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  چكيده
سري از عواملي است كه پيشرفت آن ناحيه و  تي مستلزم داشتن يكصنع -تبديل شدن يك ناحيه به بندر آزاد تجاري

شود، كه در صورت تبديل شدن به بندر آزاد  كشور را تضمين كند. بندرعباس از جمله بنادر فعال منطقه محسوب مي
سنجي  تواند كمك شاياني به اقتصاد كشور نمايد. در اين تحقيق به بررسي عوامل اصلي در امكان صنعتي مي -تجاري

يـابي صـحيح    پردازد. در مرحله اول تحقيق، عوامل اصلي در مكـان  صنعتي مي -تبديل بندرعباس به بندر آزاد تجاري
مرحله دوم  گروه تدوين گرديد. در 5صنعتي با كمك منابع اطالعاتي اوليه و ثانويه شناسايي و در  -بنادر آزاد تجاري

يع شده در ميان كارشناسان شهر بندرعباس، بندر شـهيد رجـايي و   هاي توز نامهتحقيق، عوامل اصلي در قالب پرسش
هاي توزيع شده جواب داده شدند. در پايـان نيـز  نامهدرصد از پرسش 70 .بندر شهيد باهنر، مورد ارزيابي قرارگرفت

عباس هاي مناسب، در بنـدر  نظر كارشناسان، عوامل محيط سياسي پايدار، موقعيت راهبردي، نيروي كار و زيرساخت
عنـوان يكـي از    صنعتي وجود دارد، و تعهـد بـه اقتصـاد و تجـارت آزاد بـه      -جهت تبديل شدن به بندر آزاد تجاري

 هاي تبديل شدن به بندر آزاد، در بندرعباس وجود ندارد. مولفه

  .، منطقه ويژه اقتصاديصنعتي-تجاريآزادبندر،صادرات،اقتصاد: كلمات كليدي
  

  
  مقدمه. 1

تلفي در سطح كالن اقتصادي براي مناطق آزاد اهداف مخ
ها از اقتصادي به بندي آناهميت و اولويت .تعريف شده است

هاي تواند متفاوت باشد. جذب سرمايهتا حدي مي اقتصاد ديگر
زايي و رونق اقتصاد داخلي از طريق پيوند خارجي، اشتغال

ي از اقتصادي، توسعه صادرات و جذب دانش فني و انتقال فناور

جمله اهداف كالني است كه هر كشوري كم و بيش در پي 
ست. البته بايد بازدهي اجتماعي مناطق آزاد را نيز ا دستيابي به آنها

از  ايتأثير مناطق آزاد بر امنيت ملي و يا توسعه منطقه .لحاظ كرد
 ,ESCAP( جمله آثار اجتماعي و ملي مهم مناطق آزاد است

2005; Yang, 2009,.(  اصلي از ايجاد انواع مناطق آزاد هدف
هاي مساعد و مناسب براي توسعه و رشد فراهم نمودن زمينه

تجاري در نواحي مختلف  –هاي مختلف اقتصاد صنعتي بخش
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ها موسسات درون كشوري، بندري و مستعد يك كشور است. اين
هاي يا مرزي يك يا چند دولتي هستند كه از تقابل بين سياست

اي خصوصي داخلي و خارجي ظهور پيدا كرده و هدولتي و بخش
  ).1380كنند (باورصاد، فعاليت مي

صنعتي ايران  -در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري
منظور تسريع در انجام امور زيربنايي و آباداني،  آمده است كه به

ش درآمد عمومي، يگذاري و افزارشد و توسعه اقتصادي، سرمايه
لم و مولد، تنظيم بازار كار و كاال، حضور فعال در ايجاد اشتغال سا

اي، توليد و صادرات كاالهاي صنعتي و بازارهاي جهاني و منطقه
شود تبديلي و ارايه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده مي

 صنعتي بر -عنوان مناطق آزاد تجاري برخي مناطق كشور را به
وراي عالي مناطق آزاد (دبيرخانه ش اساس موارد قانوني اداره نمايد

  ).1383صنعتي،  - تجاري
 هاكشور بسياري ازمناطق آزاد نقش مهم و اصلي را در اقتصاد 

- گذاريد. مناطق آزاد باعث افزايش صادرات و سرمايهنكنايفا مي

 ).Yang, 2009; ESCAP, 2005( دنشوهاي مستقيم خارجي مي
ريق مناطق % از صادرات كشور از ط45در كشور تركيه  براي مثال

رسد و % مي67اين رقم در كشور فيليپين به  ،گيردآزاد صورت مي
همچنين رسد، % مي81بعضاً در برخي كشورها چون دومينيكن به 

 40منطقه آزاد (كه اين مناطق  164كشور چين با داشتن در 
ميزان كاالي  ،2006اند) در سال زايي داشتهميليون نفر اشتغال

 145 مناطق آزاد به ساير نقاط دنيا به ارزشصادراتي آن از طريق 
(پورتال اينترنتي مهندسين مشاور معماري  استبوده ميليارد دالر 

چه  به ضرورت هرتوان بنابراين مي ).1392و شهرسازي عرصه، 
- آزاد به راهحال اگر يك منطقه برد.  بيشتر احداث مناطق آزاد پي

% حمل و 90 كه به اين (با توجه دريايي ويژه بههاي زميني، هوايي 
دسترسي مستقيم داشته گيرد)  صورت مي نقل كاال از طريق دريا

خصوص مناطق آزاد  مناطق آزاد بهنقش كليدي و حياتي ، باشد
در اقتصاد كشور و  هاي آزاد) دليل دسترسي به آب ساحلي (به

ايجاد و ). Pak and Majd, 2010(بارزتر خواهد بود منطقه 
منظور فراهم كردن امكانات دستيابي  تجاري، بهتشكيل مناطق آزاد 

گيري از  به توسعه ملي و راهيابي به بازارهاي جهاني از طريق بهره
اي  هاي نسبي بازرگاني، توليدي و حقوقي اين مناطق، شيوه مزيت

اند. از زمان  است كه بسياري از كشورهاي جهان بدان اقدام نموده
هاي متعدد مناطق  كنون، نسلسيس اولين منطقه آزاد در جهان تاات

ه به شرايط زماني جهاي گوناگون و با توآزاد با عناوين و رسالت
  ).Guangweng, 2003اند ( و مكاني مختلف پديد آمده

طور مشخص براي افزايش  ترين بندر آزاد جهان كه بهقديمي
ها در جزيره داالس بندر رومي ،گذاري شد حجم داد و ستد پايه

بود كه با هدف افزايش حجم مبادالت تجاري بين در درياي اژه 
سيس شده بود و اسوريه، شمال آفريقا، آسيا و روم ت ،مصر، يونان

 شدهمه داد و ستدها بدون دريافت حق گمركي انجام مي
. اما پيشگام حقيقي مناطق آزاد تجاري بندر )1381(كامران، 

اص گذاري شد. امتياز خپايه 1888هامبورگ است كه در سال 
ايجاد منجر به هاي چشمگير بندر هامبورگ، موفقيت و اعطا شده

، دانزيك 1894. كپنهاگ در سال گرديدمناطق آزاد ديگر در اروپا 
و بنادر مالمو، مانگو فيدم و تريست در  1898لهستان در سال 

كنگ و ماكائو در آسيا در زمره بنادر آزادي اروپا، سنگاپور، هنگ
ا قبل از جنگ جهاني دوم ايجاد شدند. اولين تدريج ت كه به د،بودن

 1965منطقه آزاد در آسيا در كشور هند و با نام كاندال در سال 
  ).1388؛ افتخاري و ديگران، 1388ور، (ديده سيس شدات

منطقه پردازش "، مناطق آزاد اقتصادي از 1970ي از دهه
ه تر توسعاقتصادي جامع به مناطق ويژه "صادرات رو به توليد
- طور عمومي، مناطق ويژه اقتصادي متنوع بيشتري يافتند. چون به

تر و مناطق بزرگتري را پوشش هاي اقتصادي نزديكتر، با بخش
دهند، با مناطق پردازش صادرات متفاوت هستند (باورصاد، مي

كشور  20منطقه در  34 ،1974تعداد مناطق آزاد در سال ). 1380
 كشور رسيد. 29منطقه در  57به  ،1979بود. اين تعداد در سال 

منطقه آزاد ديگر (منطقه پردازش صادرات) در  20، در دهه هشتاد
و به همين تعداد نيز در منطقه كارائيب و آمريكاي التين  ،آسيا

منطقه آزاد در خاورميانه نيز  6آغاز به فعاليت نمودند. همچنين 
روند  تداوم اين). 1383(دفتر مطالعات اقتصادي،  سيس شدندات

كشور جهان  102در  ،1997اي بود كه تا سال به گونه 90در دهه 
منطقه آزاد تجاري يا منطقه پردازش صادرات وجود  847تعداد 
 3مربوط به  منطقه) 442% مناطق آزاد (52كه از اين ميان ، داشت

در ، مناطق آزاد 2004 تا سالكشور چين، مكزيك و آمريكا بود. 
% از كل 72د كه چيزي حدود نرقرار دا كشور جهان 142

  ).Hywood, 2004( گيردكشورهاي جهان را در بر مي
هاي سال از هاي آزاد در ايران،انديشه ايجاد مناطق و سرزمين

مقارن با بروز صنعت تسهيالت بندري و  1330آغازين دهه 
 زيربنايي در بنادر خرمشهر، بوشهر و بندرعباس آشكار شد

)Hakimian, 2009(ز آن با توجه به توسعه جهانگردي . پس ا
المللي مقدمات به وجود آمدن يك جزيره توريستي تجاري در بين

ها مكان در جزيره كيش فراهم و بدين منظور ده 50اوايل دهه 
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كن و غيره مانند آب شيرينتفريحي همراه با امكانات زيربنايي 
ين بار ساخته شد. بعد از انقالب شكوهمند اسالمي ايران، براي اول

) به دولت اجازه داده شد كه 1368- 1372در برنامه اول توسعه (
منطقه مرزي كشور (چابهار، قشم و كيش) مناطق آزاد  3در 

  ).Hakimian, 2009سيس نمايد (اتجاري صنعتي ت
به موجب ماده يكم قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مصوب 

