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 چکیده 

 سرمايه گذاري.  است اقتصادي مختلف هاي فعالیت و ها بخش در گذاري سرمايه نیازمند اقتصادي توسعه

 براي اقتصادي رشد امکان سرمايه گذاري، وجود بدون به طوريکه است اقتصادي هر در کلیدي بسیار متغیري

 سرمايه نوع اين جذب برايا کشوره خارجی، مستقیم سرمايه گذاري مهم نقش به توجه با. اردند وجود کشور

 میان ويژه به رقابت اين .است رقابتی بسیار سرمايه ها اين جذب جهانی بازار در درواقع، .می کنند تالش

 اين .است یشترب مالی منابع کمبود و توسعه به سريع دستیابی لزوم به توجه با توسعه درحال کشورهاي

 ها سرمايه نوع اين جذب براي گوناگونی تمهیدات منظور اين به و هستند سرمايه انواع جذب درپی کشورها

شناسايی و اولويت بندي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقیم  پژوهش اين از هدف .برند می بکار

عبارتست از اساتید دانشگاه در حوزه  پژوهش در آماري جامعه .خارجی در صنعت کاشی و سرامیک می باشد

 می باشند ابزار نفر 54 تعداد به که اصفهان بازرگانی استان استانداري، اتاق ، اقتصادي اقتصاد، کارشناسان

رتبه بندي از تکنیک تحلیل سلسله  براي داده ها تحلیل و تجزيه مورد در و پرسشنامه اطالعات، جمع آوري

( ماتريس مقايسات زوجی و نتايج حاصل معیارها)نتايج بدست آمده از  .استفاده شده است AHPمراتبی 

، عامل اقتصادي با وزن نهايی )اقتصادي،سیاسی و حمايتی و تشويقی)عامل موثر  3نشان داد که از بین 

 0/105و عامل حمايتی و تشويقی با وزن نهايی258/0بیشترين وزن و عامل سیاسی با وزن نهايی  637/0

نتايج حاصل از ماتريس مقايسات زوجی و نتايج حاصل ) ،همچنین در پژوهش حاضررا داشته اند کمترين وزن

ی ارائه شده پیشنهادات مدل از حاصل نتايج به توجه با ،و رتبه بندي آنها شناسايی و در انتها( از زير معیار ها

 .است

 

ت کاشی و سرامیک،تکنیک سرمايه گذاري مستقیم خارجی،عوامل جذب سرمايه ،صنع :واژه های کلیدی

 .تحلیل سلسله مراتبی
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 مقدمه

 هاي طرح در گذاري سرمايه بدون .است اقتصادي مختلف هاي فعالیت و ها بخش در گذاري سرمايه نیازمند اقتصادي توسعه

 تمايل جهان، کشورهاي از بسیاري امروزه .داشت را اقتصادي رفاه و تولید اشتغال، گسترش انتظار توان نمی روبنايی و زيربنايی

 .(0330کريمی کیا و همکاران ،)اند کرده پیدا جیخار هاي سرمايه جذب به شديدي

 جامعه به صنعتی ازجامعه گذر و الملل بین محیط سريع تحوالت با البته که امروز دنیاي رشد به و ر رقابت در پیچیدگی

 وتورم به عنوان گذاري سرمايه جذب از که گرديد موجب است همراه جهانی اقتصاد به ملی د اقتصا تغییر نیز و اطالعاتی

 رفاه و اشتغال ايجاد بهره وري، افزايش کشورها، توسعه اقتصادي و رشد تواند می زيرا ، شود ياد اقتصادي توسعه محرك

 (.0333اکبريان،)گردد موجب را اجتماعی

 به يافته توسعه کشورهاي که طوري به است، نبوده يکسان جهان کشورهاي در خارجی مستقیم گذاري سرمايه جذب روند

 کشورها برخی نیز توسعه حال در کشورهاي میان در .برخوردارگشته اند بیشتري خارجی مستقیم گذاري سرمايه از مراتب

 .نمايند جذب را جهانی خارجی مستقیم گذاري سرمايه از زيادي نسبتاً سهم توانسته اند هند و کره، چین، مانند

 هاي سرمايه جلب پی در که کشورهايی در باال فنی دانش و فناوري به نیاز يا و سرمايه تراکم اي بر داخلی منابع بودن ناکافی

