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چکیده
با توجه به جایگاه و اهمیتی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انتقال فناوری دارد، درک، پیش بینی،  پاسخ گویی به نیازها 
و انتظارات، و تحلیل ذی نفعان کلیدی حوزۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش 
ایران است.  از راه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت¬های عمومی  انتقال فناوری  تبیین ذی نفعان اصلی  تحلیل و 
جامعۀ آماری پژوهش را سازمان های ذی نفع در سرمایه گذاری مستقیم خارجی بخش عمومی ایران تشکیل می دهد. خبرگان، 
در بخش کیفی، با روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کّمی با روش نمونه گیری در دسترس یا اتفاقی انتخاب شده اند. 
شناسایی اولیۀ ذی نفعان مرتبط با سرمایه گذاری خارجی با روش طوفان فکری، شناسایی انتظارات ذی نفعان با روش تحلیل 
تم براون و کالرک )2006( و شناسایی ذی نفعان کلیدی با ماتریس عالقه ـ قدرت صورت گرفته است. یافته  های پژوهش 
نوزده سازمان اولیۀ ذی نفع در حوزۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در مرحلۀ نخست، و انتظارات ذی نفعان را در چهار تم 
اصلی عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل مدیریتی و حقوقی نشان می دهد. همچنین، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز سرمایه گذاری خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، 
اصلی  ذی نفعان  ریاست جمهوری  و  تجاری  آزاد  مناطق  مازندران،  بازرگانی  اتاق  غیردولتی،  سازمان های  کشور،  وزارت 
سرمایه گذاری های  جذب  و  اصلی  ذی نفعان  انتظارات  برآوردن  برای  می شود  توصیه  خط مشی گذاران  به  شده اند.  شناخته 

بیشتر خارجی در ایران، به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی ـ حقوقی توجه داشته باشند. 
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مقدمه

به  بین المللی،  بزرگ  و  زیربنایی  پروژه های  مانند  پروژه هایی 
متعددی  ابعاد  اجتماعی،  محیط  و  سازمانی  و  فرهنگی  لحاظ 
دارند )Aragonés et al., 2017( و مدیریت ذی نفعان در آن ها 
پیش بینی ناپذیر،  محیط های  این گونه  در  زیرا  است؛  ضروری 
پروژه  تحت تأثیر  هم  که  دارند  شرکت  مختلفی  کنشگران 
بگذارند  تأثیر  پروژه  در  می کوشند  هم  و  می گیرند   قرار 
)Afridi, 2018(. ازجملۀ این پروژه ها، انتقال فناوری از طریق 
سرمایه گذاری های خارجی است که باید ذی نفعان آن ها  مدیریت 
شوند )Roy et al., 2020(. بیشتر اقتصاددانان و نظریه پردازان 
رقابتی،  و  خارجی  سرمایه گذاری  روزافزون  اهمیت  بر  توسعه 
که بین کشورها برای جلب و جذب سرمایه های خارجی بیشتر 
 Busiswa and Roscoe,( کید داشته اند به وجود آمده است، تأ
انتقال  برای  عاملی  به منزلۀ  خارجی،  سرمایه گذاری   .)2020
و  انسانی  منابع  توسعۀ  و  کارآمد  مدیریت  و  پیشرفته  فناوری 
 .)Agarwal, 2020( مالی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است
کشورهای  در  خارجی  سرمایه گذار  جذب  و  سرمایه  مقولۀ 
اقتصادی  مشکالت  و  تنگناها  با  ایران،  به ویژه  توسعه،  درحال 
پرویز  و جعفری  )زینل زاده  روبه روست  مدیریتی  و  اجتماعی  و 
خانلو، 1398(. نتایج تحلیل ذی نفعان و تدوین خط مشی های 
مناسب با درنظرداشتن کنشگران و ذی نفعان اصلی در این حوزه 
به مدیران و سازمان ها کمک خواهد کرد تا رویکردی متناسب با 

وضعیت بهینه را همراه با تبادل نظر با ذی نفعان اتخاذ کنند.
فرایند مدیریت ذی نفعان در این حوزه به چند منظور انجام می شود: 

نخست، به منظور آشنایی با ذی نفعان سرمایه گذاری خارجی؛ 
دوم، برای اطمینان یافتن از برقراری تعادل بین میزان مشارکت و منافع؛ 
با  مواجهه  برای  راهکارهایی  یافتن  برای  است  اساسی  و  پایه  سوم، 

چالش های مشترک؛
تعیین  در  باید  که  است  افرادی  تصمیم گیری  به  کمک  برای  چهارم، 
اهداف سرمایه گذاری مستقیم خارجی1 و سنجش موفقیت آن مشارکت 

.)Paul and Feliciano-Cestero, 2021( داشته باشند

همین مسئله نشان دهندۀ اهمیت فراوان نقش ذی نفعان در موفقیت 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. با وجود این، دربارۀ اهمیت 
مستقیم  سرمایه گذاری  اهداف  در  ذی نفعان  تأثیر  اندازه گیری  و 
خارجی در ایران تحقیقات اندکی صورت گرفته است؛ به طوری 
کافی  توجه  ذی نفعان  اولویت  بندی  و  تأثیر  اهمیت  جنبۀ   به  که 
زمینه سرمایه گذاری  در  متعددی  تحقیقات  نشده است. هرچند 
خارجی انجام شده، مقاالت اندکی به موضوع تحلیل ذی نفعان 
در این حوزه اختصاص یافته است. نوآوری این پژوهش تحلیل 

1. Foreign Ddirect Investment

بخش  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  حوزۀ  در  ذی نفعان 
عمومی ایران است.