ام امور ، هدف از ايجاد مناطق آزاد تسريع در انج1372سال 
گذاري زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه

و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار 
اي، توليد و كاال و كار، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه

ه خدمات عمومي ذكر يصادرات كاالهاي صنعتي تبديلي و ارا
  ).1392اينترنتي سازمان بورس و اوراق بهادار،  شده است (پورتال
بر اساس مصوبه قانوني شوراي انقالب  1358كيش در سال 

فعاليت آن با قانون  1372بندر آزاد اعالم گرديد و از سال 
موريت تعريف شده أم. چگونگي اداره مناطق آزاد منطبق گرديد

ز براي منطقه آزاد كيش در زمينه توريسم و گردشگري، تمرك
آوري اطالعات، رفاهي، صنايع پيشرفته، فن -خدمات فرهنگي

ايجاد بورس خدمات تجاري نفت و كاالهاي نفتي و مركزيت 
ي االمللي و منطقههاي بينها و همايشيافتن در زمينه نمايشگاه

 90منطقه آزاد كيش با مساحتي بيش از است.  تعريف شده
 300جنوبي ايران (كيلومتري ساحل  18فاصله  كيلومتر مربع در

صنعتي  -تجاري منطقه آزاد رد.كيلومتري غرب بندرعباس) قرار دا
بنادر شهيد  1382فعاليت خود را آغاز و  ،1370 چابهار در سال

رسالت و . بهشتي و شهيد كالنتري نيز به اين منطقه ملحق شدند
اي و مبدل شدن به ماموريت چابهار ترانزيت كاال، تجارت منطقه

وسعت محدوده منطقه  .اي استكاالها و مواد اوليه منطقهبارانداز 
منطقه آزاد چابهار  است. فاصله زميني هزار هكتار 14آزاد چابهار 

و سرخس در مركز  1540، مشهد 731 زاهدان ،2286تا تهران 
  .كيلومتر است 1860تركمنستان 

 ،1369قشم در سال  و گردشگري صنعتي -منطقه آزاد تجاري
 .ري از قانوني مشخص فعاليت خود را آغاز نمودبدون برخوردا

 22كيلومتر مربع مساحتي بيش از مساحت  1500جزيره قشم با 
با توجه به موقعيت مكاني اين منطقه و  .است كشور جهان داشته

ماموريت  ،كل منطقه وجود منابع عظيم انرژي در آن و نيز در
- در زمينهگذاري محوري قشم، ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه

هايي چون عرضه سوخت و خدمات جنبي، صادرات مجدد كاال 
- آوريفن ويژه صنايع مرتبط با نفت و گاز،هايجاد صنايع بزرگ ب

هاي زيستي پيشرفته، خدمات فني مهندسي و نيز تاسيس ژئو 
پورتال اينترنتي سازمان مناطق آزاد شده است (پارك ملي تعريف 

  ).1393، صنعتي ايران - تجاري
مجلس شوراي اسالمي، مناطق  2/6/1382ر جلسه مورخ د

بندر انزلي، اروند و ارس نيز به عنوان مناطق آزاد تجاري صنعتي 
 1383منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال شناخته شدند. 

طور  ). به1389(مقدسي،  طور رسمي آغاز كرد فعاليت خود را به
عنوان  از ايران به منطقهشش در حال حاضر توان گفت كلي مي

اين مناطق عبارتند از قشم، كيش،  .شودمناطق آزاد شناخته مي
منطقه  3 ،منطقه 6چابهار، اروندكنار، ارس و بندر انزلي. در اين 

نسبت به ساير مناطق  تريكيش، قشم و چابهار از سابقه طوالني
، جزيره ايران در بين مناطق آزاد. ندهست آزاد در ايران برخوردار

تر موفقآزاد  يش (به ويژه در زمينه گردشگري) از ساير مناطقك
خود در مقايسه با  با استفاده بهينه از پتانسيل است و توانسته  بوده

باشد داشته  كشورثير بيشتري بر اقتصاد اتساير مناطق آزاد كشور 
 يبر اثر تحوالت صورت گرفته پس از فروپاش ).1391(خليلي، 

 ،الملل روابط بين يو تحوالت ساختار و در پي تغيير يشورو
 يا خزر در معادالت منطقه يدريا حاشيه يقفقاز و كشورها منطقه

كه با دوران پس از جنگ تحميلي در  ،اهميت يافتند يو جهان
كه  يعصر ،ايران و آغاز عصر سازندگي كشور همزمان گرديد

تبع آن و اخذ سرمايه و به  يدنبال ورود به اقتصاد جهان  ايران به
كه دولت وقت با ايجاد مناطق  يجديد بود هدف آوري فندانش و 

سفر رياست جمهوري  يتحقق آن بود. در پ يآزاد كشور در پ
 ي و برو با توجه به خواست همگان يوقت به شهرستان انزل

ژه اقتصادي  منطقه وي 1375اساس مصوبه هيأت دولت در سال 
  رديد.انزلي در دو بخش جداگانه تعيين گ بندر

منطقه ويژه اقتصادي انزلي به منطقه آزاد تجاري 1382در سال 
نامه سازمان نيز اساس 1383صنعتي انزلي تبديل شده و در سال 

منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي مورد تصويب هيأت وزيران قرار 
 1384صنعتي انزلي در سال  -گرفت. محدوده منطقه آزاد تجاري

و ابالغ شد كه بر اساس آن منطقه از طرف هيأت وزيران تعيين 
بخش و محدوده مجزاي بندري، اداره كل بنادر و  3آزاد انزلي در 

محدوده منطقه ويژه    دريانوردي استان، شهرك صنعتي انزلي و
هكتار خشكي و تا  3200اقتصادي سابق انزلي با مساحت 

كيلومتر از حاشيه درياي خزر  20كيلومتر از دريا در طول  2   عمق
به  1382نيمه دوم سال  در اروند منطقه آزاد شامل است. را

منطقه  هكتار پس از 17200ه با وسعتي بالغ بر ك تصويب رسيد
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صنعتي كشور است. اين  - آزاد قشم بزرگترين منطقه آزاد تجاري
منطقه كه در منتهي اليه جنوب غربي كشور، در محدوده شهرهاي 

- كشور به طقه آزاد درآبادان و خرمشهر واقع شده است، تنها من

ناحيه صنعتي،  3طور مشخص داراي  هكه ب رودشمار مي
 . نيمي از وسعت اين منطقه بهاستگردشگري و بازرگاني 

نطقه آزاد . مهاي بازرگاني و ترانزيت اختصاص يافته استفعاليت
و ايجاد  1382در سال ارس طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي 

منطقه آزاد اليت خود را آغاز نمود. فع 1383در اواخر شهريور ماه 
غرب ايران در نقطه صفر مرزي در مجاورت با  ارس در شمال

مختار نخجوان  كشورهاي ارمنستان، آذربايجان و جمهوري خود
 -پورتال اينترنتي سازمان مناطق آزاد تجاري( استقرار يافته است

  ).1393، صنعتي ايران
محدوده حراست شد  منطقه آزاد ،الملليبه تعاريف بين ناب

بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري 
- گيري از مزايايي نظير معافيتكشور متبوع خارج بوده و با بهره

هاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، عدم وجود 
تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين 

هاي صادرات و واردات با جذب سهولت و تسريع در فرآيند
سرزمين اصلي  گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعهسرمايه

  ).ESCAP, 2005( نمايدكمك مي
منطقه ويژه اقتصادي عبارت است از محدوده جغرافيايي 

منظور  مشخص در مبادي ورودي يا در داخل كشور كه به
ال براي مصارف شود. همچنين تأمين كاپشتيباني از توليد ايجاد مي

- هاي گمركي نميداخلي كشور مشمول مقررات و محدوديت

باشد، مراحل ثبت سفارش و با محدويت زماني براي نگهداري 
- (مدت مقرر در آيين نامه امور گمركي) در انبار بنادر صورت مي

گيرد، كه تحت مقررات ارزي، توسط فروشندگان و توليدكنندگان 
 ,ESCAP(ه اين مناطق وارد شوند خارجي يا شركاي داخلي آنها ب

2005 Dabour, 1999;.(  
توان در هاي مناطق آزاد و ويژه را ميترين تفاوتبرخي از مهم

سال در  15معافيت مالياتي به مدت كه:  موارد خالصه كرداين 
مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ويژه اقتصادي تخفيف مالياتي 

فروشي كاال در مناطق خرده ، طبق مقررات داخل كشور است
ليكن در  پذير استويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امكان

پذير مناطق آزاد خرده فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امكان
مقررات رواديد براي اتباع خارجي در مناطق ويژه بر اساس ، است

ضوابط داخل كشور است ولي در مناطق آزاد رواديد در مرزهاي 

مقررات كار و بيمه اجتماعي در استخدام د و شوطاء ميورودي اع
ولي  استاتباع خارجي در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق 
ت (اميني، در مناطق ويژه اقتصادي تابع مقررات داخل كشور اس

1392.(  
شود كه تمام بندر آزاد به يك منطقه آزاد تجاري گفته مي

، پاناما و سنگاپور. جايي كنگنواحي آن، بندري باشد مانند هنگ
كه كاالهاي ساخته شده بدون پرداخت برخي عوارض وارد انبار 

به كشورهاي ديگر  شود و اين كاالهاي ساخته شده مجدداًمي
 ).Deloit, 2008; Dabour, 1999(شوند صادر مي

سري اهداف جهت تشكيل مناطق آزاد در تمام جهان يك
ناطق خاص و اهداف كلي خاص وجود دارند. با بررسي اهداف م

- هجهاني در خصوص تشكيل مناطق آزاد و همچنين اهداف ب
بندي كلي به توان به يك جمعوجود آمدن مناطق آزاد ايران، مي

؛ ESCAP, 2005 ؛Ceron, 2004 ؛1380باورصاد، (شرح زير رسيد 
Tahir, 1999 ؛Stein, 2007 ؛Hakimian, 2009 ؛Chiu and et al., 

: )BalazadehAbriz, 2012 ؛ESCAP, 2002؛ Yang, 2009؛ 2011
) كسب درآمد ارزي و افزايش 2هاي خارجي، ) جذب سرمايه1

- ) ايجاد فرصت4ها در بخش مولد، ) جذب سرمايه3صادرات، 

) دستيابي و انتقال فناوري 5هاي شغلي جديد و ايجاد درآمد، 
د ) ايجاد خطوط ارتباطي با منابع موا6پيشرفته به ساير نقاط، 

) جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم، 7اوليه، 
) 9) ايجاد فضاي رقابتي جهت توسعه و پيشرفت اقتصاد ملي، 8

زدايي از ) محروميت10افزايش امنيت ملي و توسعه اقتصاد ملي، 
) پيوند با اقتصاد 11مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه دارند، 

االبردن تخصص و كارايي نيروي انساني، ) ب12اي، جهاني و منطقه
) افزايش موقعيت 14) تأمين كمبودهاي توسعه اقتصاد ملي و 13

 رقابتي كاالهاي توليدي خارج از كشور.

