
 352 -313، ص  3131، بهار  31پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 چکيده
 میچابهار  آزاد منطقه رشد اقتصادی بر افزایش صادرات تاثیر بررسی هدف پژوهش حاضر

 آزاد منطقه پتروشیمی شرکت 8 فروش بخش کارکنانجامعه آماری پژوهش حاضر . باشد

 نفر با استفاده از جدول مورگان 701نمونه آماری تعداد  کهمی باشند نفر  022به تعداد  چابهار

یف بر پایه ط محقق ساختهانتخاب شدند، ابزار پژوهش پرسشنامه  تصادفی هدفمندروش  و به 

 آلفای زا پایایی برای و محتوایی و صوری ییروا از پرسشنامه روایی تعیین ایبر لیکرت بوده که

از آزمون تی  فرضیه های پژوهش و برای آزمون محاسبه 20/2 برابر شد، که استفاده کرونباخ

 تنوع ایجادداد که  حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان نتـایج. استفاده گردیدتک نمونه ای 

 معناداری مثبت وتاثیر  چابهار آزاد منطقه رشد اقتصادی بر فروش های روش در

  .(P<0.05دارد)

 .چابهار، منطقه آزاد، رشد اقتصادی، ایجاد تنوع، روش های فروش :يديکل واژگان
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 5محمد تقی پور، 4پيمان برزگ، 3، جالل عبدي2، شهال غالمی روچی1صالح الدین درخشان

 .دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 7
 .کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران غرب 0
 .دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 3
 .کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل 4
 .راندانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ای 5
 

 نام نویسنده مسئول:
 محمد تقی پور

 چابهار آزاد منطقه يرشد اقتصاد بر فروش هاي روش در تنوع ایجاد تاثير
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 مقدمه
 ادادیخد منابعدارای  یهارکشو مهمتریناز  یکی زی،اـگ ینداـمی رینـترگبزو  نجها نفتی خائرذ صدده در دنبودارا  با انیرا چه گرا

 تـسیاسو  اندیرـم ،یـمل داـقتصا دنرـک عوـمتن ایرـب شالـتو  یـشوفر مخااز  هاییر به توجه اـما ،دـیآیـم رماـش به ریکربوروهید

 زبا 7332ی  ههد به انیرآن در ا تأسیس که شیمیوپتر نعتـص. تـسداده ا قوـس یمیـشوپتر نایعـص یعهـتوس یوـس هـبرا  ارانذـگ

 یسو بهرا  ملی یها سرمایهاز  عظیمی حجم نستاتو عملو در  شد معرفی ملی دقتصادر ا وپیشر بخشی انوـهعنـب وررـم هـب دد،رـیگـم

 اطقـمنو  رکشو ایبر آورتوسعه صنعتی انبهعنو ارههمو ر،کشو انزـیرهـبرنامو  دانمر لتدو هنگادر  شیمیوپتر صنعت. کند بجذ دخو

 یوـس هـب شیمیوپتر نعتـص بذـج ایرـب روـکش فـمختل اطقـمن ناـمی تـقابر بـموج شرـنگ نـی. استا هدـش یـتلقآن  ناـمیزب

 .تـسا داـیجرا ا دوـخ

 

 ف تحقيقهد
  چابهار آزاد منطقه اقتصادیرشد  بر فروش های روش در تنوع ایجاد تاثیر بررسی

 تحقيق فرضيه
 .دارد معناداری تاثیر چابهار آزاد منطقه رشد اقتصادی بر فروش های روش در تنوع ایجاد

 روش تحقيق
 است.پیمایشی -تحقیق مذکور از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ روش اجرا توصیفی  

 جامعه آماري 
 اب برابر آنها تعدادکل که شده گرفته نظر در چابهار آزاد منطقه پتروشیمی شرکت 8 فروش بخش کارکنانجامعـه آمـاری تحقیـق، 

 .باشد می نفر 022

 حجم نمونه و روش نمونه گيري
 .شدند انتخاب هدفمند تصادفی روش به آماری نمونه عنوان به 701 تعداد که شد، استفاده مورگان جدول از نمونه حجم تعیین برای

 