پژوهش شامل چهار مرحله است که در روش تحقیق به تفصیل 
تمامی  اولیۀ  فهرست  اول،  مرحلۀ  در  شد.  خواهد  داده  توضیح 
ذی نفعان مرتبط تهیه شده است و در مرحلۀ دوم انتظارات ذی نفعان 
شناسایی شده است. در مرحلۀ سوم، با توزیع پرسش نامۀ ماتریس 
عالقهـ  قدرت، میزان قدرت و عالقۀ هریک از ذی نفعان تعیین شده 
است. در مرحلۀ چهارم، با تجزیه وتحلیل داده های پرسش نامه و 

نتایج حاصل از آن، ذی نفعان اصلی شناسایی شده اند.
سال  در   2)UNCTAD( انکتاد  که  جامعی  تعریف  براساس 
نوعی  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  است،  کرده  ارائه   2001
سرمایه گذاری است که زمینه ساز تحقق و بسط روابط طوالنی و 
آن(  کنترل  و  زیان  و  از سود  )اعم  اقتصادی  ابعاد  انعکاس دهندۀ 
طیبی،  و  )زمانی  باشد  بازرگانی  و  تجاری  شرکت های  سوی  از 
نوعی  می توان  را  خارجی  سرمایه گذاری  همچنین،   .)1399
و تجاری در  بازرگانی  و سود  منفعت  برای کسب  سرمایه گذاری 
 Zhao et al., 2019; Hong et al.,( دانست  دیگر  کشوری 
تأمین  عالوه بر  دیگر،  کشورهای  از  سرمایه گذار  جذب   .)2018
همچون  دیگری  ویژگی های  از  کشورها،  موردنیاز  نقدی  سرمایۀ 
ارتقای  صادراتی،  بازارهای  توسعۀ  فناوری،  و  فنی  دانش  انتقال 
توان مدیریتی و فراهم کردن فرصت های شغلی جدید نیز بهره مند 
به  دسترسی  برای  ابزاری  و   )1399 همکاران،  و  )حسنوند  است 
هنگامی که   .)1397 ذاکری،  و  )صارمی  است  جهانی  بازارهای 
در کشورهای فقیر، مشکالت ساختاری علت اصلی بی کاری  ها 
باشد،  نداشته  وجود  سرمایه گذاری  برای  منبعی  هیچ  و  باشد 
خواهد  اختصاص  اشتغال زایی  به  سرمایه گذاری  ها  از  بخشی 
یافت )موالیی، 1399(. با گذشت زمان، ورود سرمایه و فناوری، 
توسعه  درحال  کشورهای  به  توسعه یافته،  کشورهای  یارِی  با 
منابع طبیعی و عوامل  از  بهره برداری  برای  را  شرایط مطلوب تری 
 José et al.,(  فراهم می کند میزبان  برای کشورهای  جغرافیایی 
2018(. این نوع از سرمایه گذاری در توسعۀ اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی کشورهای میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون 

 .)Anwar and Sizhong, 2018( تأثیر می گذارد

تحلیلذینفغان: ذی نفعان افراد یا گروه هایی هستند که سازمان را 
در نیل به اهدافش یاری می رسانند )Elias, 2016(؛ البته می توان 
همکاران،  و  )بهادرستانی  کرد  قلمداد  ذی نفع  گروهی  را  سازمان 
ارزیابی  برای شناسایی و  1397(. تحلیل ذی نفعان شیوه ای است 
ممکن  که  مؤسساتی  یا  مردم  از  گروه هایی  اصلی،  افراد  اهمیت 
است در موفقیت فعالیت های سازمان یا پروژه ها تأثیری چشمگیر 
تحلیل  کلی،  به طور   .)1392 همکاران،  و  )قاضی نوری  بگذارند 

2. United Nations Conference on Trade and Development
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ذی نفعان عبارت است از شناسایی ذی نفعان اصلی، ارزیابی منافع 
آنان در پروژه و شناسایی روش هایی که این منافع را تحت تأثیر پروژه 
 .)Sapapthai et al., 2020( می دهد  قرار  آن  پایداری  و  دوام  و 
مشکالت  ایجاد  زمینه ساز  گاهی  ذی نفعان  تحلیل  عدم  یا  ضعف 
عمده برای سازمان می شود و از طرفی دیگر، پروژه را با مشکالت 

.)Afridi, 2018( عمدۀ اقتصادی مواجه می سازد
متغیرها  به  اقتصادی  محورهای  و  عوامل  اقتصادی: عوامل
و  دارند  اقتصادی  ماهیت  که  می شود  گفته  شاخص هایی  و 
می گذارند  تأثیر  خارجی  سرمایه گذاری  کاهش  و  افزایش  در 
و  ابتدایی ترین  اقتصاددانان،  دیدگاه  از   .)1399 )موالیی، 
بین المللی  و  جلب سرمایه گذاری های خارجی  علل  مهم ترین 
فراوانی  از:  عبارت اند  که  می گیرند  قرار  اقتصادی  عوامل  ذیِل 
وجود  و  ماهر،  کار  نیروی  ارزانی  خام،  و  ارزان قیمت  مواد 
 

ْ
خدمات و  تولیدی  محصوالت  فروش  برای  گسترده  بازارهای 
این  میان  این   در  مهم  نکتۀ   .)Yunsong and Fei, 2018(
 سرمایه گذاران بین المللی خواهان اقتصادهایی 