 کم اخلی د منابع با ،کشورهاي ديگر سوي از . کند می ايجاب را مسئله اين به نسبت جدي رويکرد هستند خارجی مستقیم

 را خود خواسته هاي تأمین براي باثبات منابع به نیاز و نداشته را جديد بازارهاي از سهام کسب و صادرات گسترش توان قدرت،

 چنین از نیز ايران میان اين در. است اقتصادي راهکارهاي از يکی خارجی مستقیم سرمايه گذاري جذب میان اين در که دارند

 موجود نیازهاي با قیاس در گرفته صورت داخلی سرمايه گذاريهاي نبودن کافی دلیل به و نبوده مستثنی المللی بین تعامل

 (.0331کاظمی و همکاران،)میرسد به نظر مؤثر و مفید راههاي از يکی خارجی مستقیم سرمايه گذاري ذبج ملی اقتصاد

خارجی با استفاده از تکنیک تحلیل  مستقیم گذاري سرمايه جذب بر مؤثر شناسايی و اولويت بندي عوامل به مقاله اين در

 خارجی مستقیم گذاري سرمايه جذب بر عواملی چه که یدهیمم پاسخ سوال اين به ديگر عبارت به. سلسله مراتبی می پردازيم

 ؟هستند موثر

 پیشینه تحقیق

 آنجا از و است ه داد انجام "ايران در گذاري سرمايه امنیت بر مؤثر عوامل" عنوان تحت مقاله اي ( 1383 ) بحرينی زاده حسین

 امنیت میزان خصوص در مقاله بنابراين ، است گذاري سرمايه بر اثرگذار متغیرهاي ترين مهم از يکی گذاري سرمايه امنیت که

 .میپردازد مطالعه به شیوه 2 به آن در گذاري سرمايه فضاي کننده ناامن عوامل ترکیب و اقتصاد يک در

 ثر مؤ عوامل اساس بر اسالمی کنفرانس سازمان عضو کشورهاي بندي رتبه" تحت عنوان اي مقاله( 1384 ) همکاران و نجارزاده

 رشد دلیل به مالزي کشور که دهد می نشان بندي رتبه از حاصل نتايج. دادند انجام "خارجی مستقیم گذاري سرمايه بر

 جذب لحاظ از را وضعیت بهترين… و کشور اين در ها سرمايه خروج و ورود آزادسازي هاي برنامه اجراي نیز و باال اقتصادي

 .دارد قرار 35 رتبه در اسالمی کنفرانس سازمان عضو مطالعه مورد کشور 43 بین ايران و داراست خارجی گذاري سرمايه

 ثبت حق اثر بر تأکید با ايران در خارجی مستقیم گذاري سرمايه بر مؤثر عوامل در مقاله بررسی (0330فطرس و امامی،)

 حق از حمايت و اقتصاد ازبودنب درجه اقتصادي، هاي زيرساخت طبیعی، منابع انسانی، اختراع به اين نتیجه رسیدند نیروي

 گذاري سرمايه بر معناداري و منفی اثر دولت اندازه .دارد خارجی مستقیم گذاري سرمايه بر داري معنا و مثبت اثر اختراع ثبت

 1381 سال در خارجی مستقیم گذاري سرمايه گسترش و حمايت جديد قانون تصويب همچنین .دارد خارجی مستقیم

 .است داشته خارجی مستقیم گذاري سرمايه بر دارمعنا و مثبت تأثیري

 مستقیم گذاري سرمايه جذب بر مؤثر اجتماعی و اقتصادي عوامل" عنوان تحت اي مقاله در ( 1391) افشاري و حیدري

 ناخالص تولید متغیر که رسیدند نتیجه اين به (2007 –1996) زمانی دوره در حکمرانی هاي شاخص بر تأکید با خارجی
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 OECD کشورهاي مدل و جهانی مدل در محیطی پايداري و حکمرانی بازار شاخص اندازه شاخص جايگزين عنوان به داخلی

 حالی در داشته اند خارجی مستقیم سرمايه گذاري جذب افزايش در را تأثیر بیشترين به ترتیب و بوده آماري معنادار لحاظ به

 جذب بر معناداري تأثیر اقتصادي آزادي شاخص و گذاري سرمايه بازدهی بازار، اندازه تغیرهايم MENA منطقه در که

