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چکیده
کشورهایي که در حال توسعه هستند یا به اصطالح بازارهای نوظهوری دارند ،توجه به سرمایهگذاری
خارجي در آنها امری حیاتي است .این تحقیق با هدف شناسایي عوامل اجتماعي ،فرهنگي مؤثر بر
سرمایه گذاری خارجي در استان آذربایجان شرقي انجام گرفته است .متغیرهای تحقیق شامل اعتماد
اجتماعي متقابل ،مشارکتگرایي ،نوگرایي و اختالفات فرهنگي و متغیر وابسته سرمایهگذاری خارجي بود.
به منظور بررسي مسئله ،از نظریههای مختلف از جمله نظریه پارسونز ،لرنر ،کلمن ،میردال و گیدنز
استفاده شده است .روش تحقیق ،پیمایشي بوده و برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شده
است .نتایج بدست آمده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملي نشانگر اعتبار و پایایي باالی سؤاالت بودند.
جامعه آماری ،مسئولین حوزه سرمایهگذاریهای خارجي و سرمایهگذاران خارجي در شهرهای تبریز و جلفا
بودند .حجم نمونه با روش کوکران انجام گرفته شده و  061نفر در حوزه سرمایهگذاری خارجي مورد
بررسي قرار گرفتند .در نهایت ،نمونههای مورد نظر با روش نمونهگیری طبقهای متناسب و روش
نمونه گیری تصادفي ساده انتخاب شدند .برای تحلیل دو متغیره از آزمون پیرسون و برای انجام تحلیل
چند متغیره از آزمون رگرسیون استفاده شد .نتایج حاصل شده ،نشان داد که بین متغیرهای مستقل با
متغیر وابسته همبستگي معناداری وجود دارد .در تحلیل چند متغیره از بین متغیرهای وارد شده به روش
گام به گام ،متغیر اعتماد اجتماعي متقابل به دلیل اینکه از ضریب پیشبیني باالیي برخوردار بود ،به
عنوان متغیری انتخاب شد که بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشت.
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مقدمه و طرح مسأله
برای کشورهایي که در حال توسعه هستند یا به اصطالح بازارهای نوظهوری دارند ،سرمایهگذاری
خارجي بسیار حیاتي است .شرکت هایي که در این کشوورها مشوغول بوه فعالیوت هسوتند ،بورای
گسترش فروش بینالمللي خود ،به سرمایه و تجربه شرکتهای چندملیتي نیاز مبورم دارنود .ایون
کشورها به سرمایهگذاری خصوصي خارجي در حوزههای زیرساخت ،انرژی ،و منابع آبي نیاز دارند
تا بتوانند شغل های بیشتری ایجاد کنند و به تبع آن سطح عمومي دستمزدها افزایش یابد .تحوول
اساسي که در یک جامعه صنعتي اتفاق ميافتد گسترش و بنیانگیری روحیه علمي در این جوامع
و علمي شدن فرهنگ ميباشد .به عبارت دیگر ،در این جوامع روحیه علمي به یوک بواور تبودیل
ميشود .جذب سرمایه خارجي برای دستیابي به رشد و توسوعه اقتصواد پایودار از عوامول مهوم و
ضروری است .یکي از مؤلفهها و شاخصهای اصلي توسعه اقتصادی دستیابي به رشود اقتصوادی
است و برای تداوم رشد اقتصادی سرمایهگذاری مستقیم خارجي یکي از عوامول الزم و ضوروری
است (عظیمي.)283:9919 ،
اصوال آمادگي برای پذیرش تجربیات جدید در انسانهای نوگرا زیاد است .اینگونه افراد
همواره مایلند به انجام کارهای جدید دست زده و با روشهای جدید برای دستیابي به نتیجه نو و
مطلوب برسند .در زمینه توسعه اقتصادی سیاستگذاران نباید تنها به سرمایهگذاری در زیر ساخت
اقتصادی اکتفا کنند ،بلکه باید به سرمایهگذاری روی عوامل انساني نیز توجه کنند .عوامل
اجتماعي تعیین کننده پیشرفت اقتصادی ،این موضوع را مشخص ميکند که اقتصاد ،اجتماع و
فرهنگ با یکدیگر مرتبط بوده و پیوندهای دروني والگوهای اتفاقي در جوامع ،بسته به دورهای
که توسعه در آن به وقوع ميپیوندد ،متفاوت هستند .بر این اساس ،توسعه عالوه بر بهبود میزان
تولید و درآمد ،شامل دگرگوني اساسي در ساختهای نهادی ،اقتصادی ،اجتماعي و نگرشهای
مردم است که در نهایت منجر به اصالح ساختار اقتصادی و اجتماعي ميگردد .توسعه اقتصادی9
فرایندی است که طي آن مباني علمي و فني تولید از وضعیت سنتي به وضعیت مدرن متحول
ميشوند .عوامل مؤثر در این زمینه شامل آموزههای مناسب توسعهای ،فرهنگ مناسب ،مدیریت
نظام اقتصادی 6و اجتماعي مناسب و حفظ ثبات سیستم ميباشد .توسعه اقتصادی در اساس
معطوف به افزایش ظرفیتهای تولیدی و استفاده مناسب از این ظرفیتها است .این پتانسیلها
در واقع دستیابي به زمینههای فرهنگي توسعه است که رسیدن به آن نیازمند گسترش عدالت،
اعتماد و همدلي اجتماعي و حمایتهای دولتي ميباشد.
با توجه به الگوهای نوسازی اقتصادی ،9ميتوان گفت توسعه اقتصادی مستلزم نوسازی فکر
و اندیشه ،صنعت و فناوری ،خدمات و تغییر در نیروی کوار اسوت کوه در ایون فراینود بکوارگیری
ماشینهای نو و روشهای جدید تولید ضروری است (وینر.)933:9983 ،
1. Economic Development
2. Management of Economic System
3. Economic Modernity
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با تمرکز صنایع تولید ماشینآالت و تجهیزات ،استان آذر بایجان شرقي و بوه ویو ه منطقوه
تبریز و جلفا یکي از قطبهای صنعتي کشوور بوه شومار مويرود .وجوود  99شوهر صونعتي و
تخصصي و  90ناحیه صنعتي ،وجود  3پایانه مرزی گمرکي وجود مؤسسات تحقیقوات صونعتي در
استان ،وجود مزیت نسبي در  99رشته فعالیت صنعتي مراکز آمووزش فنوي شورکتهوای بوزر
صنعتي ،وجود صنایع مادر پیشرفته ،شهر های تخصصي مانند سرمایهگذاری خارجي ،فونآوری
قطعات خودرو ،مصالح ساختماني تبریز و جلفا ،همجواری با کشورهای خارجي و دسترسي آسوان
به بازارهای اروپا و آسیای میانه؛ ایجاد تشکلهای صنفي در زمینه صنعت در سالهای اخیر نظیر
اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ،خانه صنعت و معدن ،انجمون مودیران صونایع و انجمون قطعوه
سازان ،زمینه ارتباط قوی بین مراکز صنعتي فراهم گردیده که مويتوانود الگووی مناسوب بورای
صنایع کشور باشد .وجود شهر اختصاصي سرمایه گذاری خارجي در تبریز ،وجوود شوهر هوا و
نواحي صنعتي در نقاط مختلف حائز اهمیت ميباشد .شرکتهای سرمایهگذاری خارجي که اکثورا
از کشورهای همسایه از جمله ترکیه و آذربایجان هستند ،در تبریز و جلفا ميباشند کوه بوا هودف
توسعه صادرات ،اشتغالزایي و رونق تجارت بوجود آمدهانود (سوازمان صونعت ،معودن و تجوارت
استان آذربایجان شرقي.)9913 ،