ً
است که اصوال

باشند  برخوردار  قدرتمندی  زیرساخت های  از  که  هستند 
ضعیف  زیرساخت های   .)1396 شاهبندرزاده،  و  )حسینی 
را  سرمایه  بازده  نرخ  و  افزایش  را  اقتصادی  فعالیت های  هزینۀ 
ثبات  همچنین،   .)1399 اخباری،  و  )نجاتی  می دهد  کاهش 
نرخ ارز اطمینان در فضای اقتصادی داخلی را افزایش می دهد 
و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در حال و آینده را منطقی تر 

.)Sizhong and Anwar, 2017( می کند

در  اجتماعی  مهم  عامل  سیاسی  ثبات  اجتماعی:  عوامل
است  خارجی  سرمایه گذاری  برای  مناسب  فضای  فراهم کردن 
همۀ  ثابت بودن  فرض  با   .)Khushnood et al., 2020(
پرتنشی  خارجی  سیاست  که  کشورهایی  اقتصادی،  شرایط 
ناموفق اند  بسیار  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  در  دارند 
)زینل زاده و جعفری پرویز خانلو، 1398(. همچنین اگر امنیت 
فقیر  کشورهای  در  قانونی  الزم  ساختارهای  و  سرمایه گذاری 
بازارهای  در  حضور  برای  خارجی  سرمایه گذاران  شود،  ایجاد 
 .)Roy et al., 2020( کرد  خواهند  پیدا  تمایل  کشورها  این 
 قوانین 

ً
نکتۀ مهمی که نباید از آن غافل شد این است که اصوال

سرمایه گذار  دفع  یا  جذب  در  را  تأثیر  مهم ترین  میزبان  کشور 
شفاف  و  روشن  تصویری  وجود  گذاشت.  خواهد  خارجی 
خارجی،  سرمایه گذاری  به  مربوط  مقررات  و  سیاست  ها  از 
عمومی  بخش  در  سرمایه گذاری  برای  دیگری  مهم  پیش فرض 
کشورها  بیشتر   .)1395 )دودانگی،  می آید  به شمار  کشور  هر 
خود  داخلی  آیین نامه های  و  قوانین  یکسان سازی  با  می کوشند، 
تشویق  بستر  بیشتر  هرچه  خارجی،  سرمایه گذاری  قوانین  با 
سرمایه گذاران را در کشورشان فراهم سازند )باغبان و همکاران، 
از قوانین و مقررات  پاره ای  نارسایی و نامشخص بودن   .)1396

یکی از موانع جذب سرمایه گذاری است )Roy et al., 2020(؛ 
اجرایی  توان  دارای  و  روشن  شفاف،  قوانین  فقدان  جمله  از 
کافی ـ که در آن همۀ شرایط مربوط به سرمایه گذاری داخلی و 
سرمایه ها،  تضمین  و  بازگشت  شرایط  امتیازات  نحوۀ  خارجی، 
مجامع داوری مربوط به بروز اختالفات، اولویت  ها و امتیازات 
به شمار  موانع سرمایه گذاری خارجی  از  باشد  ذکر شده  قانونی 
سرمایه گذاری  به  اقدام  از  پیش  بالقوه،  سرمایه گذاران  می رود. 
کشور  آن  جاری  قوانین  درخصوص  مطالعاتی  کشور،  هر  در 
انجام می دهند و این مطالعات اساس تصمیم گیری نهایی آن  ها 
قرار می گیرد )زاکرخواهی فرد و صادقی، 1399(. سیاست های 
کشور میزبان عاملی مهم برای استقرار فعالیت های سازمان های 
بین المللی در آن کشور به شمار می رود؛ زیرا یکی از آثار مهم این 
این کشورها و  ارتباط میان  پیوند و  برقراری  نوع سرمایه گذاری، 

اقتصاد بین المللی است )حسینی و شاهبندرزاده، 1396(. 

این  در  صورت گرفته  تحقیقات  به  توجه  با  فرهنگی: عوامل
جذب  در  فرهنگی  تأثیرگذار  عوامل  عمدۀ  پژوهشگران  حوزه، 

سرمایه گذاری خارجی را در سه عامل اصلی بیان می کنند:

1( ذهنیت مثبت دربارۀ سرمایه گذاری خارجی؛
2( ارتباط و تعامل قوی بین کشور میزبان و اتباع خارجی؛

3( وجود مدارس دوزبانه )Lien and Lo, 2017(. ذهنیت منفی 
دربارۀ سرمایه گذاری کشورهای خارجی، بیشتر از هر چیز، ناشی 
 .)Agarwal, 2020( از تجربۀ ناموفق تاریخی در این زمینه است

با  کشور،  در  سرمایه گذاری  فضای  از  مثبت  تصویر سازی 
به کارگیری لوازم ارتباط جمعی و تبلیغات برای شناسایی و معرفی 
هرچه بیشتر فضاهای مطلوب سرمایه گذاری در کشورها، باعث 
 Nayak and Scheib,( جذب سرمایه های خارجی خواهد شد