 .میدهند نشان خارجی مستقیم سرمايه گذاري

 نتیجه اين به1987 -1979))دوره  براي التین آمريکاي و آسیا اروپا، از منتخب کشور 30 از خود بررسی در ( 1995 ) کندو

 حق يا اختراع ثبت حقوق از غیرمعناداري هصورت ب متحده تاياال خارجی مستقیم هگذاري سرماي جريان سهم که رسیده

 پذيرد می تأثیر میزبان کشورهاي فکري مالکین انحصاري

 .نمود برآورد چانالي بررسی مشابه اي معادله توسعه درحال کشور 10 اطالعات از استفاده با اي مطالعه در ( 2003 ) بانگا

 مصرف و خارجی بدهی متوسطه، دوره شدگان نام ثبت نسبت يکار، نیرو هزينه زار،با اندازه که است آن بیانگر وي بررسی نتايج

 .هستند معنادار تخمینی ضرايب تمام و می باشند خارجی مستقیم هگذاري سرماي جريان بر مؤثر عوامل برق

 مدل از استفاده با " اوممق خارجی مستقیم گذاري سرمايه بر مؤثر عوامل" تحت عنوان خود مقاله در ( 2012 ) همکاران و ايچر

 . نمودند بندي تقسیم کشور هاي ويژگی و اقتصادي عوامل دسته 2 به را مؤثر عوامل اين انتخاب تعصب از دور و بیزي هاي

 گذاري سرمايه جذب افزايش موجب که مالی ريسک و مالیاتها کاهش از عبارتند عوامالقتصادي دسته در موجود هاي شاخص

 بازارهاي به نزديکی ارز، نرخ داخلی، ناخالص تولید رشد بازار، اندازه تجاري، هاي موافقتنامه همچنین و شده خارجی مستقیم

 .مؤثرند رجیاخ گذاري سرمايه جذب در دار معنا هصورت ب که کار نیروي وري بهره بزرگ،

 شامل که" توسعه حال در ياقتصادها در مايه سر جريان بر مؤثر عوامل" تحت عنوان اي مقاله در( 2012 ) ارشد عثمان

 اين به هاسمن آزمون از استفاده می باشد با( 0330-2009)  هاي سال در آسیايی توسعه حال در کشور 6 به مربوط اطالعات

 برجذب مؤثر عوامل مالی هاي سیاست و داخلی ناخالص تولید رجی، خا ذخاير مالیاتی، يارانه ارز، نرخ که يافت دست نتايج

 .دارد سرمايه جريان بر مثبت تأثیر مالیاتی يارانه دادن و خارجی ذخاير و بوده خارجی مستقیم گذاري سرمايه

 

 هدف کلی

 جذب سرمايه گذاري خارجی در صنعت کاشی و سرامیکعوامل موثر بر  اولويت بنديو  ،تعیینشناسايی

 اهداف فرعی

  مدارك و اسناد بررسی و خبرگان نظر نظري، ازمطالعات استفاده با ، مربوط شاخص هاي و زيرمعیارها معیارها، ابعاد، تعیین_

  زيرمعیارها معیارها، ابعاد، اولويت بندي و امتیازدهی_

 روش تحقیق

از آنجا که انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف ،ماهیت و موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرايی آن دارد، می 

 شیوه به داده ها تحلیل و گردآوري ي نحوه جهت از و کاربردي است توسعه اي و فهد نظر از توان گفت اين تحقیق 

 .است تحلیلی -توصیفی

در ارزيابی هر موضوعی ما نیاز به معیار اندازه گیري با شاخص داريم،انتخاب شاخص مناسب به ما امکان می دهد که مقايسه 

ما وقتی چند يا چندين شاخص براي ارزيابی در نظر گرفته می شود ،کار ا. درستی بین جايگزينی ها يا آلترناتیوها به عمل آوريم

ارزيابی پیچیده می شود و پیچیدگی کار زمانی باال می گیرد که معیارهاي چند يا چندين گانه با هم در فضا و از جنس هاي 

انجام آن است خارج می شود و به يک  در اين هنگام کار ارزيابی و مقايسه از حالت ساده تحلیلی که ذهن قادر به. مختلف باشند