اين اهداف كه به عنوان اهداف مناطق آزاد ذكر شده است، 
تركيبي از اهداف مناطق آزاد در كشورهاي هند، كره جنوبي، 

و اهداف كلي منطقه آزاد در سطح جهان  تركيه، مغولستان، ايران
توان از افزايش صادرات و ايجاد ند. در همه اين مناطق ميهست

اشتغال به عنوان اهداف كلي و مهم ياد كرد. معموال اهدافي كه 
شود نشان از اهميت اقتصادي باالي براي مناطق آزاد برشمرده مي

فته انداخته اين مناطق دارد. اگر نگاهي گذرا به كشورهاي پيشر
توان به اهميت مناطق آزاد در كشورهايي چون آمريكا، شود، مي

برد. مناطق آزاد نياز به پيش زمينه و ايجاد آلمان و چين پي
زيربناهاي خاص و مستحكم جهت پيشرفت دارند. اين مناطق به 
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هاي اجتماعي ها و حتي هزينهگذاري در بخش زيرساختسرمايه
  ياز دارند.و اقتصادي جهت تأسيس ن

صنعتي مرتبط  –علل ايجاد انواع مختلف مناطق آزاد تجاري 
الملل است كه نوعي از تجارت به نام با اصل تجارت بين

هاي كمتر دولتي توجيه و را با كنترل و محدوديت "تجارت آزاد"
الملل خود ناشي از وجود نمايد. لزوم تجارت بينتسهيل مي

نابع و عوامل طبيعي و مصنوعي تفاوت در توزيع نامتوازن اين م
ي مابين كشورهاي مختلف است كه در امر توليد كاالها و ارائه

  ).1380خدمات تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم دارند (باورصاد، 
در منطقه آزاد نياز به شبكه حمل و نقل قوي ريلي، هوايي و 
دريايي جهت دسترسي آسان به بازارها است. از مهمترين عوامل 

يت در مناطق آزاد، دسترسي آسان به مشتري (بازار) است، موفق
كه جز از طريق يك شبكه حمل و نقل قوي امكان پذير نيست 

)Tahir, 1999هاي مناسب، عواملي چون ). عالوه بر زيرساخت
دسترسي به دانشگاه و آموزش فني با كيفيت باال نيز خود تأثير 

  ).1388ور، دهزيادي در موفقيت اين مناطق خواهد داشت (دي
توان با توجه به تفاوت مناطق آزاد بندري از ساير مناطق، مي

مجموعه عوامل زير را به صورت خاص در موفقيت چنين 
مناطقي برشمرد (پورتال اينترنتي مهندسين مشاور معماري و 

) امكان پهلوگيري 1): 1381؛ كامران، 1392شهرسازي عرصه، 
كه بنادر همسايه را پوشش  هاي عالي) شبكه2هاي بزرگ، كشتي
هاي با ارزش هاي پشتيباني حامي فعاليت) وجود خوشه3دهد، 

) 5) وجود فناوري اطالعاتي قوي و پيشرفته، 4افزوده باال، 
هاي توزيع ) دسترسي به شبكه5هاي ارتباطي قوي و زيرساخت

 زميني، هوايي و ريلي.

مناطق  در مناطق آزاد سنتي و قديمي، بيشتر به نقش صنعتي
شده است، اما در شكل مدرن مناطق آزاد عالوه بر آزاد توجه 

نقش صنعتي به نقش گردشگري، بندري، تجاري، خدماتي، 
- رفاهي و ايجاد شهرهاي جديد در كنار اين مناطق نيز توجه مي

شود. در واقع برداشت جديد يك برداشت چند منظوره از مناطق 
هاي ذكر عالوه بر نقش آزاد است. امروزه مناطق آزاد بندري،

- پرشده، به كار انبار داري كاالهاي وارد شده به ساير نقاط نيز مي

هاي هايي كه در مناطق آزاد هستند بايد رشتهدازند. حتي دانشگاه
خود را با توجه به نيازهاي منطقه مطابقت دهند. تأسيس و راه 

بي اندازي هر منطقه آزاد بايد با هدف خاص و در موقعيت مناس
). در زمينه صنعت گردشگري در بين مناطق 1388ور، باشد (ديده

آزاد كشور، كيش يك نمونه عيني و موفق در بين مناطق آزاد 

گذاري در اين صنعت موفقيت بيشتري را است كه با سرمايه
نسبت به ساير مناطق آزاد كشور كسب كرده است. مناطق آزاد 

  شود.نها پرداخته ميانواع متفاوتي دارند كه در ادامه به آ
مناطق آزاد اقتصادي با توجه به ساختار فضايي آنها به دو دسته 

اي چه از لحاظ تعداد و شوند. نوع منطقهاي و ملي تقسيم ميمنطقه
چه از لحاظ تاثير در اقتصاد جهاني داراي اهميت بسيار بيشتري از 

ناميده  باشد. آنچه كه در اصطالح، مناطق آزاد اقتصادينوع ملي مي
اي هستند. مناطق آزاد شود، در اصل مناطق از نوع منطقهمي

شود كه نسبت به اي به منطقه مشخصي گفته مياقتصادي نوع منطقه
تر و امكانات اداري ساير مناطق يك كشور داراي زيربناهاي مناسب

باشد؛ اما در مناطق آزاد اقتصادي تر ميبيشتر و پرسنل آموزش ديده
- ها در مناطق مشخصي متمركز نميبه اين كه شركت ملي با توجه

باشد، ارائه شوند و نحوه توزيع فضايي به صورت پراكنده مي
). مناطق Guangweng, 2003امكانات به سادگي قابل تامين نيست (

اي به دو دسته منطقه آزاد اقتصادي باز و منطقه آزاد اقتصادي منطقه
ه نوع بسته آن شامل بنادر شوند؛ كآزاد اقتصادي بسته تقسيم مي

آزاد، مناطق آزاد تجاري، مناطق پردازش صادرات و منطقه ويژه 
اي و شوند. ديگر انواع مناطق آزاد اقتصادي منطقهاقتصادي مي

نشان داده شده است  1همچنين مناطق آزاد اقتصادي ملي در شكل 
)Guangweng, 2003.(  

  
  )Guangweng, 2003( انواع مناطق آزاد اقتصادي :1شكل 

اي، مناطق آزاد اقتصادي در مقايسه با مناطق آزاد اقتصادي منطقه
ملي امكان ايجاد ارتباط قوي با اقتصاد داخلي كشور را دارند؛ 

سازند كه يك شركت خارجي همچنين اين امكان را فراهم مي
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هايش انتخاب كند. الزم به اي را براي فعاليتمكان مناسب و بهينه
در كشورهاي مختلف برخي امتيازاتي كه در مناطق ذكر است كه 

اي وجود دارد به مناطق آزاد اقتصادي ملي آزاد اقتصادي منطقه
). اين تحقيق بر روي بندر Guangweng, 2003منتقل شده است (

بندي در دسته مناطق آزاد آزاد انجام شده است كه در اين دسته
زاد صرف نظر از اينكه گيرد. تمامي مناطق آاي بسته قرار ميمنطقه

يابي آنها نياز به وجود در كدام دسته قرار گرفته باشند، جهت مكان
  شود.اي دارد كه در ادامه ذكر ميشرايط اوليه و ثانويه

هاي فيزيكي الزم جهت منطقه آزاد شدن عبارتند از: ويژگي
موقعيت مكان نگاري، كيفيت خاك، در دسترس بودن زمين جهت 

احاطه كردن منطقه و توسعه الگوهاي منطقه، در  توسعه بالقوه،
). Ceron, 2004(دسترس بودن نيروي كار، خانه سازي و بازار 

يابي مناطق آزاد شرايطي وجود دارد كه رعايت آنها جهت مكان
باعث انتخاب صحيح مناطق آزاد شده و به دنبال آن نقش كليدي 

هاي فيزيكي در پيشرفت مناطق آزاد خواهد داشت. تمامي ويژگي
ذكر شده، جهت انتخاب منطقه آزاد از اهميت و ويژگي خاصي 

باشند. اما از آنجايي كه هدف انجام اين تحقيق برخوردار مي
اي خاص به منطقه آزاد تجاري سنجي جهت تبديل منطقهامكان

يابي اوليه و صنعتي است، تنها به توضيح و ذكر شرايط مكان
) 1يابي عبارتند از: اوليه مكان شرايط ثانويه بسنده شده است.