 .)2020

یتیوحقوقی: با زمینه سازی مناسب از طریق عوامل  عواملمدیر
مدیریتی و حقوقی مانند تضمین حقوق مالکیت، چگونگی نظام 
دیوان ساالری و کیفیت قوانین و مقررات، می توان شرایط ایدئالی 
ملت،  و  )ضیایی  آورد  فراهم  برای جذب سرمایه های خارجی 
1399(. یکی از موانع جدی در جذب سرمایه گذاری خارجی، 
مقررات اداری پیچیده و طی کردن مراحل اداری بسیار، چه در 
هنگام ورود سرمایه و چه هنگام اجرای برنامه است که موجب 
صالحی،  و  مطلق  )باقری  می شود  سرمایه گذار  سرخوردگی 
1398(. همچنین، از مهم ترین مسائل در جذب سرمایه گذاری 
دیگر  کنار  در  که  است  حقوقی  تضمینات  و  قانون  خارجیان، 
بند  بنابر  مثال،  برای  می شود.  سرمایه  جذب  سبب  عوامل، 
»ج« مادۀ دوم قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی، 
به سرمایه گذاران خارجی  از سوی دولت  امتیاز  هرگونه اعطای 
ممنوع شده است که خأل قانونی به شمار می رود )زاکر خواهی 
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خارجی  سرمایه گذار  قانونْی  خألهای   .)1399 صادقی،  و  فرد 
را در اعتماد به داوری دستگاه های قضاوتی کشور سرمایه پذیر 
به  اطمینان بخشی  برای  دولت  بنابراین،  می کند.  تزلزل  دچار 
جهانی،  استانداردهای  براساس  باید،  خارجی  سرمایه گذاران 
کند؛  پر  را  قانونی  خألهای  و  وضع  حمایتی  مقررات  و  قوانین 
سبب  که  شده  وضع  بسیاری  قوانین  اخیر  سال های  در  زیرا 
خارجی  سرمایه گذاری  کاهش  و  سرمایه گذاران  نارضایتی 
مالیاتی  تخفیف  نبود  و  مالیات  افزایش  ازجمله  است؛  شده 
به شمار  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  حقوقی  موانع  از  که 
چارچوب  تدارک   .)1393 همکاران،  و  )نصیری نژاد  می رود 
شرطی  حوزه  این  در  هماهنگ  و  مطلوب  سیاست گذاری 
رئیسی،  و  )انصاری مهیاری  نیست  کافی  اما  است،  ضروری 
1397(. الزم است اقدامات مکمل برای جلب سرمایه گذاران 
در حوزۀ  و سیاست گذاری مطلوب  تأثیر گذار خارجی  و  بزرگ 
حقوق داخلی صورت گیرد که سهولت پذیرش سرمایه و ورود 
آن به بازار و جریان نقل وانتقاالت سرمایه را تضمین کند و امنیت 
الزم برای سرمایه گذاران و دارایی هایشان را فراهم آورد )صارمی 

و ذاکری، 1397(. 

1. ابزار و روش پژوهش
روش پژوهش از نوع آمیخته یا ترکیبی )کیفی و کّمی( با ماهیت 
اکتشافی است. جامعۀ آماری پژوهش را سازمان های ذی نفع در 
سرمایه گذاری خارجی بخش عمومی ایران تشکیل می دهند. در 
مرحلۀ اول، پنج نفر از خبرگان مرد حوزۀ سرمایه گذاری خارجی 
وزارت  از  نفر  یک  خارجی،  سرمایه گذاری  مرکز  از  نفر  )دو 
از  اقتصاد، یک نفر  اقتصادی و دارایی، یک نفر از شورای  امور 
نفر  نوزده  دوم،  مرحلۀ  در  و  تجارت(  و  معدن  صنعت،  وزارت 
نمونه گیری  روش  با  خبرگی  نمونۀ  برای  ذی نفعان  نمایندگان  از 
داشتن  خبرگان  این  انتخاب  معیار  شدند.  انتخاب  گلوله برفی 
حوزۀ  در  مدیریتی  جایگاه  داشتن  سال،  ده  از  بیش  کار  سابقۀ 
با  مرتبط  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  داشتن  و  تحقیق 
موضوع پژوهش بود. برای تعیین میزان عالقه و قدرت ذی نفعان، 
41 نفر از کارشناسان به نمایندگی از ذی نفعان با روش نمونه گیری 
جمعیت شناختی  ویژگی های  شدند.  انتخاب  دسترس  در 
پاسخ دهندگان به پرسش نامه در جدول 1 ارائه شده است. اعتبار 
بخش کیفی از طریق راهبردهای درگیری پیوسته و طوالنی مدت 
محقق با فرایند گردآوری و تحلیل داده های پژوهش، بازبینی و 
آمد.  به دست  شرکت کنندگان  مشارکت  تأیید  و  همکاران  کنترل 
درستی داده های بخش کّمی نیز از طریق ماتریس عالقه ـ قدرت 
و به وسیلۀ عدد پارتو بررسی شد. اطالعات در زمینۀ مبانی نظری 

از منابع کتابخانه ای، مقاالت و کتاب های مرتبط گردآوری شد. 
در بخش کیفی، از روش میدانی و مصاحبۀ حضوری در مرحلۀ 
اول و دوم تحقیق، و در مرحلۀ سوم از پرسش نامۀ ماتریس عالقه 
ـ قدرت استفاده شد. میزان قدرت و عالقۀ هر ذی نفع با عددی 
عالقه/  بدون  گزینۀ  معادل   0 عدد  شد؛  مشخص   4 تا   0 بین 
معادل   2 عدد  کم،  قدرت  عالقه/  گزینۀ  معادل   1 عدد  قدرت، 
گزینۀ عالقه/ قدرت متوسط، عدد 3 معادل گزینۀ عالقه/ قدرت 
آن  برای  زیاد  خیلی  قدرت  عالقه/  گزینۀ  معادل   4 عدد  و  زیاد 