( فرآيند تحلیل سلسله مراتبی )يکی از ابزارهاي توانمند براي چنین وضعیت هايی . ابزار تحلیل عملی قوي نیاز خواهد بود

اين روش براي سطح بندي و درجه بندي استفاده می شود گاها براي تحلیل هاي اجتماعی واقتصادي نیز ممکن است به .است

 .در اين روش قبل از هر کاري بايد داده هاي هر مکان را استاندارد کنیم.ودکار ر
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بعد از اين مرحله ها ترتیبی از جمعیت شاخص ها را تشکیل می دهیم، براي تشکیل اين ماتريس ابتدا بايد به شاخص ها وزن داده 

جمع تمام شاخص ها محاسبه می  شود بعد از اين مرحله امتیاز هر شاخص با هم جمع می شود و سپس نسبت به حاصل

 . بدين ترتیب وزن هريک از شاخص ها بدست می آيد.شود

 :است زير شرح به چند معیاره گیري تصمیم روشهاي در گیري تصمیم فرآيند کلی طور به

 موقعیت يا مسئله تعريف .0

 مرتبط اطالعات گردآوري .1

 معیار ها مورد در قضاوت براي شاخصها شناسايی .3

 اولیه معیار هاي تعیین .5

 آنها بهترين مورد در تصمیم گیري براي معیارها ارزيابی .4

 موجود معیارهاي بین در معیار بهترين تعیین .6

 

 :متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

 

 
 شمای مدل مفهومی پژوهش. 1نمودار

 

 فهومیم مدل توضیح

 به صنعت کاشی و سرامیک استان اصفهان می باشد،اقدام کارشناسان و خبرگان شامل که گیري تصمیم تیم تشکیل از پس

خواهد  ارسال و پژوهشگر طراحی توسط پرسشنامه و شده تعیین فرعی معیارهاي می نمايیم وسپس اصلی معیارهاي تعیین

 واز می شود  داده اختصاص نه تا يک اعداد ازسئواالت يک هر و به د شداستفاده خواه لیکرت طیف از پرسشنامه اين در شد

 اين آنها ح اصال و ها پرسشنامه آوري جمع از بعد .بنويسند سئوال از بعد دارند ديگري نظر اگر که می شود همکاران خواسته

خواهد  گرفته هندسی ،  میانگین کارشناسان  توسط تکمیل و زوجی مقايسات پرسشنامه طراحی از و بعد تايید ها پرسشنامه

 نرم اين گسترده امکانات بودن دارا به توجه با.می گردد Expert choice  نرم افزار در شده داده نمرات کردن وارد وآماده شد

 کتکنی براساس افزار نرم اين ماتريس زوجی تشکیل پس از . می شود وارد افزار نرم اين در نمرات 0AHP از استفاده در افزار

AHP کند می شاخصها و اصلی معیارهاي به وزن به تعین اقدام. 

                                                           
1 Analytical Hierarchy process 
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بخش نظري پژوهش با روش مطالعه کتابخانه اي شامل مطالعه کتب،گزارشات ،مقاالت و پايان نامه ها ،مراجعه به سازمان 

رين ابزار جمع آوري عمده ت. هاي مربوطه و نیز از طريق ترجمه متون مرتبط به موضوع از جمله مقاالت التین جمع آوري شد

همچنین مشاهدات میدانی و مستقیم نقش . داده ها مصاحبه با کارشناسان و مسئولین محلی و تکمیل پرسشنامه می باشد

 .اساسی در تهیه اين مقاله خواهد داشت

 صنعت درعوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقیم خارجی  اولويت بندي شناسايی و پژوهش اين هدف اينکه به توجه با

 پژوهش را آماري جامعه اصفهان،  سرامیک در و مختلف کاشی شرکتهاي و کارشناسان مديران میباشد، سرامیک و کاشی

 .میدهند تشکیل

 وکارشناسان مديران تعداد بودن محدود همچنین و آماري جامعه در موجود واحدهاي بودن همگون بدلیل پژوهش اين در

 و مديران طبقه دو به آماري روش جامعه اين در .است شده استفاده طبقه اي تصادفی روش از اصفهان سرامیک و کاشی صنعت

 آزمودنی عنوان به انتخاب شدن براي وبرابر معین شانس يک آماري جامعه از طبقه هر اعضاي شده اند، تقسیم کارشناسان