چارچوب نظري
در بحث سرمایهگذاریهای خارجي توجه به پایههای فرهنگي و اجتماعي از مهمترین ارکان رشد
سرمایهگذاری محسوب ميشود .بر این اساس ،بسط رویکردهایي کوه منجور بوه رشود و توسوعه
شوند ،ضروری ميباشد (پاپلي.)83:9989 ،
در این بین ،اندیشههوای مکتوب نوسوازی 9بوه عنووان زیربنوا و قالوب فکوری بسویاری از
نظریهپردازان توسعه به شمار ميرود .دانیل لرنر 6از اولین نظریهپردازان نوسازی است کوه نظریوه
خود را تحت عنوان «شخصیت متحر  ،»9مطرح ساخت .لرنر نشان داد که برتریجویي فورد در
داشتن ابزار و امکانات مدرن ،موجبات پیشرفت او را فراهم ميآورد و به تدریج این امر شیوع پیدا
ميکند و منطقه از نظر امکانات و اقتصاد رشد قابل توجهي ميیابد .از دیدگاه ایشان ،فورد نووگرا
باالترین میزان و درجه فکر و اندیشه نوگرایي را دارد.
استالي 0در مقالهای با عنوان «نقش دولت در سرمایهگذاریها» اینگونه مطرح ميکند کوه تواریخ
نشان ميدهد توسعه سرمایهگذاریها از روابط متقابل دولت و اقتصاد پدید ميآید .انگلستان که پیشوتاز
صنعت نوین بوده است ،نخستین حرکت خود را با کوشش دولت آغاز نمود (.)Staley, 1996: 323
1. Modernity school
2. Lerner Daniel
3. Animated character
4. Staley
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وظایف دولت در بخش سرمایهگذاری ،ایجاد زیربنای اجتماعي و مادی برای توسعه ،برنامهریزی برای
توسعه و بیشتر و بهتر کردن تولید ،توزیع و خدمات است .اگر امکانات و تجهیزات مدرن به
جامعهای راه بابد ،در طول زمان اثرات زیادی بر جای ميگذارد که در افکار و اندیشه و ارزشهای
آنها تغییراتي پدید آورده و در نهایت منجر به رشد سرمایهگذاری خواهد شد .همچنین ميتوان به
بحث اعتماد در سرمایهگذاری توجه کرد که از دیدگاه گیدنز اعتماد یکي از عناصر سرمایه اجتماعي
و عامل توسعه است و به نوع ارتباط بین افراد مربوط ميشود .اعتماد ارتباط تنگاتنگي با ارتباط
تعمیم یافته دارد و شاخص مناسبي برای پیوندهای مثبت متقابل است ()Luhman, 1983: 57
آرتور لوئیز 9که در مسائل اقتصواد و سورمایهگوذاری مطالعوات بسویاری دارد ،در مطالعوه توسوعه
اقتصادی کم و بیش به تمامي مسائل اشاره کرده است .نقش سرمایه و سورمایهگوذاری ،نیوروی
کار ،ساختار اقتصادی ،روابط اقتصادی ،نحوه تولید و بازاریوابي در توسوعه اقتصوادی نقوش دارنود
(.)lewis, 1995: 26
به نظر کلمن ،6همدلي و توجه به ارزشهای مذهبي در کسب و کار ،به عنوان سرمایههای
اجتماعي در حوزه اقتصاد ميتوانند به شکوفایي و پیشرفت اقتصاد کمک کنند .یکي از سرمایههای
مهم هر جامعه و شهری ،سرمایه اجتماعي است .سرمایهای که زیربنای توسعه فرهنگي ،اقتصادی،
سیاسي است .هر گونه کاهش در آن ،منجر به کاهش مشارکتهای سیاسي ،فرهنگي ،اجتماعي
و اقتصادی شهروندان ميشود و همچنین رشد آسیبها و جرائم اجتماعي ،بياعتمادی ،یأس و
ناامیدی و احساس محرومیت نسبي و بسیاری از ناهنجاریها نتیجه تقلیل سرمایه اجتماعي در
بین شهروندان یک کالنشهر است (.)Winter, 2007: 23
مک کللند 9در بحث توسعه و نوسازی به این نکته ميپردازند که سیاسوتگذاران نبایود تنهوا بوه
سرمایهگذاری در زیر ساخت اقتصادی اکتفا کنند ،بلکه باید به سرمایهگذاری روی عوامل انسواني
نیز توجه کنند .آنچه مدیران در اختیار دارند میل به پیشرفت و اندیشیدن به راههای جدید است.
برای دستیابي به توسعه ناگزیر هستیم تا از بین طرحهای مختلف سورمایهگوذاری ،بوا توجوه بوه
امکانات خود یک یا چند طرح را انتخاب کنیم .از دیدگاه ایشان هدف ما باید به جای حذف عودم
توازن ،ابقای آن باشد .توانایي در سرمایهگذاری مسئلهای جدی است که نارسایي آن مانع بزرگوي
برای توسعه محسوب ميشود .توانایي در سرمایهگذاری از راه عدالت به دست ميآید و از این راه
نیز افزایش ميیابد.
بنابراین ،اصل توسعه اقتصادی در گرو موفقیت در روابط تجاری است که از طریق حل اختالفات
و تضادها صورت ميگیرد .یکي از سرمایههای مهم هر جامعوه و شوهری و یکوي از مؤلفوههوای
1. Louise Arthur
2. Coleman
3. Macclelland
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اساسي و مؤثر در توسعه ،ثبات و پویایي سرمایه اجتماعي است .سرمایهای که زیور بنوای توسوعه
فرهنگي ،اقتصادی ،سیاسي یک کالنشهر و حتي یک کشور است .اهمیت این سرمایه ،به میزاني
است که از آن بهعنوان «ثروت نامرئي 9یک جامعه» یاد ميکنند .هر گونه کواهش در آن ،منجور
به کاهش مشارکتهای سیاسي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی مويشوود .لوذا مويتووان گفوت،
برتری جویي فرد در داشتن ابزار و امکانات مدرن ،موجبوات پیشورفت او رافوراهم مويآورد و بوه
تدریج این امر شیوع پیدا ميکند و پس از چندی ،منطقه از نظور امکانوات و اقتصواد رشود قابول
توجهي ميیابد .فرد نوگرا که برخوردار از سواد ،آگاهي ،وسوایل ارتبواط جمعوي و همودلي اسوت
باالترین میزان و درجه فکر و اندیشه نوگرایي را دارد.