معیار است.
در این پژوهش، در مرحلۀ اول از روش طوفان فکری استفاده 
شد که روشی برای ایده پردازی و حل  مسئله است. هرجا که نظر 
تا  گرفته  نام گذاری  از  باشد،  داشته  وجود  مسئله ای  یا  بخواهند 
سیاست گذاری و پیداکردن راهکار، روش مزبور را می توان به کار 
و  جامع  دیدگاه های  به  رسیدن  فکری  طوفان  اساس  و  بنیاد  برد. 
کامل نیست، بلکه یافتن مجموعه ای از ایده های اولیه و خام است 

که پتانسیِل بلوغ دارند )راهبر و همکاران، 1396(.
طوفان  روش  گام های  دارد.  گام  چهار  فکری  طوفان  روش 
اول،  گام  است:  بوده  ترتیب  این  به  تحقیق  این  در  فکری 
برنامه ریزی اولیه: در این گام مسئلۀ پژوهش مشخص شد. گام 
دوم، آغاز جلسه: در ابتدای جلسه، محقق که مدیر و دبیر جلسه 
نیز بود مسئله را برای اعضای جلسه بیان و قوانین را اعالم کرد. 
گام سوم: بحث آزاد؛ گام چهارم، جمع بندی: در این مرحله برای 
هر ایده رأی گیری شد تا درنهایت ایده های برتر مشخص شدند. 
در مرحلۀ دوم پژوهش، از روش تحلیل مضمون الگوی براون و 
براون و کالرک  تم  فراگرد تحلیل  استفاده شد.   )2006( کالرک 
داده ها؛  با  آشنایی  اول،  گام  شد:  انجام  گام  شش  در   )2006(
کدهای  گام سوم، جست وجوی  اولیه؛  کدهای  ایجاد  دوم،  گام 
پنجم،  گام  فرعی؛  تم های  شکل گیری  چهارم،  گام  گزینشی؛ 
تعریف و نام گذاری تم های اصلی؛ گام ششم، تهیۀ گزارش. در 
مدل  براساس  قدرت  ـ  عالقه  ماتریس  از  چهارم  و  سوم  مرحلۀ 
ِکرمن )1998( استفاده شد. ابعاد این ماتریس دو در دو  ادن و آ
بررسی شده  یا محل  در سازمان  از عالئق ذی نفع  عبارت است 
و قدرت ذی نفع برای اثرگذاری در سازمان یا محل بررسی شده 
از  پرسش نامه ای  مرحله،  این  در   .)Nguyen et al., 2009(
قرار  آماری  نمونۀ  اختیار  در  و  شد  تنظیم  قبل  مرحلۀ  داده های 
هر  میانگین  مقادیر  پرسش نامه  ها،  جمع آوری  از  پس  گرفت. 
بعدی،  گام  در  شد.  محاسبه  اکسل  نرم افزار  کمک  با  شاخص 
و   3/06 قدرت،  برای  که  شد  محاسبه  محور  هر  در  پارتو  عدد 
نرم افزار اکسل  با کمک  آمد. سپس  به دست  برای عالقه، 2/75 

ماتریس رسم شد.
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گام دوم: آغاز جلسه؛ در ابتدای جلسه، محقق که مدیر و دبیر 
جلسه نیز بود، مسئله را برای اعضای جلسه بیان و قوانین را اعالم 
را  ایده ها  جلسه  مدیر  و  کردند  بیان  را  خود  ایده های  اعضا  کرد. 

یادداشت کرد.
گام سوم: بحث آزاد؛ پس از پایان جلسۀ طوفان فکری، اعضا 

دربارۀ ایده  ها آزادانه بحث کردند.
گام چهارم: جمع بندی؛ در این مرحله برای هر ایده رأی گیری شد 
تا درنهایت ایده های برتر مشخص شدند. روند رأی گیری با حذف 
مشخص  گزینه ها  بهترین   پایان  در  و  شد  انجام  گزینه ها  یک به یک 
به  منزلۀ  ایران  عمومی  بخش  در  سازمان  نوزده  بدین ترتیب،  شد. 

ذی نفعان اولیۀ مرتبط با سرمایه گذاری خارجی شناسایی شدند.

2. یافته های پژوهش

سرمایه گذاری  با  مرتبط  ذی نفعان  اولیۀ  شناسایی  اول:  مرحلۀ 
با  مرتبط  کلیۀ ذی نفعان  از  اولیه  فهرست  تهیۀ  به منظور  خارجی؛ 
سرمایه گذاری خارجی، بدون توجه به شدت اثرگذاری آن ها، از 
روش طوفان فکری استفاده شد. جلسۀ طوفان فکری در چهار گام 

انجام شد.
بررسی شده  مسئلۀ  گام  این  در  اولیه؛  برنامه ریزی  اول:  گام 
با  مرتبط  ذی نفعان  کلیۀ  از  اولیه  فهرست  تهیۀ  که  شد  مشخص 
سرمایه گذاری خارجی بدون توجه به شدت اثرگذاری آن ها بود. 

جلسه بعد از ساعت اداری در دفتر کار محقق برگزار شد.