 کل اعضاي تعداد به دسترسی محدوديت لدلی به پژوهش اين در دارد وجود نمونه حجم تعیین جهت مختلفی هاي روش.دارند

 و کاشی صنعت کارشناسان مديران بین از که صورت اين به .است شده استفاده دردسترس نمونه گیري روش از آماري جامعه

 .خواهد شد توزيع پرسشنامه داشته وجود آنها به دسترسی امکان که تعدادي به سرامیک،

 

 AHPروش از استفاده با گروهی گیری تصمیم

 دهه در اِل ساعتی توماس توسط که است شاخصه چند تصمیم گیري فنون معروفترين از يکی مراتبی سلسله تحلیل فرآيند

 روبرو شاخص تصمیم گیري و گزينه چند با تصمیم گیري عمل که هنگامی روش اين (.0330قدسی پور،)گرديد ابداع 1970

براي پیاده .باشند اساس اين روش بر مقايسات زوجی نهفته است کیفی يا و کمی میتوانند شاخص ها .باشد مفید میتواند است،

که نرم افزار قوي براي حل مسائل است استفاده شده  Expert Choiceو انجام رتبه بندي از نرم افزار  AHPسازي روش 

 .است

 :سلسله مراتب مورد استفاده در اين ارزيابی شامل سه سطح است، اين سه سطح عبارتند از

 اولويت بندي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقیم خارجی در صنعت کاشی و سرامیک:هدف 1-

 حمايتی ،تشويقی عوامل ، اجتماعی-سیاسی عوامل، اقتصادي عوامل :معیارها 2-

 زیرمعیارها 3-

با تجزيه مسائل  قسمت اين ساختار سلسله مراتبی مهمترين قسمت فرايند تحلیل سلسله مراتبی محسوب می شود، زيرا در

 به عبارت ديگر.بشر تبديل می کند ذهن را به شکلی ساده مطابق با تحلیل سلسله مراتبی آنها مشکل و پیچیده ، فرايند

 به هم مرتبط آن به عناصر جزئی که به صورت سلسله مراتبی فرايند تحلیل سلسله مراتبی، مسائل پیچیده را ازطريق تجزيه

 (ساختار سلسله مراتبی  1نمودار )باشد حل مسائل به سادگی امکان پذير تبديل نموده تابوده را به شکل قابل فهم 
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  مراتبی سلسله ساختار:2نمودار

 (نگارندگان:ماخذ)

 

 خارجی سرمایه گذاری جذب بر عوامل مؤثر مهمترین از برخی تشریح

2ارز نرخ
 

 و میدهد افزايش را داخل اقتصادي محیط در اطمینان ارز نرخ ثبات .است سرمايه انتقال فرايند در مؤثر عامل ارز نرخ

 وسیع تغییر ارز، نرخ گسترده نوسانهاي و دگرگونی .مینمايد منطقیتر را آينده و حال در سرمايه گذاري براي تصمیمگیري

  .میکند دشوار را طرحها فايده–هزينه تجزيه وتحلیل و ذاريقیمتگ و دارد پی در را دارايیها ارزش

 زیربناها
 

 به مهم انحرافات بدون اقتصاد حرکت موجب مناسب زيرساختهاي . دارد اساسی اهمیت کشور اقتصادي محیط براي زيربناها

 خوب کارکرد بلکه ستند؛نی ...و بنادر جادهها، مانند فیزيکی شکل به تنها معمول طور به زيرساختها .شود می رشد سمت

                                                           
1
 Exchange Rate 

3
 Infrastructure 

اولويت بندي  شناسايی و

رمايه عوامل موثر بر جذب س

 گذاري مستقیم خارجی

عوامل 

 اقتصادي

  حمايتیعوامل 

 عوامل سیاسی 

 بی ثباتی سیاسی

 فساد و خط قرمز بوروکراسی

 دخالت هاي بی رويه دولت

 بیمه

 حمايت از سرمايه هاي داخلی و خارجی

 حذف فساد و بوروکراسی اداري

در ارتباط با سرمايه نوع نگرش دولت 

 گذاري خارجی

 تسهیالت رفاهی

 اندازه بازار

 نرخ ارز

 بازگشت سرمايه

اخت هاي اقتصاديزيرس  

 مالیات

 بهبود فضاي کسب و کار

 تورم
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 از يافته اي توسعه شبکه داراي که دهند می ترجیح ا ر اقتصادهايی خارجی سرمايه گذاران.میشوند شامل نیز را کشور نهادهاي