- ) دسترسي به راه2زاي خارج، دوري از نواحي بحراني و بحران

) دسترسي به مسيرهاي عمده ارتباطي 3المللي، هاي آبي بين
) دسترسي 5) اهميت بازرگاني، 4اي، داخلي و بين المللي، منطقه

و ) دسترسي به نيروي كار 6مطمئن به صنايع همگاني و خدماتي، 
) دسترسي به نوار 7هاي اقتصادي مناسب و ساختارها و توان

يابي توجه شود مرزي كشور. همچنين بايد به ضوابط ثانويه مكان
) دسترسي به انرژي ارزان و 1كه مهمترين آنها عبارت است از: 

- ) اهميت داد و ستد بين3) دسترسي به منابع معدني، 2فراوان، 

) سهولت كنترل فيزيكي و امنيت 4هاي خارجي، المللي با جاذبه
) 6) برخورداري از شرايط آب و هوايي مناسب، 5منطقه آزاد، 

هاي ) دسترسي به پسكرانه7هاي نظامي عمده و دوري از پايگاه
  ).ESCAP, 2005; Ceron, 2004; Tahir, 1999(قابل توسعه 

  بيان مسئله  .1-1

شهرستان در اين تحقيق قصد بر آن است تا شرايط و امكانات 
صنعتي مورد  –بندرعباس جهت تبديل به بندر آزاد تجاري 

بررسي قرار گيرد. منظور از شهرستان بندرعباس، شهر بندرعباس 
باشد. تمامي اين سه و دو بندر شهيد رجايي و شهيد باهنر مي

صنعتي در نظر گرفته  –بندر جهت تبديل به بندر آزاد تجاري 
توانند كاربري جداگانه و شده است كه هر كدام از آنها مي

هاي متفاوت تكميل متفاوتي داشته باشند. اين سه بندر با كاربري
كننده يكديگر خواهند بود. پس از بر شمردن شرايط الزم جهت 

صنعتي، در اين  –تبديل يك ناحيه به بندر يا مناطق آزاد تجاري 
بخش الزم است تا توضيحاتي در مورد شهر بندرعباس و بندر 

  شود.رجايي نيز ارائه مي شهيد
كيلومتر مربع در شمال  27316شهرستان بندرعباس با وسعت 

تنگه هرمز قرار دارد. اين شهرستان از سمت شمال به حاجي آباد، 
هاي ميناب و رودان، از غرب به از سمت شرق به شهرستان

بندر لنگه و از جنوب به خليج فارس و جزيره قشم  شهرستان
نزديكترين شهر به بندرعباس، شهر قشم (مركز باشد. محدود مي

كيلومتر است. فاصله بندرعباس  28جزيره قشم) با فاصله حدود 
كيلومتر است (پورتال اينترنتي مرجع شهرهاي  1333تا تهران 

  ).1392ايران، 
در بندرعباس و غرب آن يك ناحيه اقتصادي و تجاري وجود 

طق محرومي وجود دارد. در قسمت شرق استان هرمزگان نيز منا
دارند، كه چه بسا با گسترش هرچه بيشتر صنعت در شهرستان 

هاي استان هرمزگان شاهد از بندرعباس و استفاده بهينه از مزيت
ها باشد. در غرب شهرستان بندرعباس، بين رفتن اين محروميت

سه منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي، صنايع و معادن و بندر 
. بندرعباس داراي موقعيت استراتژيكي شهيد رجايي قرار دارد

هاي آزاد با است كه اگر اين موقعيت و دسترسي آسان به آب
مناطق ويژه اقتصادي كه در غرب اين شهرستان وجود دارد ادغام 
شوند به يك بندر موفق تبديل خواهد شد. از ديگر مزاياي 

- آهن دوبانده و اتصال اين راهشهرستان بندرعباس دسترسي به راه

آهن به تهران و مرزهاي شمال غرب و شمال شرق كشور است. 
هاي المللي و راههاي ريلي، فرودگاه بينبندرعباس با دارا بودن راه

تواند نقش مهم و اساسي به عنوان بندر ارتباطي و محلي زميني مي
هاي آسياي ميانه از طريق ريل ايفا كند. دو جهت ارسال محموله

آهن ايران سرخس، راه–بافق و مشهد–اسخط تازه تأسيس بندرعب
دهد. از همين آهن آسياي مركزي پيوند ميرا به شبكه خط

مسيرها است كه كاالها بايد به روسيه يا از شرق به اروپا ارسال 
آهن هاي ترانزيتي (گذري) راهآهن بندرعباس در راهشوند. راه

هن آاي است. راهجمهوري اسالمي ايران داراي جايگاه ويژه
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سرخس، مسير بندرعباس، سيرجان، بافق، يزد، قم، –بندرعباس
تهران، شاهرود، فريمان (مشهد)، سرخس و بلعكس، با دارا بودن 

ميليون تن بار  2آهن و گنجايش حمل و نقل كيلومتر خط  2540
  ).ESCAP, 1999در سال را دارد (

از  جنوب كه –شمال  كريدور مسير مياني گذرگاه در ايران
و  روسيه به ايران خاك طريق از آزاد جنوب هايآب و تانهندوس
نقل  و حمل امكانات از و قرار دارد يابدمي امتداد اروپا شمال

يي كه در كشورها همانا  .برخوردار است دريايي مبادي و چندوجهي
جنوب -خود را به پروژه شمال اين زمينه منافعي متوجه آنها است،

 تركمنستان، قزاقستان و روسيه پيوند كه بندرعباس و چابهار را به 
ي ؛ همچنين صادرات به كشورهاي حوزهاندمتمركز ساخته زند، مي

توان ايران هاي ترانزيتي، ميبالتيك نيز مد نظر است. با گسترش راه
ي امن كاالهاي صادراتي و وارداتي ترانزيتي در را به عنوان نقطه
 .)1391مقدم و همكاران، نظر گرفت (كياني

كيلومتري غرب بندرعباس واقع شده  30بندر شهيد رجايي در 
است. اين بندر از بنادر كانتينري فعال در جهان و منطقه محسوب 

شود. بندر شهيد رجايي بزرگترين بندر كانتينري حال حاضر مي
عمليات كانتينري در سال  1TEUميليون  6/2كشور است كه با 

پورتال اينترنتي سازمان گيري داشته است (پيشرفت چشم 2010
). بندر شهيد رجايي توانسته در بين بنادر 1392بنادر و دريانوردي، 

ارتقاء يابد (بندر و دريا،  44به رتبه  2010كانتينري جهان در سال
)، كه نشان از توان اين بندر كانتينري دارد. بندر شهيد رجايي 1391

ط است (پورتال المللي دنيا در ارتبابندر بين 80كه با بيش از 
تواند كمك شاياني به استان ) مي1392اينترنتي خبرگزاري فارس، 

سومين كشتي بزرگ  2011هرمزگان و كشور داشته باشد. در سال 
كانتينري جهان در بندر شهيد رجايي پهلو گرفت. كه نشان از توان 

هاي بزرگ دنيا را و ظرفيت باالي اين بندر جهت پهلو دادن كشتي
  ).1392تال اينترنتي بندر شهيد رجايي، دارد (پور

اگر به تجربه ناموفق مناطق آزاد قشم، كيش و چابهار توجه 
گذاري و توان شود، اين نتيجه حاصل خواهد شد كه اكثر سرمايه

اين مناطق در ابتدا جهت برطرف كردن مشكالت و نواقص 
). از Keshavarzian, 2010زيربنايي اين مناطق هزينه شده است (

توان به عنوان يك منطقه آزاد موفق نام برد يش تا حدودي ميك
 هايزمينهاهدافي در براي منطقه آزاد كيش در (هر چند در ابتدا 

رفاهي، صنايع  -توريسم و گردشگري، تمركز خدمات فرهنگي

——— 
1 Twenty Equivalent Unit 

آوري اطالعات، ايجاد بورس خدمات تجاري نفت و پيشرفته، فن
- ها و همايشنه نمايشگاهكاالهاي نفتي و مركزيت يافتن در زمي

اند است كه نتوانسته ي تعريف شدهاالمللي و منطقههاي بين
تمامي آنها را محقق سازند) كه دو دليل عمده جهت اين موفقيت 
نسبي وجود دارد، منطقه آزاد كيش توجه خود را به صنعت 

هاي اين گردشگري معطوف كرده است و زيربنا و زيرساخت
انديشه تبديل اين منطقه به عنوان منطقه  و 1348منطقه به سال 
؛ 1383گردد (دفتر مطالعات اقتصادي، بر مي 1330آزاد به سال 

Hakimian, 2009.(  

  اهداف تحقيق .1-2

سنجي مطلوب بايد اجزاي اصلي طور كلي يك مطالعه امكانهب
آمدهاي يك پروژه را مورد تحليل قرار دهد، به ويژه كه و پي

- ر اين زمينه، سودمندي مطالعه را محدود ميهرگونه نارسايي د

سنجي به خودي خود، يك هدف نيست، بلكه كند. مطالعه امكان
گذاري، كه اين اي است براي اخذ تصميم درباره سرمايهوسيله

تصميمات لزوماً نبايد موافق با نتايج حاصله از مطالعه باشد 
قرار ذيل  ). بر اين اساس، اهداف اين تحقيق به1376(ميرمطهري، 

  باشند:مي
انتخاب بنادر آزاد  يهاشاخص يبند دسته و نييتع ،يبررس )1

  . يصنعت - يتجار
هاي بندرعباس و همچنين ها و پتانسيلبررسي توانمندي )2

تحليل مكاني (موقعيتي) اين بندر جهت تبديل شدن به بندر 
 صنعتي. -آزاد تجاري

  ادبيات تحقيق .1-3

برخي تحقيقات انجام شده در اين بخش از تحقيق به بررسي 
در داخل كشور پيرامون مناطق آزاد و همچنين تحقيقات خارجي 

شود. جهت با موضوع بررسي مناطق و بنادر آزاد پرداخته مي
هاي خالصه بودن و همچنين بيان نتايج اصلي تحقيق،  تحقيق

نشان  1مورد بررسي در داخل و خارج از كشور در قالب جدول 
از بررسي ادبيات تحقيق، به بررسي روش داده شده است پس 

  تحقيق پرداخته خواهد شد.
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  خالصه تحقيقات گذشته :1جدول 
  موضوع تحقيق  محقق

  )1367مانيان (
 )1عنوان: منطقه و بندر آزاد تجاري و نقش آن در توسعه صادرات ايران (

اند به عنوان توهايي است كه مينتيجه: ايجاد مناطق و بنادر آزاد تجاري، از جمله روش
  راهكار اصلي در جهت افزايش صادرات بكار گرفته شود.