جدول1:ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگان

جدول2:فهرستذینفعاناولیۀسرمایهگذاریخارجی

درصدتعداد

جنسیت
3690مرد

510زن

تحصیالت

35لیسانس

1947/5فوق لیسانس

1947/5دکتری

سابقۀخدمت

1410 تا 10 سال

111127/5 تا 20 سال

2662/5بیش از 20 سال

ذینفعردیفذینفعردیفذینفعردیف

سازمان حفاظت محیط زیست15سازمان های غیردولتی8وزارت امور اقتصادی و دارایی1

دانشگاه ها16بانک مرکزی9سازمان برنامه و بودجه2

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی17اتاق بازرگانی مازندران10شورای اقتصاد3

وزارت آموزش و پرورش18شهرک های صنعتی11مرکز سرمایه گذاری خارجی4

مجلس شورای اسالمی19مناطق آزاد تجاری12وزارت صنعت، معدن و تجارت5

ریاست جمهوری13مجمع تشخیص مصلحت نظام6

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور14وزارت کشور7

مرحلۀ دوم: شناسایی انتظارات ذی نفعان؛ برای شناسایی انتظارات 
ذی نفعان از روش تحلیل تم براون و کالرک )2006( استفاده شد. 

گام های شش گانۀ تحلیل تم در ادامه توضیح داده شده است.
کدگذاری  شروع  از  پیش  محقق،  داده ها؛  با  آشنایی  اول:  گام 
داده  ها، همۀ مصاحبه های ضبط شده را بر روی کاغذ نوشت و برای 

پیشگیری از جاافتادن احتمالی جمالت، یک بار دیگر دست نوشته 
را با مصاحبۀ ضبط شده مطابقت داد.

می شود  شروع  زمانی  دوم  گام  اولیه؛  کدهای  ایجاد  دوم:  گام 
این  در  است.  شده  آشنا  آن ها  با  و  خوانده  را  داده  ها  محقق  که 
متن  از  دستی  به صورت  را  اولیه  جمالت  و  مفاهیم  محقق  گام، 
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مصاحبه  ها استخراج کرد. بدین ترتیب، 137 مفهوم استخراج شد.
مرحله،  این  در  گزینشی؛  کدهای  جست وجوی  سوم:  گام 
گزینشی  کد  یک  مفهوم  هر  برای  و  تحلیل  را  مفاهیم  محقق 
کنارگذاشتن  با  نویسنده  مرحله،  این  در  کرد.  برچسب گذاری 

کدهای تکراری درنهایت به 54 کد دست یافت.
گام چهارم: شکل گیری تم های فرعی؛ محقق مجموعۀ کدهای 
و  بررسی  به  مفاهیم  خالصه نویسی  با  و  کرد  بازبینی  را  گزینشی 
تصفیه و شکل دهی تم های فرعی پرداخت. درنهایت 28 تم فرعی 

در این گام استخراج شد؛

گام،  این  در  اصلی؛  تم های  نام گذاری  و  تعریف  پنجم:  گام 
از تم های فرعی مرحلۀ قبل برای محقق  تصویری رضایت بخش 
دسته هایی  در  فرعی  تم های  دسته بندی  با  محقق،  آمد.  به وجود 
ماهیت  و  استخراج  را  تحقیق  اصلی  تم های  مشترک،  ماهیت  با 
مسئله ای را که یک تم دربارۀ آن بحث می کند مشخص کرد. در 
ادامه، نشان داد که هریک از تم های اصلی کدام بخش از داده  ها 
در  داده  ها  تجزیه وتحلیل  نتیجۀ  می دهد.  جای  خود  درون  در  را 

جدول 3 ارائه شده است.

جدول3:تمهایفرعیوشکلدهیبهتمهایاصلی

تمهایفرعیتمهایاصلیردیف

1

عوامل اقتصادی

ثبات نرخ ارز

مشوق های سرمایه گذاری2

سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطاتی و اطالعاتی3

هزینه و عرضۀ نیروی کار ماهر4

مالیات بر درآمد شرکت ها5

انضباط سیاست های پولی و مالی6

کیفیت خدمات بانکی و مالی7

1

عوامل اجتماعی

ثبات سیاسی کشور

اصالح قوانین و مقرات2

امنیت مالی و بیمه ای در حوزۀ سرمایه گذاری خارجی3

حمایت دولت از سرمایه گذاری خارجی4

ارتباط مستمر با مجامع سیاسی و اقتصادی خارجی5

نظارت بر فرایند اجرای طرح های سرمایه گذاری6

انجام خدمات پس از سرمایه گذاری7

1

عوامل فرهنگی

نگرش مثبت به سرمایه گذاری خارجی

توجه به ارزش های فرهنگی جامعه2

مشارکت رسانه ها در تبیین نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه3

کاهش ریسک های سیاستی و حاکمیتی4

احساس مسئولیت کارکنان در تسریع صدور مجوزهای قانونی برای تولید5

تهیۀ چارچوب سیاست گذاری مطلوب و هماهنگ در حوزۀ سرمایه گذاری خارجی6

کاهش تناقضات دیدگاه خط مشی گذاران و برنامه ریزان در حوزۀ سرمایه گذاری خارجی7

1

عوامل مدیریتی و حقوقی

طوالنی نبودن فرایند های انجام کار

کاهش سلسله مراتبی نظام تصمیم گیری2

حذف موازی کاری3

کاهش پیچیدگی ساختار ها4

کاهش فساد اداری5

حذف قوانین بازدارنده6

تناسب قوانین با فضای تصمیم گیری در محیط کسب وکار7
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گام ششم: تهیۀ گزارش؛ گام ششم زمانی شروع می شود که محقق 
ساختارهای  با  مطابق  انتزاعی  و  اصلی  تم های  از  مجموعه ای 
پژوهش را در اختیار داشته باشد. در این مرحله، تدوین گزارش و 

تبیین و تحلیل پایانی صورت می پذیرد.