 . باشد اينترنت و تلفن انرژي، وقفه بدون عرضه آب، عرضه فرودگاهها، جادهها،

 تورم
  

 می ترجیح شهروندان و سرمايه داران نتیجه در میشود، داخلی يهاي داراي ارزش ش کاه به منجر ها قیمت مداوم افزايش

 از .سرمايه خروج دهند تغییر خارجی دارايیهاي به نفع را آنها بهینه ترکیب خود هاي دارايی واقعی ارزش حفظ براي دهند

 را کشور به سرمايه ورود و انجامد می يها داراي ارزش و گذاري سرمايه خالص سود کاهش به قیمتها افزايش ديگر، سوي

 .میدهد کاهش

 اقتصاد بازبودن درجه
  

 اثر دوم و شود می صادراتی جهت با خارجی مستقیم گذاري سرمايه توسعه باعث نخست دارد، متضاد اثر دو اقتصاد بازبودن

 بین مشخصی تفاوت که داشت توجه بايد .دارد داخلی بازار بر اثرگذاري جهت با خارجی مستقیم گذاري سرمايه بر منفی

 .دارد وجود (سرمايه آزاد جريان) سرمايه جريان بازبودن و (آزاد تجارت) تجارت بازبودن

 ریسک سیاسی و فساد
 

 ادارات خواري رشوه از ترکیبی از استفاده با که است سیاسی ريسک و فساد از ناشی مبادالت هزينهی از تقريبی شاخص، اين

 فساد با مبارزه تالشهاي و حکومت در تغییر احتمال عمومی، بودجه ي در اختالس مومی،ع خريدهاي بازپرداختهاي دولتی،

 تا سیاسی ريسک و فساد بیشترين)0بین و دارد بر در را فساد امر در سیاسی و اجرايی امور دو هر شاخص اين .میشود محاسبه

 گرفتن فرآيند تجاري، فعالیت ينه يهز افزايش ضمن فساد .است شده بندي رتبه (سیاسی ريسک و فساد کمترين) 10

 .دهد افزايش را میزبان اقتصاد در عملیات براي الزم تجاري مجوزهاي

 

 سرمایه بازگشت نرخ
 

 نرخ که میکنند تايید نیز تجربی مطالعات .دارد بستگی آن در سرمايه بازدهی به پروژه يک در سرمايهگذاري کلی حالت در

 در سرمايه که میکند تأيید پورتفوي تئوري .است گذاري سرمايه کننده ي یینتع عامل مهمترين سرمايه بازگشت

 بايستی گذاري سرمايه بازدهی نرخ ريسک، داراي اقتصاد يک در .مییابد جريان بازده، باالي نرخهاي و کم خطرات با اقتصادي

 به مختلف کشورهاي براي سرمايه شتبازگ نرخ داده هاي که جا آن از .باشد باال خارجی سرمايه جذب جهت منطقی صورت به

GDP 3معکوس از میتوان نیست، دسترس در توسعه درحال کشورهاي ويژه
 آن محاسبه ي براي تقريبی عنوان به سرانه 

 بازدهی باشد کمتر سرمايه هرچه) دارد سرمايه سطح با معکوسی نسبت سرمايه، بازدهی نرخ که اين به توجه با .کرد استفاده

 طرفی از .باشد باالتر پايین سرمايه ي با کشورهاي در سرمايه بازدهی نسبت که میرود انتظار بنابراين ،(بود دخواه بیشتر آن

 (.1001آسیودا،)کمتري نیز هستند GDPسرمايه پايین داراي سطح با کشورهاي

 

بناي قضاوت در اين امر م. ، معیارها در يک ماتريس دو به دو با هم مقايسه می شوند(وزن)به منظور تعیین ضريب اهمیت 

، jنسبت به معیار iاست که بر اساس آن و با توجه به هدف بررسی، شدت برتري معیار( 0جدول شماره )مقايسه جدول کمیتی 

aij (.304، 0334مالچسفکی،)تمامی معیارها با توجه به درجه اهمیت اين جدول دو به دو مقايسه می شوند . تعیین می شود  

(  et al  Brent ،1002 :503). 