پیشینه تجربی
نقش و اهمیت سرمایهگذاری در فرآیند رشد و توسعه نظام مالي جوامع در اغلب نظریات رشود و
توسعه اقتصادی مورد تأکیود قورار گرفتوه اسوت .تئووریهوای توسوعه عموموا بوه توأثیر مثبوت
سرمایهگذاری مستقیم خارجي بر رشد نظام مالي به وی ه در کشورهای کمتر توسعه یافته اعتقواد
دارند .چنانچه امنیت سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسوعه و اقتصوادهوای در حوال گوذار
تضمین و بستر قانوني الزم فراهم گردد سرمایه گذاران بینالمللي تمایل بیشتری برای حضور در
این بازار ها خواهند داشت ،بنابراین تسریع در ورود سرمایه گذاری های خوارجي منوافع متقوابلي را
برای کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بینالمللي به دنبال دارد.
مطالعات نشان ميدهند که روند سرمایهگذاری در میان انسانهایي بیشتر است که آمادگي برای
پذیرش تجربیات جدید در آنها زیاد است .انسانهای متجدد همواره مایلند به انجام کارهای جدید
دست زده و یا با روشهای جدید برای دستیابي به نتیجه دست ميزنند .داشتن استقالل هر چه
بیشتر ،اعتقاد به علم و تحر گرایي و استفاده از برنامهریزی بلند مدت از وی گيهای انسانهای
نوگرا ميباشد (سو.)01:9919 ،
بررسيهای لیسپت 6در مورد عوامل تاثیرگذار بر سرمایهگذاری نشانگر آن است که سرمایهگذاری
خارجي با ایجاد درآمد بیشتر ،امنیت اقتصادی باالتر و مشارکت امکانپذیر ميشود.
بر اساس یافتههای پ وهشي وجود الگوهای خاص تعامل در توسعه اقتصادی مهم است .با توجه
به اینکه فرایند تعامل متاثر از عوامل و منابع مختلفي ميباشد ،لذا تعامالتي مفید و سودمند
خواهد بود که در فرایند مبادله از الگوی خاصي پیروی کند .تعامالت در حوزه تولید و صنعت به
عنوان پدیدههایي هستند که در بخش سرمایهگذاری و رشد و توسعه اقتصادی اهمیت زیادی
دارند (.)Dominik, 2013: 453
1. Invisible wealth
2. Lipestick
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نتایج تحقیقات در مورد حمایت دولت و نقش آن در سرمایهگذاری خارجي ،نشان ميدهد که در
فرایند تصمیمگیرها توجه به فعالیتها ،خالقیت و شرایط کار و حمایت از افراد در پیوستگي با ابزار
و تکنولوژی تولید موجب رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد .مطابق این تحقیق توجه به
همبستگي این عوامل و تقویت عوامل خارجي در بهبود شرایط اقتصادی مؤثر خواهد بود .توجه
به نقش حمایتي و از بین بردن متغیرها و عوامل مخل شرایط ،اثرات متفاوتي بر گروههای اقتصادی
دارند ولي به هر حال ایجاد شرایط مناسب و گسترش اولویتهای حمایتي در نهایت افزایش
سرمایهگزاریهای خارجي و در نتیجه توسعه اقتصادی را بوجود ميآورد (.)Elsevier, 2009: 179
با توجه به موارد مطرح شده ،ميتوان گفت مالحظات در حوزه فرهنگ و نگرشهای فرهنگي در
سطح ملي عمق و تاثیر بیشتری در توسعه دارد .به طوری که فرهنگ را سازنده ساختارهای
مختلف جامعه ميداند .نقش این عامل در توسعه سرمایهگذاری کشورهای مختلف متفاوت است.
کشورهایي که در آنها تضادهای قومي و فرهنگي زیادی وجود دارد ،سرمایهگذاریها و توسعه
اقتصادی نیز با مسائلي روبرو شده است .اصل توسعه در گرو موفقیت در روابط تجاری است که
از طریق حل اختالفات و تضادها صورت ميگیرد که توجه به تغییر نگرشها در این زمینه
اهمیت زیادی دارد .بنابراین اصالح الگوهای اجتماعي و فرهنگي زمینههای گسترش روابط
اجتماعي و تجاری و در نهایت سرمایهگذاریهای خارجي را امکانپذیر ميسازد.