تعیین  به منظور  ذی نفعان؛  قدرت  و  عالقه  میزان  تعیین  سوم:  مرحلۀ 
میزان قدرت و عالقۀ هریک از ذی نفعان، داده های پرسش نامه ها براساس 
مدل اکرمن )ماتریس عالقه/ قدرت( سنجیده شد. در این بخش، مقادیر 

میانگین دو شاخص ارزیابی شد که در جدول 4 مشاهده می شود. 

جدول4:تحلیلوضعیتذینفعان

ینقدرتمیزانعالقهمیزانقدرتنامذینفعانردیف ینعالقهبیشتر بیشتر

عوامل مدیریتی و حقوقیعوامل اقتصادی2/852/97وزارت امور اقتصادی و دارایی1

عوامل مدیریتی و حقوقیعوامل اجتماعی2/953/14سازمان برنامه و بودجه2

عوامل اجتماعیعوامل اقتصادی2/752/78شورای اقتصاد3

عوامل اقتصادیعوامل اقتصادی3/223/28مرکز سرمایه گذاری خارجی4

عوامل اجتماعیعوامل اقتصادی3/063/28وزارت صنعت، معدن و تجارت5

عوامل اجتماعیعوامل فرهنگی2/053/11مجمع تشخیص مصلحت نظام6

عوامل فرهنگیعوامل اجتماعی3/493/39وزارت کشور7

عوامل مدیریتی و حقوقیعوامل اقتصادی3/173/34سازمان های غیردولتی8

عوامل مدیریتی و حقوقیعوامل اقتصادی3/573/71بانک مرکزی9

عوامل مدیریتی و حقوقیعوامل اقتصادی3/573/71اتاق بازرگانی مازندران10

عوامل اجتماعیعوامل اقتصادی2/512/57شهرک های صنعتی11

عوامل اجتماعیعوامل اقتصادی3/103/24مناطق آزاد تجاری12

عوامل اجتماعیعوامل اقتصادی3/413/42ریاست جمهوری13

عوامل اجتماعیعوامل مدیریتی و حقوقی2/622/65سازمان ثبت اسناد و امالک کشور14

عوامل فرهنگیعوامل فرهنگی1/881/42سازمان حفاظت محیط زیست15

عوامل فرهنگیعوامل فرهنگی2/691/91دانشگاه ها16

عوامل مدیریتی و حقوقیعوامل فرهنگی1/671/73وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی17

عوامل فرهنگیعوامل فرهنگی2/022/78وزارت آموزش و پرورش18

عوامل اقتصادیعوامل مدیریتی و حقوقی2/342/49مجلس شورای اسالمی19

مشخص کردن  برای  کلیدی؛  ذی نفعان  شناسایی  چهارم:  مرحلۀ 
گرفته  درنظر  پاِرتو  عدد  قدرت،  ـ  عالقه  ماتریس  محورهای 
آمد.  به دست   2/75 عالقه،  برای  و   3/06 قدرت،  برای  که  شد 
نظر  به  توجه  با  ترسیم شد.  قدرت  ـ  ماتریس عالقه  بدین ترتیب، 
ـ قدرت کلیۀ ذی نفعان مشابه در  ماتریس عالقه  پاسخ دهندگان، 
از  هریک  قرار گیری  محل  می توان  و  است  شده  ترسیم   1 نمودار 

ذی نفعان را به صورت یک نقطه مشاهده کرد.
و  )عالقه  اصلی  ذی نفعان  شامل  پژوهش  کلیدی  ذی نفعان 
قدرت زیاد(، ذی نفعان اولیه )قدرت زیاد، عالقۀ کم( و ذی نفعان 
ثانویه )عالقۀ زیاد، قدرت کم( و در انتها هم ذی نفعان کم اهمیت 

)عالقه و قدرت کم( هستند )جدول 5(.
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نمودار1:ترسیمجاگذاریذینفعان

جدول5:اولویتبندیذینفعانبراساسنتایجبهدستآمده

ذی نفعانعنوان

ذی نفعان کلیدی

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز سرمایه گذاری خارجی، وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان های غیردولتی، اتاق بازرگانی مازندران، مناطق آزاد تجاری، 

ریاست جمهوری

شورای اقتصادذی نفعان اولیه

مجمع تشخیص مصلحت نظامذی نفعان ثانویه

ذی نفعان کم اهمیت
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها، 

مجلس شورای اسالمی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شهرک های صنعتی

بحث  و نتیجه گیری

انتظاراتی  و  خواسته ها  با  متعددی  ذی نفعان  طرح ها،  اجرای  در 
 ممکن 

ً
متفاوت دخیل اند. برآورده ساختن همۀ این انتظارات عمال

نیست. سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ابعاد بین المللی و به ویژه 
است  فراوانی همراه  و مشکالت  با مسائل  فناوری همواره  انتقال 
ضرورت های  از  آن  بهتر  هرچه  اجرای  برای  صحیح  مدیریت  و 
این حوزه به شمار می رود. شناسایی عوامل و ذی نفعان دخیل در 
پروژه ها به ویژه شناسایی ذی نفعان اصلی و مهم و به دست آوردن 
گاهی و شناخت درست انتظارات آنان گامی مهم به منظور درک  آ
مدیریت  راهبرد  تعیین  برای  مناسبی  راهنمای  و  ذی نفعان  عالیق 