  )1367مانيان (
 )2عنوان: منطقه و بندر آزاد تجاري و نقش آن در توسعه صادرات ايران (

نتيجه: كشور ايران با توجه به دارا بودن موقعيت و امكانات مناسب، مكان مناسبي براي 
  باشد.در اين ناحيه از جهان ميايجاد و تأسيس مناطق و بنادر آزاد 

  )1378حسيني (

مطالعه(دهيفا-نهيهزليتحلارزيابي عملكرد اقتصادي مناطق آزاد ايران: عنوان:
  )چابهار يمورد

- نهيهز ليتحل يالگو بر يمبتن و چابهار آزاد منطقه هايمشخصه به توجه بانتيجه: 
  .است شده پرداخته چابهار ادآز منطقه دهيفا-نهيهز ليتحل به ،وار پروفسور دهيفا

  )1379( وفاداري
 صنعتي در توسعه صادرات غير نفتي ايران-عنوان: نقش مناطق آزاد تجاري

 امكانات توسعه حال در يدركشورها ژهيوه ب يصنعت-يتجار آزاد مناطق جاديا :جهينت
  .آورديم فراهم صادرات شيافزا يبرا را يديجد

  )1380( باورصاد

 ايستگي چابهار به عنوان بندر پل زميني آسياي ميانهعنوان: بررسي ش
الملل خود ناشي از وجود تفاوت در توزيع نامتوازن اين منابع و نتيجه: لزوم تجارت بين

- عوامل طبيعي و مصنوعي مابين كشورهاي مختلف است كه در امر توليد كاالها و ارائه
  ي خدمات تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم دارند.

  )1381(كامران 

 عنوان: علل توسعه نيافتگي مناطق آزاد ايران
يابي نتيجه: مهمترين داليل توسعه نيافتگي مناطق ازاد ايران عبارتند از: عدم مكان

صحيح مناطق آزاد، تطابق نداشتن ابزارها با راهبردها، نبود امكانات زيربنايي و نبود 
  ابزارهاي كنترلي.

  )1382احسن (

 آزاد و مناطق ويژه اقتصادي عنوان: مطالعه مناطق
   صورت به ديبا بلكه گريكدي از مجزا و مستقل بطور نه كشور آزاد مناطق: جهينت

 المللينيب و يمل ياقتصاد نيب روابط ميتنظ تيمسئول يگروه طور بهاي و مجموعه
  شته باشند.دا برعهده

  )1385لطفي و امين آقايي (

 ريزي منطقه اي ايرانعنوان: جايگاه مناطق آزاد در برنامه
نتيجه: مهمترين داليل ناكامي مناطق آزاد ايران عبارتند از؛ عدم شناخت زيربناهاي 

گذاران الزم براي دستيابي به اهداف مناطق آزاد تجاري در ايران، عدم تمايل سرمايه
هاي گذاري در مناطق آزاد تجاري ايران به دليل تنشداخلي و خارجي به سرمايه

هاي فرهنگي و مذهبي، عدم درك كامل موقعيت و اهداف مناطق دوديتسياسي، مح
  آزاد تجاري ايران توسط مديران.

  )1387افتخاري و ديگران (
 MADMبندي مناطق آزاد تجاري ايران با استفاده از روشعنوان: ارزيابي و اولويت

- عدي اولويتهاي بنتيجه: تحقيق آنها نشان داد كه منطقه آزاد قشم و چابهار در رده
  اند.بندي پس از منطقه آزاد كيش قرار گرفته

گروه مهندسين مشاور معماري 
  )1391و شهرسازي عرصه (

 هاي مناطق آزادعنوان: بررسي ويژگي
هاي بزرگ، نتيجه: عوامل موثر در موفقيت مناطق آزاد بندري؛ امكان پهلوگيري كشتي

هاي پشتيباني حامي جود خوشههاي عالي كه بنادر همسايه را پوشش دهد، وشبكه
- هاي با ارزش افزوده باال، وجود فناوري اطالعاتي قوي و پيشرفته و زيرساختفعاليت

  هاي توزيع زميني، هوايي، ريلي و دريايي.هاي ارتباطي قوي و دسترسي به شبكه

Ceron (2004)  
 آنهايسنجامكانومغولستانآزاد مناطق برنامه يابيارزعنوان: 
 هاياستيسي، عموم بخش توسعه؛ آزاد مناطق تيموفق عدم اي شكست ليدال نتيجه:

  ي.ساز يخصوص بخشي و رقابت ريغ

Sik and Seok (2005) 

 كرهآزادمناطق بهبود منظور عنوان: عواملي به
، نيقوان يبازنگري، مال هايتيحماي، اتيمال هايتيمعافي؛ بررس مورد عواملنتيجه: 

، مناسب يزندگ طيشرا، كار يروين به يدسترسيي، ربنايز هايحطر از دولت هايتيحما
 گذارانهيسرما به خدمات ارائهي و درمان خدمات و تيترب و ميتعل مانند يرفاه خدمات
  ي.خارج

Deloitte (2008)  

 آزادمناطقانتخاب ياساس عوامل يبازنگر: عنوان
- نهيزم، رساختاريز؛ گرفت ظرن در را فاكتورها نيا ديبا آزاد مناطق جاديا جهت نتيجه:
 يورود، گذارانهيسرما يبرا آزاد مناطق در موجود هايمشوقي، گذارهيسرما هاي
  ي.مال بخشو  كار و كسب

Keshavarzian (2010)  
 عنوان: اهداف تأسيس مناطق آزاد تجاري در حوزه خليج فارس

- نه ميانه، مكاننتيجه: يكي از داليل اصلي ضعف عملكرد مناطق آزاد تجاري در آسيا
  باشد.يابي اين مناطق بر مبناي اهداف سياسي به جاي اهداف اقتصادي مي

Pak and Majd (2010) 

)شيكرهيجزيكاومورد(يتجارآزاددرمناطقكپارچهي سواحل تيريمد برنامه :عنوان
 تيريمد طرح ؛آزاد طقامن كپارچهي سواحل تيريمدي جهت استراتژ چهارنتيجه: معرفي 

  يي.زدا ابانيب طرح و نظارت و يابيارزش طرح ي،ساحل خط تيريمد ي،طيمح

  . روش انجام تحقيق2

هاي روش مطالعه در اين تحقيق، تحليلي و بر مبناي داده
اي، اسناد و مدارك است. اين تحقيق با استفاده از كار كتابخانه

ميداني، تجربيات و مشاهدات مستقيم محقق است. در اين تحقيق 
آن شده كه با برشمردن امكانات و شرايط استراتژيك  سعي بر

عباس به صورت كامالً منطقي، تبديل بندرعباس به بندر آزاد بندر
صنعتي پيشنهاد و ضرورت آن نيز از طريق پرسشنامه  - تجاري

مورد آزمون قرار گرفته است. در اين تحقيق ميداني كه نظر 
ده شده است، كارشناسان و متخصصان از طريق پرسشنامه سنجي

پنج دسته عوامل اصلي جهت تبديل شدن بندرعباس به بندر آزاد 
مشخص و شناسايي شده است. اين پنج فاكتور عبارتند از: الف) 
محيط سياسي پايدار ب) موقعيت استراتژيك ج) نيروي كار د) 

هاي مناسب. هر تعهد به اقتصاد و تجارت آزاد و ه) زيرساخت
ز خود به چند زير فاكتور ديگر تقسيم كدام از اين فاكتورها ني

اند. جهت مشخص شدن عوامل پرسشنامه از تحقيقات شده
هاي انجام گذشته استفاده شده است. از آنجايي كه در بررسي

ي مدوني جهت تعيين يك منطقه به عنوان منطقه شده، پرسشنامه
يا بندر آزاد تجاري صنعتي وجود نداشته است، عوامل مطرح شده 

عيين مناطق آزاد تجاري صنعتي در اين تحقيقات در قالب جهت ت
فاكتور ذكر شده ارائه شده است. الزم به ذكر است كه اين  5

)، دفتر مطالعات 1381تحقيقات كامران (فاكتورها از بررسي 
)، 1392)، پورتال اينترنتي مهندسين مشاور (1383اقتصادي (

Tahir (1999) ،ESCAP (2002) ،Ceron (2004) ،ESCAP 

(2005) ،Deloitte (2008) ،Yang (2009)  وLATTS (2012) 
هر كدام از فاكتورها و زير  2در جدول  اند.ارائه و مطرح شده

  عوامل استفاده شده در پرسشنامه مشخص شده است.

  . مدل تحليلي تحقيق2-1

 صورت به را نظريه ساختار نموداري، هاي تحليليمدل
 هايمدل ايجاد مبناي و منطقي هادلاين م. دهندمي نشان ترسيمي

 ميان ارتباط مسير و قدرت رياضي هايمدل در. رياضي هستند
شوند مي داده نشان رياضي معادالت صورت به متغيرها

با توجه به  2در جدول  ).1390زاده، بحريني و شاهرخ(دهدشتي
 5شاخص (زيرفاكتور) در قالب  23بررسي تحقيقات گذشته، 

يابي مناطق و بنادر آزاد (در اين تحقيق جهت مكانفاكتور اصلي 
شهرستان بندرعباس مد نظر است) شناسايي شده است. با توجه 

يابي توانند در مكاندسته فاكتور مي 5به نظر متخصصان اين 
صنعتي  –هاي مختلف به عنوان بنادر و مناطق آزاد تجاري ناحيه

ق حاضر مدل تحليلي توان براي تحقيموثر باشند. بر اين اساس مي
  نشان داده شده است. 2را ترسيم كرد كه در شكل 
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  نامهعوامل استفاده شده در پرسش عوامل اصلي و زير :2 جدول
  زيرفاكتورها  عوامل اصلي  
 )  محيط سياسي و اجتماعي با ثبات1  محيط سياسي پايدار الف

  )Safety & Security()  امنيت و ايمني باال 2
 هاي آزاد) دسترسي به آب1  تژيكموقعيت استرا ب

المللي اي و بين) اتصال به مسيرهاي عمده ارتباطي داخلي، منطقه2
)Hinterland(  

  ) دسترسي به نوار مرزي كشور3
  )  برخورداري از انرژي ارزان و فراوان4
  ) دسترسي به مواد خام و معدني5
  كنندگان و شبكه توزيع) دسترسي به عرضه6
  المللي عمدهارهاي بين) نزديكي به باز7
  گذاري در اين منطقهگذاران منطقه به سرمايه) تمايل سرمايه8
  ) برخورداري از شرايط آب و هوايي مناسب9