                                                           
3
Inflation 

5
 Open Economy 

5
Corruption 

7
Rate Of Capital Return 

8
 Gross domestic product  
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 (304،ص 0334مالچسفکی،)مقايسه زوجی معیارها ( 0)جدول 

 تعریف شدت اهمیت

 اهمیت برابر 1

 اهمیت برابر تا اهمیت متوسط 2

 اهمیت متوسط  

 اهمیت متوسط تا قوي  

 اهمیت قوي  

 اهمیت قوي تا خیلی قوي  

 اهمیت خیلی قوي  

 قوياهمیت خیلی قوي تا اهمیت فوق العاده  8

 اهمیت فوق العاده قوي 9

 

 نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 

 معیارها زیر و معیارها اهمیت ضرایب تعیین 1-

اهمیت در  اين ضرايب سپس.معیارها و زير معیارها، دو به دو آنها با هم مقايسه می شوند( وزن)براي تعیین ضريب اهمیت 

نیز براي هرگروه  و مقايسات زوجی براي هر سطح اده هاي بدست آمده از ماتريسد.قرار می گیرد ماتريس دودويی معیارها

مورد تجزيه و تحلیل قرارگرفت تا وزن معیارهاو زير  Expert Choiceافزار زير معیار مربوط به معیار سطوح باال به کمک نرم

باشد مقايسه /. 0انچه اين نسبت کمتر از را محاسبه نموده و چن( CR)پس از آن وزن ها و نسبت توافق  .معیارها مشخص شود

بیشتر باشد، /. 0ها قابل قبول و وزن هاي محاسبه شده را استخراج می کنیم، در صورتی که ضريب ناسازگاري به دست آمده از

و  عملیات محاسبه وزن ها. آنگاه با اعمال تغییراتی در ماتريس مقايسه دوتايی آن را براي حد قابل قبول تنظیم می کنیم

چنانچه مقايسه هاي انجام شده، قابل قبول باشند، . انجام می گیرد Expert choiceمحاسبه نسبت توافق توسط نرم افزار 

شايان ذکر است اين نسبت .می باشد/. 0کمتر از ( CR)شرط اين اعالم نتیجه نیز کمتر بودن نسبت . نتیجه اعالم خواهد شد

(CR) (.3)نمودار)ه نشان دهنده قابل قبول بودن نتیجه می باشد بدست آمد ک 04/0براي داده هاي ما 

 
 ماتریس مقایسات زوجی و نتایج حاصل معیارها : 2جدول 

 وزن نهايی عوامل حمايتی تشويقی عوامل سیاسی عوامل اقتصادي معیارها

 0/637 5 3 0 عوامل اقتصادي

 0/258 3 0 0/33 عوامل سیاسی

 0/105 0 0/33 0/2 عوامل حمايتی تشويقی

(مأخذنگارندگان)  

 

CR:0/04 
 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 
 Expert Choiceخروجی نهایی نرم افزار :  نمودار

 

 

 ماتریس مقایسات زوجی و نتایج حاصل زیر معیارها با توجه به معیارعوامل سیاسی:  جدول 

 

بی ثباتی  زير معیارها

 سیاسی

نوع نگرش دولت در  فساد و خط قرمز بوروکراسی

رمايه ارتباط با س

 گذاري خارجی

دخالت هاي بی رويه 

 دولت

 وزن نسبی

 7 0 بی ثباتی سیاسی
 

7 9 0/692 

فساد و خط قرمز 

 بوروکراسی

0/14 0 3 4 0/171 

نوع نگرش دولت در ارتباط 

 با سرمايه گذاري خارجی

0/14 0/33 0 3 0/091 

 0/046 0 0/33 0/25 0/11 دخالت هاي بی رويه دولت

(مأخذنگارندگان)  

CR:0/09 

 ماتریس مقایسات زوجی و نتایج حاصل زیر معیارها با توجه به معیارعوامل حمایتی:  جدول 

 
حمايت از سرمايه هاي  زير معیارها

 داخلی و خارجی

حذف فساد و 

 بوروکراسی اداري

 وزن نسبی تسهیالت رفاهی بیمه

حمايت از سرمايه هاي 

 داخلی و خارجی

0 5 7 7 0/643 

وکراسی حذف فساد و بور

 اداري

0/2 0 3 5 0/209 

 0/097 3 0 0/33 0/14 بیمه

 0/051 0 0/33 0/2 0/14 تسهیالت رفاهی

(مأخذنگارندگان)  