ذی نفعان است.
انتظارات ذی نفعان در این پژوهش، با روش تحلیل تم براون و 
کالرک )2006(، در چهار تم اصلی دسته بندی شد. تم اصلی اول، 

که تحقیقات متعددی درخصوص آن انجام شده، عوامل اقتصادی 
است و هفت تم فرعی را دربر دارد. در تم های فرعی نیروی کار 
ماهر و ارزان با تحقیق یون سانگ و فی )2018(، سرمایه گذاری 
با تحقیقات حسینی و  ارتباطاتی و اطالعاتی  در زیرساخت های 
نرخ  ثبات  و  اخباری )1399(  و  نجاتی  و  شاهبندرزاده )1396( 

ارز با تحقیق سیجونگ و انور )2017( همخوانی دارد. 
فرعی  تم  هفت  دربردارندۀ  اجتماعی،  عوامل  دوم،  اصلی  تم 
و  خشنود  تحقیقات  با  سیاسی  ثبات  فرعِی  تم های  در  که  است 
پرویز خانلو )1398(،  و جعفری  زینل زاده  و   )2020( همکاران 
امنیت مالی و بیمه ای در حوزۀ سرمایه گذاری خارجی با تحقیق 
و  سیاسی  مجامع  با  مستمر  ارتباط   ،)2020( همکاران  و  روی 
 )1396( شاهبندرزاده  و  حسینی  تحقیق  با  خارجی  اقتصادی 

هم راستا است.
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تم فرعی ذهنیت  با  تم اصلی سوم، که عوامل فرهنگی است، 
مثبت دربارۀ سرمایه گذاری خارجی با تحقیق لین و لو )2017( و 
گراوال )2020(، مشارکت رسانه ها در تبیین نقش سرمایه گذاری  آ
خارجی در توسعه با تحقیق نایاک و ِشیب )2020( هم راستاست. 
تم  با  که  است  حقوقی  و  مدیریتی  عوامل  چهارم  اصلی  تم 
فرعی کاهش سلسله مراتبی نظام تصمیم گیری و تناسب قوانین با 
فضای تصمیم گیری در محیط کسب وکار با تحقیق ضیایی و ملت 
باقری  تحقیق  با  کار  انجام  فرایند های  طوالنی نبودن  و   )1399(
مطلق و صالحی )1398( و انصاری  مهیاری و رئیسی )1397( 

همخوانی دارد.
ذی نفعان  قدرت،  ـ  عالقه  ماتریس  از  استفاده  با  درنهایت، 
کلیدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش عمومی ایران 
مرکز  بودجه،  و  برنامه  سازمان  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت 
بانک  سرمایه گذاری خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
بازرگانی  اتاق  غیردولتی،  سازمان های  کشور،  وزارت  مرکزی، 
مازندران، مناطق آزاد تجاری، و ریاست جمهوری شناخته شدند. 
با توجه به نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، پیشنهادها و راهکارهای 
در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  خط مشی گذاری  برای  زیر 

بخش عمومی ایران ارائه می شود:

1( توجه همه جانبه به عوامل توسعۀ بالفعل اقتصادی.

و  قوانین  اصالح  مانند  اجتماعی  عوامل  اصالح  و  کنترل   )2
در حوزۀ سرمایه گذاری مستقیم  بیمه ای  و  مالی  امنیت  مقررات، 
در  ثبات  ایجاد  با  حوزه،  این  در  دولت  حمایت  و  خارجی 

سیاست های کالن کشور.

سازمان های  در  خارجی  سرمایه گذاری  دربارۀ  ذهنیت  تغییر   )3
ذی نفع، با توجه به عوامل فرهنگی.

قانون  ساختار  اصالح  با  قانونی،  و  مدیریتی  عوامل  به  توجه   )4
جذب  سیاست گذاری های  ساده سازی  و  خارجی  سرمایه گذاری 
به منظور  قانونی  اجرایی  آیین نامه های  تنظیم  و  خارجی  سرمایۀ 

ایجاد سیاست های تشویقی.
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Abstract
Given the position and importance of foreign direct investment in technology transfer, it is 
necessary to analyze the key stakeholders in the field of foreign direct investment to understand, 
anticipate, and meet the needs and expectations. The purpose of this study is to analyze and 
explain the key stakeholders of technology transfer (foreign direct investment) in the public sector 
of Iran. The statistical population of the study was the stakeholders in foreign direct investment of 
the Iranian public sector. Qualitative sample samples were selected by snowball sampling method 
and quantitative sample by available sampling method. The brainstorming technique was used 
to initially identify stakeholders related to foreign investment, the Brown & Clark (2006) theme 
analysis method was used to identify stakeholder expectations, and the interest-power matrix 
was used to identify key stakeholders. Findings indicated 19 primary stakeholder organizations 
in the field of foreign direct investment in the first stage and stakeholder expectations in the 
four main themes of economic factors, social factors, cultural factors, and managerial and legal 
factors. Budget, Foreign Investment Center, Ministry of Industry, Mines and Trade, Central Bank, 
Ministry of Interior, NGOs, Mazandaran Chamber of Commerce, Free Trade Zones, President 
were identified as key stakeholders. As a result, paying attention to economic, social, cultural, and 
managerial-legal factors was recommended to policymakers in order to meet the expectations of 
key stakeholders and attract more foreign investment in our country.

Keywords: Stakeholder Analysis, Technology Transfer, Foreign Direct Investment, Iranian 
Public Sector
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