فرضیات تحقیق
 .9بین اعتماد اجتماعي متقابل با سرمایهگذاری خارجي رابطه معنيدار وجود دارد.
 .6بین مشارکتگرایي سازمانها و نهادها با سرمایهگذاری خارجي رابطه معنيدار وجود دارد.
 .9بین نوگرایي با سرمایهگذاری خارجي رابطه معنيدار وجود دارد.
 .0اختالفات فرهنگي تا چه اندازه در میزان سرمایهگذاریهای خارجي نقش دارند؟

تعریف مفاهیم
الف .تعاریف مفهومی
سرمایهگذاري خارجی :سرمایهگذاری خارجي شامل سرمایهگذاری یک شرکت یا شخص حقیقي
در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید ميباشد .سرمایهگذاری خارجي به دو شاخه عمده تقسیم
ميشود .سرمایهگذاری مستقیم خارجي و سرمایهگذاری غیر مستقیم .سرمایهگذاری مستقیم و
غیرمستقیم در همه حوزههای اقتصادی و تجاری که بخش خصوصي مجاز به فعالیت در آن
است ،امکانپذیر ميباشد .اما در بخش عمومي و دولتي سرمایهگذاری تنها باید در چارچوب
ترتیبات قراردادی و مشارکت مدني صورت گیرد (سیفي.)69:9916 ،
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اعتماد اجتماعی متقابل :گیدنز اعتماد را اطمینان یا اتکا بر ماهیت یا خاصیت شخصي یا چیزی
یا صحت گفتهای توصیف ميکند .با این انتظار که آنها به گونهای عمل خواهند کرد که نتایج
منفي به حداقل ممکن کاهش یابد و دستیابي به اهداف میسر گردد .اطمینان از اعتماد پذیری
اشخاص با توجه به یک رشته معین از پیامدها یا رویدادهایي صورت ميگیرد که از آن به عنوان
نقطه آغاز سودمندی یاد ميکند (گیدنز.)91:9933 ،
مشارکت گرایی :مشارکت «پایه »9توسعه است .برای داشتن روحیه مشارکتي نخست باید به هر
کس اجازه داده شود تا درتعیین اهداف برنامههای مربوطه ،مداخله و مشارکت نمایند و آنگاه مورد
حمایت قرار گیرند« .با مردم بودن »6به جای «برای مردم بودن» باید به عنوان یک اصل معتبر در
پذیرفت .این امر بستر الزم برای جلب مشارکت هرچه بیشتر را فراهم خواهد آورد .در جلب
مشارکت باید به طور اصولي به مسئله رضایتمندی آنان توجه جدی شود .چنانچه شرکت در امری
رضایتبخش نباشد ،میزان مشارکت اجتماعي آنان پایین خواهد آمد (محسنيتبریزی.)16 :9936 ،
نوگرایی :به معني گرایش فکری و رفتاری به پدیده های فرهنگي نو و پیشرفته تر و کنار گذاردن
برخي از سنتهای قدیمي است .دیدگاه نوگرایي فرایند گسترش خردگرایوي در جامعه و تحقوق آن
در بستر مدرنیته است .نوگرایي یا مدرنیسم ،گسترهای از جنبشهای فرهنگي اسوت کوه ریشوه در
تغییرات جامعه غربي در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد .نوگرایي ،جریاني فکوری بوه
معنای استفاده انسان از دانش ،فناوری و توان تجربي خود برای تولید ،بهبود و تغییر محیط خوود
است (.)Henry, 2004: 165
اختالفات فرهنگی :مجموعه اختالفات و تفاوت رویکردها در زمینههای مختلف از جمله شیوههای
زندگي ،طرز تفکر و آداب و رسوم ميباشد که در میان هر کدام از افراد یک شهر ،یا شهر
صنعتي بر سر مسائل مختلف فرهنگي شکل ميگیرد.
ب .تعاریف عملیاتی
سرمایهگذاري خارجی :منظور از متغیر فوق در این تحقیق ،نگرش کارگزاران داخلي نسبت به
حضور سرمایه داران خارجي در داخل و فعالیت اقتصادی آنها در منطقه مورد مطالعه به اشکال
مختلف از جمله احداث کارگاهها ،کارخانهها ،مراکز تجاری و فعالیتهای تولیدی ميباشد.

1. Foundation
2. Being with people
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اعتماد اجتماعی متقابل :در این تحقیق منظور از اعتماد متقابل این است که کارگزاران و
مسئولین در فعالیتهای تولیدی و صنعتي و تعامالت خودشان با سرمایهگذاران خارجي ،تا چه
اندازه به همدیگر اعتماد ميکنند .این متغیر با طرح مسائلي از جمله اعتماد به همکاران ،اعتماد
به سرمایهگذاران خارجي ،تکیه کردن به کسي ،واگذاشتن کار به کسي ،باور کردن گفتههای
دیگران ،همراه است.
مشارکت گرایی :داشتن روحیه برابری ،عمومیت ،احترام به حقوق دیگران ،توان کافي برای
مشارکت ،مداخله و مشارکت در تعیین اهداف ،برنامهها ،مسئله رضایتمندی ،از جمله معرفهایي
هستند که برای متغیر مشارکتگرایي در نظر گرفته شده است.
نوگرایی :گویههای متغیر فوق در برگیرنده معرفهای زیر ميباشد :گرایش فکری و رفتاری به
پدیدههای فرهنگي نو و پیشرفتهتر ،کنارگذاردن برخي از سنتهای قدیمي ،استفاده انسان از
دانش ،فناوری و آگاهي از توان تجربي خود و دیگران ،باور داشتن به قدرت اندیشه انسان.
اختالفات فرهنگی :میزان اختالف نظرها و رویکردهای متفاوت در مورد حضور و ورود سرمایهگذاران
در کشور ميباشد .به عبارت دیگر داشتن دیدگاههای مثبت یا منفي در مورد تفاوتهای فرهنگي
کارگزاران و مسئولین داخلي با سرمایهگذاران خارجي ميباشد.

