن دخیل باشد .هر اقدامی خـارج از ایـن
غیراخلاقی است و میتواند تبعات سنگینی را برای کشور به همرا داشته
باشد .لذا باید ایجاد روابطـهحسـنه ،احتـرا بـه هویـت ملـی 13و دینـی،
حقیقتگویی 14و عمل براسا منافع ملی نسبت به گذشته بیشتر مـورد
توجه قرار گیرد .از سـوی دیگـر براسـا مـد تبیـین شـد  ،وضـعیت
مطلوب بعد اقتصادی اخلاق در ن م و نفع عمومی مندرج در ملـیکـردن
اموا سرمایهگذارخارجی در مقایسه با وضعیت موجود ،بـه میـزان 1/14
شکاف دارد؛ این فاصله در بین سایر ابعاد دارای بیشترین مقـدار اسـت و
حاکی از آن است که باید توجه بیشتری به این مقوله داشـت .مطالعـات
نشان میدهد کشورهایی که محیط کسب و کار بهتری دارنـد سـرمایه-
گذاری مستقیم خارجی نیز در آنها بیشتر صورت میگیرد(13و28و.)34
براسا یافتههای پژوهش ،پیشنهاد مـیگـردد در پـژوهشهـای آتـی،
مد سازی فرهنگی ن معمومی مندرج در ملیکردن اموا سرمایهگذار-
خارجی نیز مورد بررسی قرار گیرد .همچنین از محدودیتهـای پـژوهش
حاضر انتخاب جامعه آماری محدود به سرمایهگذارانخـارجی و خبرگـان
آگا در زمینه موضوع پژوهش بود که پیشنهاد میشود محققان آتـی بـا
انتخاب جامعه آماری شامل سرمایهگذارانخارجی که تمایل به سـرمایه-
گذاری در ایران دارند و همچنـین سـرمایهگـذارانی کـه از آنهـا سـلب

بحث
در این پژوهش  12ویژگـی اخلـاقی در قالـب  4دسـته ،بعنـوان عوامـل
اخلاقی ن معمومی منـدرج در ملـیکـردن امـوا سـرمایهگـذارخـارجی
شناسایی شد که به من ور اثربخشی مد باید بـه سـازگاری میـان ایـن
ابعاد (فردی ،8اجتماعی ،9سیاسی 11و اقتصادی ) 11توجه شود .حرکـت از
وضع موجود به وضع مطلوب مستلز تاکید بر رسیدن به ترکیـب بهینـه
است .حد بهینه عوامل اجتماعی در وضعیت مطلوب نسبت بـه وضـعیت
موجود به میزان  1/12افزایش یافته است؛ لذا طبق ن ر صـاحبن ـران
جامعهشناسی مبنی بر اینکه آزادی بیان ،مسئولیتاجتمـاعی ،12پرهیـز از
توهین و افترا و پرهیز از خشونت به عنوان عوامل اجتماعی بحث اخلاق
مطرح است ،ازاینرو مولفهها نیازمند تقویت است(31و31و .)33محققـان
نیاز به عوامل اجتماعی را براسا رشد ادرا جامعه سازمانی در توسعه
اخلاقی عنصری مهم تلقی میکنند( .)11توجه به مسـئولیت اجتمـاعی و
آزادی بیان به من ور دستیابی به تعاد منطقی در ن معمومی مندرج در
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 مجددا موضوع پژوهش را مورد تحلیل و بررسی قرار،مالکیت شد است
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