  گذاري) برخوداري از امنيت باالي سرمايه10
 پذيري تامين نيروي كار ارزان و متخصص) امكان1  نيروي كار ج
تعهد به اقتصاد و  د

  تجارت آزاد
الملليپذيري بازارهاي آن نسبت به تغييرات اقتصاد ملي و بيناف) انعط1
)Flexibility(  

  ) ضعف در زمينه مديريتي2
 هاي گردشگري، امكانات و تسهيالت براي گردشگران) وجود جذابيت1  هاي مناسبزيرساخت ه

  ها و ...)  كمبود امكانات و خدمات رفاهي از قبيل هتل2
هاي ارتباطي دور مانند تلفن و بقيه دستگاه ) مجهز به ارتباطات راه3
)Communication(  

 Port(هاي بزرگ ) امكان ارائه خدمات حمل و نقل دريايي و پهلودهي كشتي4
Services(  

  ) دارا بودن تجهيزات بندري مناسب ( جرثقيل، ليفت تراك، ترانس تينر و ...)5
  )Port Storage() وجود انبارهاي مناسب در بندر 6
  داشتن گمرك كارآمد و مدرن )7
) در دسترس بودن كانتينر خالي جهت صادرات و انبار مناسب براي اين 8

  كانتينرها

  
  مدل تحليلي تحقيق :2شكل 

ي اصلي وجود دارد كه در در مدل تحليلي حاضر يك رابطه
فاكتور اصلي محيط سياسي پايدار، موقعيت  5دهد آن نشان مي

عهد به اقتصاد و تجارت آزاد و استراتژيك، نيروي كار، ت
هاي مناسبي براي سنجش هاي مناسب به عنوان عاملزيرساخت

صنعتي در اين  –بندرعباس جهت تبديل به بندر آزاد تجاري 
ي تحليل عاملي شهرستان وجود دارند كه در ادامه به وسيله

  گيرد.تحقيق مورد سنجش قرار مي

  . جامعه آماري و حجم نمونه2-2

آماري تحقيق شامل متخصصان و كارشناسان بندر ي جامعه
شهيد رجايي، بندر شهيد باهنر و شهر بندرعباس است، پس از 

تحقيق در ميان  نامهمشخص شدن حجم نمونه الزم است پرسش

آنان توزيع شود. با توجه به اينكه متغيرهاي مورد مطالعه در 
  فرمولپژوهش حاضر متغيرهاي كيفي هستند، لذا با استفاده از 

=	 	×	  

شود. نسبت صفت متغير حجم نمونه براي تحقيق محاسبه مي
5/0P =   در نظر گرفته شده است، كه بر اين اساس حداكثر

دهد. حجم نمونه قبل از را به دست مي  = 25/0Pqواريانس يعني 
نان درصد اطمي 95را با  tباشد، مقدار تعيين مقدار آن مجهول مي

شود؛ در نتيجه با ميزان قرار داده مي 96/1درصد خطا برابر  5يا با 
ي نمونه مورد نفر به عنوان حداقل اندازه 96، 1/0اشتباه مجاز 

گيري به دست آمده است (منصورفر، مطالعه در فرمول نمونه
1390.(  

=	(1.96) 	×	(0.25)(0.1) = 96 

- پرسش 110نفر است،  96كه با توجه به حداقل اندازه نمونه 

نامه در ميان كارشناسان و متخصصان در موضوع مربوطه توزيع 
نامه قابل قبول و قابل پرسش 77نامه، شد كه از اين تعداد پرسش

% از كل 70اند. با توجه به اينكه اين تعداد، تجزيه و تحليل بوده
ن هاي تحقيق است و براي تجزيه و تحليل و پاسخ دادنامهپرسش

هاي به سواالت تحقيق قابل قبول هستند. همانطور كه در بخش
آوري اطالعات از كارشناسان قبل نيز گفته شد، روش جمع

ي پرسشنامه بوده است. پرسشنامه پس از توزيع مربوطه، به وسيله
  آوري آن شده است.در ميان كارشناسان، اقدام به جمع

(كاركنان  اين كاشناسان متشكل از متخصصان امور بندري
شاغل در اداره بندر شهيد رجايي و شهيد باهنر) و همچنين 

اند. تمامي اين كارشناسان اقتصادي در شهر بندرعباس بوده
ها و ادارات دولتي شهر بندرعباس و سازمان افراد در سازمان

همچنين در  بنادر و دريانوردي استان هرمزگان شاغل هستند.
پرسشنامه تحقيق، به انتخاب اين افراد جهت پاسخ به 

كارشناساني مراجعه شده است كه عالوه بر دارا بودن 
هاي اقتصادي و مديريتي، به امور تجارت بندري نيز تخصص

اشراف دارند تا بتواند اين شهرستان را از بعد تبديل به يك 
بندر آزاد تجاري صنعتي تجزيه و تحليل نمايند و به پرسشنامه 

هاي گرفته ست كه جهت انجام آزمونپاسخ دهند. الزم به ذكر ا
-شود، از نرمهاي تحقيق كه در ادامه ذكر ميشده از پرسشنامه

  استفاده خواهد شد. SPSS 19افزار 

 
  
  
  
  
  
  
  

موقعيت 
استراتژيك

زيرساختهاي  نيروي كار
 مناسب

محيط سياسي 
 پايدار

تعهد به اقتصاد 
 و تجارت آزاد

صنعتي -  بندر آزاد تجاري
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  . پيش آزمون تحقيق2-3

نامه تحقيق توسط اساتيد دانشگاهي، ) پرسشValidityاعتبار (
متخصصان و كارشناسان در زمينه مربوطه تاييد شده است؛ كه اين 

- تحقيق تعريف مي نامهنوع اعتبار به عنوان اعتبار منطقي پرسش

هاي مختلفي نامه تحقيق روششود. جهت انجام پايايي پرسش
ها ضريب آلفاي ترين اين روشوجود دارد كه يكي از متداول

). جهت تاييد پايايي 1391كرونباخ است (مومني و فعال قيومي، 
)Reliabilityيق نيز از ضريب آلفاي ) پرسشنامه در اين تحق

نامه در كرونباخ استفاده شده است. در پيش آزمون تحقيق، پرسش
آوري شد كه نتايج آن نفر از اعضاي نمونه توزيع و جمع 13ميان 

  نشان داده شده است. 3در جدول 

  ي مقدماتيضريب آلفاي كرونباخ در مطالعه :3جدول 
 876/0 ضريب آلفاي كرونباخ

 23 نامهشتعداد سواالت پرس
 13 دهندگانتعداد پاسخ

  

در آزمون مقدماتي (پيش آزمون) امتياز ضريب آلفاي كرونباخ 
باشد؛ چرا كه در به دست آمده است كه قابل قبول مي 876/0

نشان از مورد  7/0آزمون مقدماتي، ضريب آلفاي كرونباخ باالتر از 
  ).1391ي، قيومنامه تحقيق است (مومني و فعالتاييد بودن پرسش

  هاي تحقيق. تجزيه و تحليل داده3

شود. ها پرداخته ميدر اين بخش از تحقيق به تجزيه و تحليل داده
هاي بدست شود و با توجه به دادههاي الزم بيان ميهر كدام از آزمون

هاي گيرند. در زمينهآمده از تحقيق، مورد آزمون و تحليل قرار مي
نامه ن نوع تحقيقات بر اساس پرسشتريتحقيقات پيمايشي، معمول
نامه تحقيق نيز بيشترين استفاده از طيف است. جهت طراحي پرسش

). در اين تحقيق نيز 1391شود (دواس، اي ليكرت انجام ميپنج گزينه
نامه تحقيق بر اساس طيف ليكرت (از سواالت مطرح شده در پرسش

از اختصاص شود) است، امتيبندي محسوب ميهاي رتبهجمله طيف
نامه هاي به كار رفته در پرسشيافته به هر كدام از سواالت و گزينه

جهت سنجش نظرات متخصصان و كارشناسان مربوطه نيز در جدول 
  مشخص شده است. 4

  نحوه تخصيص امتيازات به هر گزينه :4جدول 
  موافق كامالً  موافق  تقريباً  مخالف  مخالف كامالً  هاگزينه

 5 4 3  2  1 امتيازات

بايد  5هاي كامال موافق را در عدد به عنوان مثال تعداد پاسخ
ضرب كرد. جهت مشخص شدن امتياز هر زيرفاكتور الزم است تا 

دهنده تقسيم شود. مجموع امتياز هر زيرفاكتور بر تعداد افراد پاسخ
از تقسيم مجموع امتياز زيرفاكتورها بر تعداد آنها، امتياز هر كدام 

- ه دست خواهد آمد. نتايج بدست آمده از پرسشنامهاز فاكتورها ب

ها و امتياز متوسط هر يك از عوامل موثر در جهت تبديل شدن 
نشان داده  3صنعتي در شكل  –بندرعباس به بندر آزاد تجاري 

و حداقل  5شده است (با توجه به امتياز هر سوال، حداكثر امتياز 
  خواهد بود). 1امتياز 

  
  ط عوامل اصلي مناطق آزاد در بندرعباسامتياز متوس :3شكل 

، موقعيت استراتژيك باالترين امتياز دارد. بدين 3در شكل 
معني است كه در بين عوامل بررسي شده در بندرعباس، از نظر 
كارشناسان فاكتور موقعيت استراتژيك بارزترين فاكتور بوده 

هاي مناسب، است. بعد از اين فاكتور نيز عوامل زيرساخت
اند. ي كار و محيط سياسي پايدار بارزترين فاكتورها بودهنيرو

همانطور كه در اين شكل مشخص شده است، تعهد به اقتصاد و 
ترين فاكتور در بندرعباس ترين و ضعيفتجارت آزاد، كمرنگ

  است.