روششناسی تحقیق
یکي از اهداف این تحقیق تبیین روابط بین پدیدهها است .فرضیههای این پ وهش به سمت
کاربرد عملي هدایت ميشود ،بنابراین یک تحقیق کاربردی است و روش تحقیق از نوع روش
پیمایشي 9ميباشد .برای گردآوری دادهها و تجزیه و تحلیل آنها از پرسشنامه استفاده شده است و
گویهها براساس طیف لیکرت و در سطح فاصلهای بودند که کلیه متغیرها در سطح فاصلهای و با
ضریب همبستگي پیرسون سنجش شدهاند.
اعتبار و پایایي :6برای سنجش اعتبار سازه از روش تحلیل عاملي و برای تعیین اعتبار هریک از
متغیرهای مستقل و وابسته ،از آزمون کایزر و بارتلت 9استفاده شده است .همچنین برای ارزیابي
روایي سؤاالت پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .نتایج به دست آمده از
تحلیل عاملي و روایي متغیرها در جداول زیر آورده شده است.
1. Survey Method
2. Validity&Reliablity
3. Kaiser&Bartletts
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جدول شماره  :1تحلیل عاملی متغیر سرمایهگذاري خارجی
عناوین عاملها

عاملها

بار عاملی

واریانس تبیین شده

مقادیر ویژه

فراوانی تجمعی

0/16
9

0/19
0/10

63/60

9/89

61/39

0/89
0/36
0/39

سرمایهگذاری
خارجي

0/30
6

0/30
0/28

63/93

9/32

08/39

0/29
0/29
0/39
0/21
9

0/10

66/23

9/00

32/90

0/83
جدول شماره  -2تحلیل عاملی متغیر اعتماد اجتماعی متقابل
عناوین عاملها

عاملها

بار عاملی

9

0/10
0/16
0/10

واریانس تبیین شده

93/89

مقادیر ویژه

9/32

فراوانی تجمعی

93/82

0/83
اعتماد اجتماعي

0/33

متقابل

0/36
6

0/39
0/39
0/26
0/29

23/83

6/31

30/23
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جدول شماره  -3تحلیل عاملی متغیر مشارکت گرایی
عناوین عاملها

عاملها

بار عاملی

واریانس تبیین شده

مقادیر ویژه

فراوانی تجمعی

0/19
9

0/16
0/10

90/63

9/26

93/61

0/83
0/89

مشارکت گرایي

0/38
6

0/30
0/39

90/39

9/98

36/99

0/30
0/23
جدول شماره  -4تحلیل عاملی متغیر نوگرایی
عناوین عاملها

عاملها

بار عاملی

واریانس تبیین شده

مقادیر ویژه

فراوانی تجمعی

0/13
9

0/19
0/16

98/83

9/18

91/23

0/81
0/83

نوگرایي

0/86
6

0/38
0/32
0/30
0/23

99/80

9/63

36/02
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جدول شماره  -5تحلیل عاملی متغیر اختالف فرهنگی
عناوین عاملها

عاملها

بار عاملی

واریانس تبیین شده

فراوانی تجمعی

مقادیر ویژه

0/89
0/86
0/19

9

0/80

06/32

03/80

0/68

0/83

اختالف فرهنگي

0/83
0/80
0/31

6

0/39

61/92

30/02

6/39

0/28

جدول شماره  -6تحلیل روایی متغیرهاي تحقیق
تعداد گویهها

روایی کل

نام متغیر
سرمایهگذاری خارجي

93

%86

اعتماد اجتماعي متقابل

90

%82

مشارکت گرایي

90

%86

نوگرایي

90

%89

اختالف فرهنگي

90

%80

جامعه آماری این تحقیق شامل مسئولین سازمانها و نهادهای سرمایهگذاری خارجي،
سرمایهگذاران خارجي و کلیه کارگزاران و نیروهای انساني مربوط به حوزه سرمایهگذاری در
سطح متوسط و کالن شهر تبریز و جلفامي باشند که در مجموع  061نفر بودند .همچنین ،برای
تعیین حجم نمونه کارگاهها و کارگزاران از روش کوکران استفاده شده است.
Nt 2 pq
d 2  n  1  t 2 pq

n
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در این تحقیق با توجه به ماهیت آن ،روش نمونهگیری طبقهای متناسب انجام گرفت که در آن،
نمونه هر طبقه بر اساس حجم آن طبقه محاسبه شده است .در نهایت نمونه مورد نظر با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفي ساده انتخاب شدهاند که شرح کامل آنها در جداول زیر آمده است.
جدول شماره  -7جامعه و نمونه آماري فعاالن اقتصادي شهر تبریز بر حسب نوع فعالیت
طبقات فعالیت در شهرکهاي

جامعه آماري

نمونه آماري

سرمایهگذاري

فعاالن اقتصادي

فعاالن اقتصادي

693

10

12

98

سرمایهگذاران خارجي

608

11

جمع

389

699

کارکنان بخشهای مختلف در
سرمایهگذاری خارجي
مسئولین سازمانها و نهادهای
سرمایهگذاری خارجي

جدول شماره  -8جامعه و نمونه آماري فعاالن اقتصادي شهر جلفا بر حسب نوع فعالیت
طبقات فعالیت در شهرکهاي

جامعه آماري

نمونه آماري

سرمایهگذاري

فعاالن اقتصادي

فعاالن اقتصادي

920

31

29

90

سرمایه گذاران خارجي

983

81

جمع

096

918

کارکنان بخشهای مختلف در
سرمایهگذاری خارجي
مسئولین سازمانها و نهادهای
سرمایهگذاری خارجي

منبع :سازمان صمت استان آذربایجان شرقي9913 ،

یافتهها و نتایج
 -9رابطه اعتماد اجتماعي متقابل با سرمایه گذاری خارجي :نتایج بدست آموده از آزموون معنوي
داری  rپیرسون 9نشان داد که سوطح معنوي داری مشواهده شوده ( ) sig=0/00کمتور از آلفوای
تحقیق( )0/09بوده و ضریب همبستگي پیرسون  0/26ميباشود .لوذا بوین اعتمواد اجتمواعي بوا
سرمایهگذاری خارجي همبستگي مستقیم وجود دارد.
1. Pearson
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 -6رابطه مشارکت گرایي با سرمایهگذاری خارجي :نتایج به دست آمده از آزمون معنيداری r