 
CR:0/09 
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 ماتریس مقایسات زوجی و نتایج حاصل زیر معیارها با توجه به معیارعوامل اقتصادی:  جدول 

 

بازگشت  نرخ ارز زيرمعیارها

 سرمايه

درجه باز 

ودن ب

 اقتصادي

بهبود  مالیات تورم

فضاي 

کسب و 

 کار

زيرساختهاي 

 اقتصادي

 وزن نسبی

 0/380 9 7 6 5 3 3 0 نرخ ارز  

بازگشت 

 سرمايه

0/33 0 3 5 5 6 7 0/261 

درجه باز 

بودن 

 اقتصادي

0/33 0/33 0 2 3 5 5 0/135 

 0/106 7 5 3 0 0/5 0/2 0/2 تورم

 0/062 5 3 0 0/33 0/33 0/2 0/16 مالیات

بهبود فضاي 

 کسب و کار

 

0/14 0/16 0/2 0/5 0/33 0 3 0/035 

زيرساخت 

هاي 

 اقتصادي

0/11 0/14 0/2 0/14 0/2 0/33 0 0/022 

(مأخذنگارندگان)  

 
CR:0/08 

 نتیجه گیری

 شديدي ترقاب جهان کشورهاي میان بنابراين. سرمايه گذاري مستقیم خارجی نقشی کلیدي در اقتصاد هر کشور ايفا می کند

 تالش خود سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، موقعیت به توجه با کشور هر و دارد وجود آن جذب براي

 هاي راه از يکی .نمايد برطرف را آن مشکالت و موانع و شناسايی را خارجی مستقیم گذاري سرمايه جذب هاي راه میکند

 مستقیم گذاري سرمايه کننده تعیین عوامل . است آن کنندهتعیین  عوامل شناسايی خارجی مستقیم سرمايه گذاري جذب

 اقتصادي، ساختارهاي و سیستم کل به مجموع در و اقتصادي عوامل کل به آن جذب گفت توان می و متعددند خارجی

 دارند عهده بر آن جذب در را اصلی نقش عوامل اين از تعدادي کشور هر در اما می باشد، وابسته فرهنگی و اجتماعی سیاسی،

میشوند در اين مقاله عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقیم خارجی در سه دسته تقسیم  تلقی اصلی تعیین کننده و

 .بندي شدند و هرکدام از معیارها با توجه به عواملی که از آن ها مشتق شده مورد بررسی قرار گرفتند

 هزينه هاي اقتصادي، سیاستهاي طرفین، منافع تأمین و گذاريسرمايه  محیط بودن جذاب اقتصادي، معیارهاي زيرگروه در

 کسب فضاي بهبود انحصار، منع و رقابت تسهیل ارتباط، و نقل و حمل براي مناسب زيرساختهاي وجود میزبان، کشور در تولید

نوع نگرش ، فساد و خط قرمز بوروکراسی، دخالت هاي بی رويه دولت،بی ثباتی سیاسی سیاسی  دربخش .شد بررسی وکار

  کاشی و سرامیک صنعت توسعه و رشد براي سودمند و مفید روشی خارجی سرمايه گذاري.دولت در ارتباط با سرمايه گذاري 

 .در کشوراست
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عامل موثر  3نشان داد که از بین ( ماتريس مقايسات زوجی و نتايج حاصل معیارها)، 1نتايج بدست آمده از جدول 

بیشترين وزن و عامل سیاسی با وزن نهايی  637/0، عامل اقتصادي با وزن نهايی )تشويقی اقتصادي،سیاسی و حمايتی و)

 تورم و سیاسی و اقتصادي پايداري و ثبات .کمترين وزن را داشته اند 0/105و عامل حمايتی و تشويقی با وزن نهايی  258/0

 خارجی سرمايه گذاري بیشتر تشويق موجب مايهسر خالص بازگشت نرخ افزايش طريق از توانست خواهد احتماالً نیز پايین
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