  هاي آمار استنباطيآزمون .3-1

نامه و آمار توصيفي هاي قبل، به پايايي پرسشدر بخش
همچنين ميانگين عوامل تحقيق نيز در قالب  پرداخته شد؛

-جدول و نمودار نشان داده شد. در اين بخش از تحقيق آزمون

شوند و پس از به ها اعمال ميهاي آمار استنباطي بر روي داده
ها، به تفسير اين نتايج دست آمدن جواب نهايي آزمون

  پرداخته خواهد شد. 
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  بارتلتگيري و هاي كفايت نمونه. آزمون1- 3-1

هاي الزم جهت سنجش اعتبار و پايايي پس از اينكه آزمون
نامه در نامه تحقيق انجام و مورد تاييد واقع شد، پرسشپرسش

شود. آزموني كه در ابتدا از كل ميان كل اعضاي نمونه تقسيم مي
- شود، آزمونآوري شده از اعضاي نمونه گرفته ميهاي جمعداده

 KMOي) و بارتلت است. آزمون گير(كفايت نمونه KMOهاي 
گيري نيز معروف است، اين اصل را كه به آزمون كفايت نمونه

سنجد كه اندازه نمونه گرفته شده تحقيق كفايت الزم براي مي
ها را دارد يا اينكه اندازه نمونه گرفته شده انجام تجزيه و تحليل

براي تحقيق مربوطه كافي نيست. در اين آزمون در صورتي كه 
گيري ريب به دست آمده به يك نزديك باشد، كفاين نمونهض

پردازد كه اگر مورد تاييد است. آزمون بارتلت نيز به اين اصل مي
باشد نشان از اين دارد  05/0داري اين آزمون كمتر از سطح معني

هاي تحقيق قابليت تجزيه نامههاي به دست آمده از پرسشكه داده
هاي ). مقدار ضريب1391قيومي، الو تحليل دارند (مومني و فع
 5و بارتلت در جدول  KMOهاي به دست آمده براي آزمون

  نوشته شده است.

  گيري) و بارتلت(كفايت نمونه KMOهاي آزمون :5جدول 
  زيرفاكتور 23  فاكتور اصلي 5  هاها و ضريبآزمون

 KMO 838/0  842/0مقدار ضريب
 316/880 456/159  مقدار آماره آزمون بارتلت

 253  10  در جه آزادي آزمون بارتلت
 000/0  000/0  داري آزمون بارتلتسطح معني

    

در جدول  KMOبا توجه به مقادير به دست آمده براي آزمون 
گيري و نزديكي اعداد آنها به عدد يك نشان از كفايت نمونه 5

براي  KMOبراي تحقيق دارد. آزمون بارتلت نيز همانند آزمون 
رها و زيرفاكتورها به صورت جداگانه گرفته شده است كه با فاكتو

، در هر 4) اين آزمون در جدول 000/0داري (توجه به سطح معني
هاي تحقيق جهت تجزيه و دو مورد نشان از مناسب بودن داده

تحليل دارد. همچنين جهت مشخص شدن اين اصل كه چه 
ر آزاد تجاري عواملي در بندرعباس جهت تبديل اين منطقه به بند

توان از تحليل عاملي يا نيكويي صنعتي وجود دارند نيز مي –
برازش استفاده كرد. در صورتي كه تحليل عاملي ضريبي باالتر از 

را نيز مورد پذيرش  3/0(برخي از محققان ضريب باالتر از  4/0
دهند) داشته باشد نشان از تاثير آن عامل يا فاكتور در قرار مي
- ). ضريب1391قيومي، د نظر است (مومني و فعالي مورپديده

آورده  6فاكتور تحقيق در جدول  5هاي تحليل عاملي هر يك از 

هاي هاي تحليل عاملي و آزمونشده است؛ همچنين اين ضريب
KMO  و بارتلت در اثبات يا رد مدل مفهومي تحقيق نيز بايد

هومي استفاده شوند. از آنجايي كه در اين تحقيق نيز مدل مف
  ها است.تحقيق ارائه شده است، پس نياز به انجام اين آزمون

  تحليل عاملي (نيكويي برازش) :6جدول 
  ضريب آزمون  حداكثر ضريب  فاكتورها

  464/0  000/1  محيط سياسي پايدار
  771/0  000/1  موقعيت استراتژيك

  632/0  000/1 نيروي كار
  236/0  000/1  تعهد به اقتصاد و تجارت آزاد

  682/0  000/1  هاي مناسبرساختزي
     

براي عوامل اصلي  6هايي كه در جدول با توجه به ضريب
توان استنباط كرد كه در بندرعباس تحقيق به دست آمده است، مي

 4در حال حاضر به جز فاكتور تعهد به اقتصاد و تجارت آزاد، 
 –فاكتور ديگر موجود است. در ادامه به وسيله آزمون كولموگرف 

هاي تحقيق توزيع ) مشخص خواهد شد كه دادهKSسميرنوف (ا
هاي الزم اعمال پارامتريك يا ناپارامتريك دارند. پس از آن آزمون

  شود. مي

  )KSاسميرنوف ( –. آزمون كولموگروف 2- 3-1

) جهت مشخص KSاسميرنوف ( –آزمون كولموگروف 
 رود. پارامتريك ياهاي تحقيق به كار مينمودن توزيع داده

- ي سطح معنيها در اين آزمون به وسيلهناپارامتريك بودن داده

- آيد. در اين تحقيق نيز قبل از گرفتن آزمونداري آن به دست مي

هاي الزم نياز به انجام اين آزمون است تا اينكه مشخص شود 
هايي استفاده شود. ها از چه نوع آزمونجهت تجزيه و تحليل داده

باشد داللت بر پارامتريك  05/0ر از داري باالتاگر سطح معني
 05/0داري آن كمتر از ها دارد و اگر سطح معنيبودن توزيع داده

هاي تحقيق است (مومني و باشد نشان از ناپارامتريك بودن داده
 –). نتايج حاصل از آزمون كولموگروف 1391قيومي، فعال

  بيان شده است. 7) تحقيق در جدول KSاسميرنوف (

  )KSاسميرنوف ( -زمون كولموگروف آ :7جدول 
  هاي تحقيقمجموع فاكتورها و شاخص  

  77 تعداد نمونه

  5387/3  ميانگين  پارامترهاي توزيع
  66569/0 انحراف معيار

  بيشترين انحراف
  114/0  قدر مطلق

  065/0  مثبت
  - 114/0  منفي

 Z 822/1آماره آزمون
  003/0  داريسطح معني
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صورت هباشد، بنيز قابل مشاهده مي 7 همانطور كه در جدول
دسته  5شاخص (زيرفاكتور) كه در  23مجموع براي تمامي 

داري در آزمون گيرند، سطح معنيفاكتور اصلي قرار مي
است. اين  003/0) تحقيق برابر KSاسميرنوف ( -كولموگروف 

است كه نشان از  05/0داري كمتر از ميزان سطح معني
هاي تحقيق است؛ پس براي تجزيه و دهناپارامتريك بودن دا

هاي ناپارامتريك استفاده هاي تحقيق بايد از آزمونتحليل داده
ي تحقيق، جهت تاييد يا رد عوامل تحقيق از آزمون كرد. در ادامه

بندي فاكتورها نيز اي (آزمون موفقيت) و براي رتبهتوزيع دوجمله
ها، ين آزموناز آزمون فريدمن استفاده خواهد شد. هر دوي ا

  ناپارامتريك هستند.

  اي (آزمون موفقيت). آزمون آماري توزيع دوجمله3- 3-1

اين آزمون براي تدوين يا شناسايي عوامل موثر بر بندر آزاد 
عباس است. بدين ترتيب كه آيا عوامل مورد بررسي شدن بندر

توانند به عنوان عوامل اصلي و قابل تحليل در اجراي منطقه مي
دن بندرعباس مورد استناد قرار گيرند يا خير. اين آزمون آزاد ش

اي معين براي تشخيص تاثير يا عدم تاثير يك متغير در پديده
گيرد. با توجه به اينكه قصد تحقيق بر آن مورد استفاده قرار مي

بوده كه اين عوامل معرفي شده در بندرعباس وجود دارند يا خير، 
 اي در اين بخش است. معموالًجملهونياز به انجام آزمون توزيع د

بيانگر تاثير  H1بيانگر عدم تاثير متغير و  H0در طراحي فرض، 
به عنوان  X). مولفه 1391قيومي، باشد (مومني و فعالمتغير مي

تواند مورد توجه عامل تاثير گذار بر بندر آزاد شدن بندرعباس مي
  قرار گيرد يا فرضيات آماري زير باشد:

H0 مولفه :X  به عنوان يكي از عوامل اصلي منطقه آزاد شدن
  در بندرعباس وجود ندارد.

H1 مولفه :X  به عنوان يكي از عوامل اصلي منطقه آزاد شدن
  در بندرعباس وجود دارد.

) به عنوان عدد وسط در نظر گرفته (تقريباً 3در اين آزمون عدد 
اشد به باالتر ب 05/0داري از شده است و در صورتي كه سطح معني

 05/0داري كمتر از است. اگر سطح معني H1و رد  H0معناي تاييد 
عدد  3است. از آنجايي كه عدد  H1و تاييد  H0باشد به معناي رد 

 :6/0Hoها به اين نحو خواهد بود: شود فرضيهوسط در نظر گرفته مي

   6/0وH1: >  بدست آمده است).  5بر  3از تقسيم  6/0(عدد
  نشان داده شده است. 8اي در جدول ز آزمون دوجملهنتايج حاصل ا

  اي (آزمون موفقيت)آزمون توزيع دوجمله :8جدول 
سطح   نسبت آزمون  نسبت مشاهدات  تعداد  بازه  عوامل اصلي

  دارمعني
محيط سياسي

  پايدار
  1گروه 
  2گروه 
  كل

≥3  
<3  

21 
56  
77  

3/0  
7/0  
0/1  

  
6/0  

  
014/0  

موقعيت
  استراتژيك

  1گروه 
  2گروه 
  كل

≥3  
<3  

0 
77  
77  

0/0  
0/1  
0/1  

  
6/0  

  
000/0  

  1گروه  نيروي كار
  2گروه 
  كل

≥3  
<3  

18 
59  
77  

2/0  
8/0  
0/1  

  
6/0  

  
005/0  

تعهد به تجارت و
  اقتصاد آزاد 

  1گروه 
  2گروه 
  كل

≥3  
<3  

37 
40  
77  

5/0  
5/0  
0/1  

  
6/0  

  
000/1  

هايزيرساخت
  مناسب

  1گروه 
  2گروه 
  كل

≥3  
<3  

2 
75  
77  

0/0  
0/1  
0/1  

  
6/0  

  
000/0  

            