پیرسون نشان داد که سطح معني داری مشاهده شده ( )sig = 0/000کمتر از آلفای تحقیق
( )0/09بوده و ضریب همبستگي پیرسون  0/33ميباشد ،لذا بین مشارکتگرایي با سرمایهگذاری
خارجي همبستگي مستقیم وجود دارد.
 -9رابطه نوگرایي با سرمایهگذاری خارجي :در جامعه مورد مطالعه ،نتایج به دست آمده از آزمون
معنيداری  rپیرسون نشان داد که سطح معنيداری مشاهده شده ( )sig=0/000کمتر از آلفای
تحقیق ( )0/09بوده و ضریب همبستگي پیرسون  0/32ميباشد ،لذا بین نوگرایي با
سرمایهگذاری خارجي همبستگي مستقیم وجود دارد.
 -0رابطه اختالف فرهنگي با سرمایهگذاری خارجي :نتایج به دست آمده از آزمون معنيداری r

پیرسون نشان داد که سطح معنيداری مشاهده شده ( )sig=0/000کمتر از آلفای تحقیق ()0/09
بوده و ضریب همبستگي پیرسون  -0/03ميباشد ،لذا بین اختالف فرهنگي با سرمایهگذاری خارجي
همبستگي معکوس وجود دارد.
 -3بررسي تفاوت سرمایهگذاری خارجي در دو منطقه :در پاسخ به این سؤال که آیا سرمایهگذاری
خارجي در سطح دو منطقه با هم متفاوت هستند ،از آزمون  Tمستقل استفاده شده است .در این
آزمون شهر تبریز به عنوان گروه اول و جلفا گروه دوم انتخاب گردید که نتایج به دست آمده از
آزمون معنيداری  tمطابق جدول  1نشان داد که سطح معنيداری مشاهده شده ()sig=0/00
کمتر از آلفای تحقیق ( )0/03بوده و با توجه به عالمت مثبت  ،tنتیجه ميگیریم که
سرمایهگذاری خارجي در تبریز بیشتر از جلفا ميباشد.
جدول شماره  -9آزمون  tمقایسه تفاوت سرمایهگذاري خارجی دو منطقه
منبع تغییرات

سطح معنیداري
برابري واریانسها

سرمایهگذاری خارجي

0/30

مقدار t
3/00

درجه

سطح معنیداري

تفاوت

آزادي

آزمون  tهمگن

میانگینها

063

0/000

0/910

پیش فرضهای رگرسیون:
 -9نرمال بودن :با توجه به نمودار 9تمامي نقاط حول یک خط راست قرارگرفتهاند .بنابراین
ميتوانیم فرض نرمال بودن را ثابت کنیم.
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نمودار شماره  -1توزیع نرمال بودن مدل

 -6ثابت بودن واریانس :نمودار  6نشان ميدهد که الگوی خاصي در نقاط مربوط به دادهها
وجود ندارد ،بنابراین فرض ثابت بودن واریانس تایید ميشود.

نمودار شماره  -2پراکنش باقیماندههاي استاندارد شده در مقابل مقادیر پیشبینی استاندارد شده

 -9خطي بودن :با توجه به نمودار 9نتیجه ميگیریم که نقاط به صورت یک خط مستقیم
کنار هم جمع شدهاند .بنابراین فرض خطي بودن مشاهدات ثابت ميشود.
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نمودار شماره  -3خطی بودن باقیماندههاي استاندارد شده بامقادیر پیشبینی استاندارد شده

 -0مستقل بودن :مقدار مشاهده شده در آزمون دوربین واتسون برای مدل مناسب است.
جدول شماره  -11آزمون دوربین واتسون
ضریب همبستگي چند گانه

0/89

ضریب تبیین

0/36

ضریب تبیین تصحیح شده

0/39

اشتباه استاندارد

0/92

مقدار دوربین واتسون

6/03

نتایج مربوط به برازش مدل تحلیل چند متغیره
برای بررسي اثرمتغیرهای مستقل بر روی متغیر مال

(سرمایهگذاری خارجي) 0 ،متغیر پیش

بین وارد مدل رگرسیوني شدند که شامل متغیرهای اعتماد اجتماعي متقابل ،مشارکتگرایي،
نوگرایي و اختالفات فرهنگي بودند .نتایج به دست آمده از جدول  90نشان داد  %26از پراکندگي
مشاهده شده در مورد سرمایهگذاری خارجي ،توسط  0متغیر وارد شده توجیه و تبیین ميشود و
باقيمانده واریانسها به وسیله عوامل دیگری که در این تحقیق نیامده است ،تبیین ميشوند.
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جدول شماره  -11تحلیل رگرسیون چندگانه سرمایهگذاري خارجی
ضریب همبستگی چند گانه

R

1/62

ضریب تبیین

R squar

0/36

ضریب تبیین تصحیح شده

Adjjust R squar

0/39

اشتباه استاندارد

Std.Erorr of the Estimate

0/03

 -1مدل رگرسیونی به روش گام به گام
از این مدل ،مطابق جدول  99نتایج زیر حاصل شد .متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه
معني دار دارند .ضرایب  Betaدر این جدول ،نشان دهنده میزان تاثیر هر یک از متغیرهای
مستقل بر روی متغیر سرمایهگذاری خارجي ميباشد .نتایج حاصل از جدول99به روش گام به
گام ،نشان داد ،کلیه متغیرها در مدل نهایي باقي ماندند .با توجه به اینکه بیشترین ضریب بتا
مربوط به متغیر اعتماد اجتماعي متقابل ميباشد ،بنابراین نتیجه ميگیریم که وجود اعتماد متقابل
بین سرمایهگذاران خارجي و مسئولین حوزه سرمایهگذاری یکي از زمینههای اجتماعي -فرهنگي
سرمایهگذاریها و در نتیجه توسعه اقتصادی است.
جدول شماره  -11آمارههاي متغیرها در مدل نهایی
متغیرها

B

St.E

Beta

t

Sig

Partial correlation

عرض از مبداء

0/90

0/03

-

3/02

0/000

-

اعتماد اجتماعي

0/61

0/03

0/96

2/83

0/000

0/99

مشارکت گرایي

0/60

0/00

0/66

0/20

0/000

0/69

نوگرایي

0/93

0/03

0/91

0/03

0/000

0/91

اختالف فرهنگي

-0/92

-0/00

0/90

-9/01

0/000

-0/92

 -6تحلیل مسیر :9تحلیل مسیر شیوهای در تحلیل و ارائه نتایج است که عمدتا بر تکنیکهایي
استوار است که برای آزمون مدلهای علي به کار ميرود .در تحلیل مسیر از  R 2یا ضریب تبیین
استفاده ميشود .از این رو ميتوان میزان مناسب بودن مدل را ارزیابي کرد و با استفاده از وزن بتا
که در تحلیل مسیر ،ضریب مسیر خوانده ميشود ،مقدار اثر هر متغیر را تعیین کرد .با توجه به
اینکه مقدار  R 2در مدل رگرسیون ،بیشتر است ،قدرت مدل باال ميباشد .تحلیل مسیر مشخص
ميکند اثر هر متغیر تا چه حد مستقیم و تا چه حد غیر مستقیم است (دواس.)9932 :666 ،
1. Path Analysis
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نمودار شماره  -0مدل تحلیل مسیر سرمایهگذاری خارجي

نتیجهگیري
یافتههای بدست آمده از مطالعات میداني نشان داد که میان سرمایهگذاران و مسئولیت سرمایهگذاری
اعتماد متقابل وجود دارد ،ولي این اعتماد تا حدی بود که سرمایهگذاریهای سطح کوچک و
متوسط را در برميگرفت .به عبارت دیگر سرمایهگذاران در مواردی که ميخواستند مبادالت
کالن انجام دهند ،اعتماد کمتری به همدیگر داشتند و جانب احتیاط را رعایت ميکردند .از سوی
دیگر ،وجود مشارکت ،همکاری ،وحدت ،نوگرایي و همدردی در میان نیروهای انساني و به وی ه
در میان مسئولین امر بیشتر بود .این مشارکتها تا جایي بود که فرد ميدانست با این همیاری
سودی نصیب او و دیگران خواهد شد .مشاهدات به عمل آمده نشان داد که سرمایهگذاران
خارجي ،حمایتهای دولتي را متذکر ميشدند و تا حدودی از آن رضایت داشتند .به نظر آنها اگر
دولت زمینههای الزم برای سرمایهگذاری را فراهم سازد و از آنها پشتیباني کند در چنین شرایطي
ميتوان گفت راه رسیدن به توسعه در میان دو طرف هموار خواهد شد .سرمایهگذاران به وجود
اختالف فرهنگي اذعان داشتند .ولي از دیدگاه آنها تفاوت رویکمردی نميتواند مانع رسیدن به
اهداف اقتصادی در میان آنها گردد .پس از ذکر نتایح حاصل شده از مشاهدات ،به نتایج به دست
آمده از آزمون فرضیهها ميپردازیم.
 -9اعتماد اجتماعي متقابل :نتایج بدست آمده از آزمون فرضیهها در این مورد نشان داد که سطح
معنيداری مشاهده شده کمتر از آلفای تحقیق ميباشد ،لذا بین اعتماد اجتماعي با زمینههای
فرهنگي توسعه اقتصادی همبستگي مستقیمي وجود دارد و این امر نشانگر اهمیت اعتماد
اجتماعي در گسترش سرمایهگذاریهای خارجي است .در تایید این فرضیه ميتوان به دیدگاه
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گیدنز اشاره کرد .به نظر گیدنز اعتماد شاخص مناسبي برای پیوندهای مثبت متقابل است .اعتماد
اجتماعي از شرایط و الزامات عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب ميشود ،بطوری
که باعث پیدایش آرامش و امنیت رواني ميگردد و برای حرکت موفقیتآمیز اقتصاد و توسعه
سیاسي و اجتماعي ضرورت دارد .از نظر پاتنام نیز اعتماد افراد را مقید ميکند تا در گروههای
مختلف اجتماعي با هم به تعامل ،مبادله و تصمیمگیری بپردازند و نتیجه چنین تعامالتي گسترش
سرمایهگذاریهای مختلف است .مطالعات نشان ميدهند که روند توسعه اقتصادی در میان
انسانهایي زیاد است که تعامل سازنده در میان آنها بیشتر بوده و آمادگي برای پذیرش تجربیات
جدید را دارند .بنابراین در این فرایند تعامالتي مفید و سودمند خواهد بود که از الگوی اعتماد
متقابل پیروی کند.
 -6مشارکت گرایي :نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها در این مورد نشان داد که سطح
معنيداری مشاهده کمتر از آلفای تحقیق ميباشد ،لذا بین مشارکتگرایي با سرمایهگذاریهای
خارجي همبستگي مستقیمي وجود دارد و این امر نشانگر اهمیت مشارکتگرایي در گسترش
سرمایهگذاریهای خارجي است .در مورد اهمیت مشارکت در سرمایهگذاری خارجي دیدگاههای
مختلفي وجود دارند .به نظر «کلمن» ،نیکوکاری ،خیربودن ،مشارکت و توجه به ارزشها در
کسب و کار ،بهعنوان سرمایههای اجتماعي در حوزه اقتصاد هستند که اگر در رفتارها و قواعد و
مبادالت اقتصادی و هنجارهای آن حاکم شوند ،ميتوانند به شکوفایي و پیشرفت اقتصاد کمک
کنند .از دیدگاه «مک کللند» نیز سیاستگذاران نباید تنها به سرمایهگذاری در زیر ساخت
اقتصادی اکتفا کنند ،بلکه باید به سرمایهگذاری روی عوامل انساني نیز توجه کنند .تنها در حالتي
ميتوان گفت فرد از انگیزه پیشرفت قوی برخوردار است که بطور مستمر به بهبود وضعیت فعلي
بیندیشد و این امر در سایه وحدت و مشار اجتماعي امکانپذیر خواهد بود .لیسپت نیز در
تحقیقات خود نشان داد که توسعه اقتصادی با ایجاد امنیت اقتصادی باالتر ،همبستگي و
مشارکت بیشتر ،اتفاق ميافتد.
 -9نوگرایي :نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها در این مورد نشان داد که سطح معنيداری
مشاهده شده کمتر از آلفای تحقیق ميباشد ،لذا بین نوگرایي با سرمایهگذاری خارجي همبستگي
مستقیمي وجود دارد و این امر نشانگر اهمیت دیدگاههای نوگرایي در رشد سرمایهگذاریهای خارجي
است و با توجه به اینکه اکثر سرمایهگذاران در جامعه مورد مطالعه تفکرات نوگرایانه داشتند،
بنابراین تمایل آنها برای سرمایهگذاری زیاد بود.
دانیل لرنر نشان داده است که برتری جویي فرد در داشتن ابزار و امکانات مدرن ،موجبات
پیشرفت او رافراهم ميآورد و بتدریج این امر شیوع پیدا ميکند و پس از چند سال از نظر
اقتصادی رشد قابل توجهي ميیابد .وی معتقد است که فرد نوگرا که برخوردار از سواد،
شهرنشیني ،وسایل ارتباط جمعي و همدلي است باالترین میزان و درجه فکر و اندیشه نوگرایي را

تحلیل جامعه شناختي عوامل اجتماعي ،فرهنگي موثر بر سرمایه گذاري خارجي در ...