داري محيط سياسي پايدار، موقعيت ، سطح معني8در جدول 
 05/0هاي مناسب كمتر از استراتژيك، نيروي كار و زيرساخت

- است. اما در فاكتور تعهد به تجارت و اقتصاد آزاد، سطح معني

ها در باشد. با توجه به تعريف فرضيهمي 05/0داري بزرگتر از 
اسي پايدار، موقعيت استراتژيك، نيروي كار و عوامل محيط سي

(عدم وجود فاكتور مربوطه در  H0هاي مناسب، فرض زيرساخت
صنعتي) رد و -بندرعباس جهت تبديل شدن به بندر آزاد تجاري

(وجود فاكتور مربوطه در بندرعباس جهت تبديل شدن  H1فرض 
تعهد به شود. اما در فاكتور صنعتي) تاييد مي-به بندر آزاد تجاري

(عدم وجود فاكتور مربوطه در  H0تجارت و اقتصاد آزاد، فرض 
صنعتي) تاييد  -بندرعباس جهت تبديل شدن به بندر آزاد تجاري

(وجود فاكتور مربوطه در بندرعباس جهت تبديل  H1و فرض 
شود. در آزمون دو صنعتي) رد مي-شدن به بندر آزاد تجاري

وجه به نسبت مشاهدات و با ت 8اي (نسبت موفقيت) جدول جمله
سطح معني دار، عوامل محيط سياسي پايدار، موقعيت استراتژيك، 

هاي مناسب در بندرعباس جهت تبديل نيروي كار و زيرساخت
صنعتي وجود دارد؛ اما تعهد به  –شدن به بندر آزاد تجاري 

هاي تبديل شدن به اقتصاد و تجارت آزاد به عنوان يكي از مولفه
  بندرعباس وجود ندارد. بندر آزاد در

  . آزمون فريدمن4- 3-1

آزمون فريدمن براي تعيين اولويت فاكتورها (آذر و مومني، 
) جهت بندر آزاد شدن شهرستان بندرعباس مورد استفاده 1387

دهندگان به سواالت قرار گرفته است و در واقع حساسيت پاسخ
ش به ). در اين بخ9دهد (جدول را نسبت به فاكتورها نشان مي
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ي آزمون فريدمن نشان داده شده است كه كدام يك از وسيله
نامه تحقيق، در بندرعباس مشهودتر عوامل معرفي شده در پرسش

بندي اين فاكتورها از آزمون فريدمن استفاده است كه جهت رتبه
  شده است.

  آزمون فريدمن :9جدول 
  امتيازات  فاكتورها  رديف

 89/3  موقعيت استراتژيك 1
 65/3  هاي مناسبساختزير 2
 20/3  نيروي كار 3
 74/2  محيط سياسي پايدار 4
 52/1  تعهد به اقتصاد و تجارت آزاد 5
    

دهندگان، به ترتيب عوامل از نظر پاسخ 9با توجه به جدول 
هاي مناسب، نيروي كار و محيط موقعيت استراتژيك، زيرساخت

د به اقتصاد و سياسي پايدار بارزترين فاكتورها و فاكتور تعه
ترين فاكتور در بندرعباس جهت تبديل شدن تجارت آزاد كمرنگ
  صنعتي است.-به بندر آزاد تجاري

  تفسير و تبيين نتايج .4

هاي انجام شده و با تاييد كارشناسان و با توجه به بررسي
در قالب  1شاخص بيان شده در جدول  23متخصصان امر، 

استراتژيك، نيروي كار، عوامل محيط سياسي پايدار، موقعيت 
هاي مناسب وجود تعهد به اقتصاد و تجارت آزاد و زيرساخت

سنجي تبديل يك مكان را به بندر آزاد تواند كار امكاندارند كه مي
- ي آزمونصنعتي انجام دهد. در اين تحقيق به وسيله –تجاري 

هاي گرفته شده سنجيد شد كه در حال حاضر، اين فاكتورها در 
وجود دارند و يا اينكه وجود ندارند. با توجه به  بندرعباس

اي هاي تحليل عاملي (نيكويي برازش)، توزيع دوجملهآزمون
شود كه در حال حاضر و (آزمون موفقيت) و فريدمن مشخص مي

با شرايط موجود، عوامل محيط سياسي پايدار، موقعيت 
هاي مناسب در بندرعباس استراتژيك، نيروي كار و زيرساخت

جود دارد؛ اما فاكتور تعهد به اقتصاد و تجارت آزاد در و
باشد. منظور بندرعباس وجود ندارد و يا اينكه بسيار كمرنگ مي

آزادانه با اقتصاد كشورهاي ديگر و  از اين فاكتور، داشتن رابطه
نامه مناطق همسايه است. با توجه به اينكه اكثر عوامل پرسش

وان به اين نتيجه رسيد كه در تمورد تاييد واقع شده است، مي
شرايط فعلي و با توجه به امكانات و شرايط شهرستان بندرعباس، 

صنعتي را  -اين منطقه توانايي تبديل به يك بندر آزاد تجاري 

دارد. با توجه به قوانين و شرايط حاكم بر مناطق و بنادر آزاد 
اد صنعتي، پس از تبديل شهرستان بندرعباس به بندر آز –تجاري 
صنعتي، با ساير مناطق جهان به صورت آزادانه تبادل و  –تجاري 

مناسبات اقتصادي خواهد داشت. در صورت مهيا شدن شرايط 
صنعتي، داشتن مناسبات  –جهت تبديل به بندر آزاد تجاري 

اقتصادي با ساير نقاط جهان و پيوند با اقتصاد جهاني، تعهد به 
اي موجود در مناطق آزاد هاقتصاد و تجارت آزاد كه از مولفه

باشد، در شهرستان بندرعباس مهيا صنعتي نيز مي –تجاري 
 خواهد شد.

  گيري و پيشنهادات . نتيجه5

بندي تحقيق گيري و جمعدر اين بخش از تحقيق به نتيجه
گيري عالوه بر اينكه از نتايج شود. در مبحث نتيجهپرداخته مي

خواهد شد، همچنين از  تحقيق استفاده هاي گرفته شدهآزمون
نظرات و پيشنهادات كارشناساني كه در طول انجام تحقيق در 

شود. در ابتداي ها ارائه شده است نيز استفاده ميپايان پرسشنامه
ي منابع و شد، ابتدا بايد از مطالعهتحقيق دو هدف كلي دنبال مي

آنها  ادبيات تحقيق عوامل و عواملي شناسايي شود كه به وسيله
بتوان مناطقي را مورد سنجش قرار داد كه امكان مناطق يا بندر 

شاخص در  23آزاد شدن را دارند. اين هدف به وسيله شناسايي 
). عوامل به دست آمده نيز 2فاكتور محقق شد (جدول  5قالب 

مورد تاييد متخصصان مربوطه قرار گرفت. پس از آنكه اين 
ليكرت طراحي شدند، نامه با طيف فاكتورها در قالب يك پرسش

شد تا اينكه آوري ميبايد در ميان اعضاي نمونه توزيع و جمع
ميزان تحقق هدف بعدي (بررسي وجود و يا عدم وجود عوامل 
الزم جهت بندر آزاد شدن در بندرعباس) مورد بررسي قرار گيرد. 

هاي الزم ي آزمونمدل تحليلي تحقيق نيز كه ارائه شد به وسيله
توان به اين نتيجه رسيد مي 6جدول  ست. به وسيلهسنجيده شده ا

فلشي كه به طرف بندر آزاد شدن در مدل تحليلي تحقيق  5كه از 
) رفته است، تنها عامل تعهد به اقتصاد و تجارت آزاد 2(شكل 

هاي موجود در اين مدل مورد شود و بقيه رابطهاست كه تاييد نمي
  تاييد است.

همچنين پيشنهاداتي كه كارشناسان با توجه به نتايج تحقيق و 
شود كه جهت اند، پيشنهاداتي ارائه مينامه بيان داشتهدر پرسش

صنعتي - هر چه بهتر شدن تبديل بندرعباس به بندر آزاد تجاري
موثر خواهد بود. پيشنهاداتي كه در پايان اين تحقيق ارائه خواهد 
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ت مديريتي، شد عبارتند از: در راستاي بهتر شدن هر چه بيشتر ثبا
برداري نياز به استفاده بهتر از مديران بومي است، استفاده و بهره

بهينه از صنايع و معادن استان هرمزگان، استفاده از توان نيروي 
انساني موجود در اين استان، تبديل بندرعباس به بندر آزاد 

صنعتي و تغيير كاربري منطقه آزاد قشم به منطقه آزاد  - تجاري
- همكاري هر چه بيشتر اين دو با يكديگر، ايجاد و راه بازرگاني و

اندازي پل زميني بين بندرعباس و جزيره قشم جهت همكاري 
هاي موجود در استان بيشتر اين دو با يكديگر، بكارگيري سرمايه

هرمزگان جهت استفاده در صنايع مادر و زيرساختاري به جاي 
ده، انتقال و ها در كارهاي سطحي و زودبازصرف اين سرمايه

ايجاد امكانات و تسهيالت رفاهي و خدماتي در حد فاصل بندر 
شهيد رجايي و بندرعباس جهت استفاده هر دو بندر، نياز به 

هاي مربوطه تاسيس دانشگاهي تخصصي يا گسترش رشته
هاي موجود در سطح شهرستان و استان و دانشگاهي در دانشگاه

ت در سطح استان و همكاري هر چه بيشتر نهادها و موسسا
صنعتي. -شهرستان جهت تبديل بندرعباس به بندر آزاد تجاري

عالوه بر پيشنهادات بيان شده، با تبديل اين منطقه به بندر آزاد 
صنعتي و ايجاد شرايط جهت به وجود آمدن صنايع  –تجاري 

زدايي از توان به اين امر اميدوار بود كه محروميتتوليدي مي
 جوار نيز مهيا شود.مناطق هماستان هرمزگان و 
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