111

دارد و عکس این قضیه نیز صادق است .بنابراین با ورود متغییرهای فوق ميتوان آنها را به سمت
نوسازی کشاند .از نظر وی یکي از جنبههای اساسي در نوسازی ،پیشرفت متحر است که
مشخصه آن منطق و همدلي است و افراد تازه فعال شده را در حال تغییر ،ترغیب به فعالیت
مثمرثمر ميکند.
 -0اختالفات فرهنگي :نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها در این مورد نشان داد که سطح
معنيداری مشاهده شده کمتر از آلفای تحقیق ميباشد ،لذا بین اختالف فرهنگي با سرمایهگذاری
خارجي همبستگي معکوس وجود دارد .در مورد اختالف فرهنگي و نقش آن در سرمایهگذاری
خارجي ميتوان از دیدگاه سرنکا استفاده کرد.
از دیدگاه سرنکا ،مالحظات در حوزه فرهنگ و نگرشهای فرهنگي در سطح ملي عمق و تاثیر
بیشتری در توسعه دارد .به طوری که فرهنگ را سازنده ساختارهای مختلف جامعه ميداند .از
دیدگاه ایشان کشورهایي که در آنها تضادهای قومي و فرهنگي وجود دارد ،توسعه اقتصادی نیز با
مسائلي روبرو شده است .اصل توسعه اقتصادی در گرو موفقیت در روابط تجاری است که از
طریق حل اختالفات و تضادها صورت ميگیرد که توجه به تغییر نگرشها در این زمینه اهمیت
زیادی دارد .با توجه به اینکه اصول و پایههای فرهنگي در کشورها و جوامع مختلف ،متفاوت
است ،لذا در سطح جهاني توجه به این موضوع در ایجاد بازارهای تجاری بینالمللي نقش مهمي
دارد.
به طور کلي با توجه به یافتههای نظری و تجربي ميتوان گفت ،سرمایهگذاری و دستیابي به
توسعه اقتصادی در گرو موفقیت در روابط تجاری است که از طریق حل اختالفات و تضادها
صورت ميگیرد .یکي از مؤلفههای اساسي و مؤثر در این زمینه ،ثبات و پویایي سرمایه اجتماعي
است .سرمایهای که زیر بنای توسعه فرهنگي و اقتصادی است .اهمیت این سرمایه ،به میزاني
است که از آن بهعنوان ثروت نامرئي یک جامعه یاد ميکنند .هر گونه کاهش در آن ،منجر به
کاهش مشارکتهای فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی ميشود .لذا ميتوان گفت ،حذف موانع
اجتماعي و فرهنگي و گسترش روحیه نوگرایي از اصول مهم به شملر ميرود .چرا که ،فرد نوگرا
که برخوردار از سواد ،آگاهي ،وسایل ارتباط جمعي و همدلي است باالترین میزان و درجه فکر و
اندیشه نوگرایي را دارد .کشورهایي که در آنها تضادهای قومي و فرهنگي زیادی وجود دارد،
سرمایهگذاریها و توسعه اقتصادی نیز با مسائلي روبرو شده است .اصل توسعه در گرو موفقیت
در روابط تجاری است که از طریق حل اختالفات و تضادها صورت ميگیرد و توجه به تغییر
نگرشها در این زمینه اهمیت زیادی دارد .بنابراین اصالح الگوهای اجتماعي و فرهنگي زمینههای
گسترش روابط اجتماعي و تجاری و در نهایت سرمایهگذاریهای خارجي را امکانپذیر ميسازد.
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پیشنهادها
 .9ميتوان با انجام کارهای مثبت ،رفتارهای مناسب و حاکم کردن ضوابط بر روابط اعتماد
متقابل مسئولین سرمایهگذاری و سرمایه گذاران خارجي را نسبت به همدیگر بیشتر کنیم و راه را
برای تفکر توسعهای فراهم نماییم .از سوی دیگر ،توجه به پیشنهادات سرمایهگذاران و اجرایي
نمودن آنها ،تشویق و پاداش و توجه وی ه به حقوق و مزایای آنها ميتواند اعتماد متقابل میان
طرفین را بهبود بخشیده و زمینههای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی را میسر سازد.
 .6با توجه به اهمیت مشارکتها که موجب کاهش اختالفات و درگیریها شده و حس احترام و
احساس تعلق اجتماعي و مثبتنگری و تفکر توسعهای را افزایش ميدهد ،بنابراین توجه به
مشارکت و همبستگي مسئولین و سرمایهگذاران یکي از ارکان مهم اجتماعي برای بهبود شرایط
و زمینههای سرمایهگذاریها است.
 .9حمایت دولت و مسئولین سرمایهگذاری از سرمایهگذاران خارجي یکي از زمینههای مهم
سرمایهگذاری در حوزههای مختلف به وی ه صنعت ميباشد .دولت ميتواند با ایجاد زیر بنای
مادی و اجتماعي ،امنیت سرمایهگذاری ،پشتیباني از فعاالن اقتصادی ،ارائه تسهیالت مالي
مناسب ،تسهیل ترانزیت کاال و فراهم نمودن شرایط تعامالت خارجي ،زمینههای سرمایهگذاریهای
خارجي را امکانپذیر کند.

تحلیل جامعه شناختي عوامل اجتماعي ،فرهنگي موثر بر سرمایه گذاري خارجي در ...
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