 پيشينه تحقيق
 

 خالصه پيشينه تحقيقات داخلی و خارجی (1)جدول
 

ف
دی

ر
 

 یا محقق منا

 تحقیقاتی وهگر

 لسا

 تحقیق
 تحقیق( یها یافته) تحقیق نتیجه تحقیق عنوان

7.  
 و فیروزآبادی

 همکاران
7321 

 اجتماعی آثار تحلیل

 صنعت اقتصادی

 رب بصیر قائد پتروشیمی

 مورد) روستایی نواحی

 امامزاده روستاهای: مطالعه

 عتواب از سعیدآباد و ابراهیم

 (گلپایگان شهرستان

 پیدایش به مذکور روستایی نواحی در صنعت رود که دادند نشان

 موارد این به توانمی هاآن جمله از که است شده منجر پیامدهایی

 آلودگی افزایش اثر در انسان سالمت خطرافتادنبه: کرد اشاره

 کاهش روستاییان، برای اندک هایفرصت پیدایش محیطی،زیست

 رد غیربومی کار نیروی اشتغال روستایی، زنان برای اشتغال فرصت

 یمنف نگرش تشدید روستا، در غیربومی افراد اسکان پتروشیمی،

 یماد هایجنبه برخی در تغییر پتروشیمی، صنعت به روستاییان

 انگیزه کاهش پتروشیمی، در شاغل روستاییان زندگی سبک

 لطمه دامداری، و کشاورزی بخش در فعالیت انجام برای روستاییان

 قرون صنعت، در شاغل روستاییان درآمد افزایش کشاورزی، بخش به

 .زمین قیمت تغییر و روستایی وکارهایکسب برخی

0.  

 محسنی

 و تبریزی

 فرامرزی

7327 

 در نفت صنعت نقش

 اقتصادی -اجتماعی توسعه

 دیدگاه از گچساران شهر

 شهروندان

 قرار تایید مورد موجود فرضیه 1 پژوهش این در که دادند نشان

 تنف صنعت چند هر که داشت ابراز چنین توان می نتیجه در. گرفت

 متوازن صورت به توسعه این اما است شده شهر این در توسعه باعث

 .باشیم می نامتوازن توسعه شاهد ما واقع در. است نبوده هماهنگ و
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3.  
 و جهرمی

 دفر یطاهر
7327 

 در ازندا چشم سند افهدا

 شیمیوپتر صنعت

 زادما با شیمیوپتر ستیدباال تمحصوال بیشتر که دادند نشان

 تبع به و تمحصوال قیمت کاهش باعث که هستند رو بهرو ظرفیت

 .شد هداخو رکشو شیمیوپتر بخش مددرآ کاهش آن

4.  
 و عیارمز

 همکاران
7322 

 نفت شرکت تاثیر سیربر

 شهر جتماعیا بافت بر

 انمندرکا بین در رانگچسا

 شرکت غیر و نفت شرکت

 نفت

 هشیو و جتماعیا اتتغییر دیجاا باعث نفت صنعت که دادند نشان

 .ستا هشد تتحصیال انمیزو زشموآ شدر و دممر ندگیز

 7382 فاضلی  .5

 توسعه جتماعیا اتتأثیر

 در نفت صنعت تتأسیسا

 رانندزما

 گیدلوآ رانندزما در هپاالیشگا تتأسیسا دیجاا که داد نشان

 دیجاا یادر و سطحی یبهاآ ک،خا ا،هو گیدلوآ از عما دهایگستر

 تژیکاسترا لمحصو طریق از مستقیماً گیهادلوآ ینا. دکر هداخو

 به نیز اهو گیدلوآ. شد هداخو منتقل دممر به رخز نماهیا و برنج

 بخش یسیدا یها رانبا یشاپید و منطقه قلیما دنبو نیرابا سطهوا

 ارضعو. داد هداخو ارقر تأثیر تحت را ریخز ناحیه از مهمی

 نستاا رگبز جتماعیا تمعضال از یکی به ضعیتو ینا شتیابهد

 .شد هداخو لبد رانندزما

 7388 فاضلی  .1

 و جتماعیا یپیامدها

 تتأسیسا ارستقرا فرهنگی

 هجزیر در زگا و نفت

 رکخا

 از ناشی هجزیر در ندگیز هزینه یشافزا و رمتو که دادند نشان

 را بومیانی ،نسانیا وینیر دییاز ادتعد ورود و صنعتی یها فعالیت

 اریشود با ندا هیدد نیاز سنتی دقتصاا فتنر ستد از سطهوا به که

 .ستا دهکر جهامو دییاز یها

1.  
 و نچیادگوگر

 طیبی
7384 

 سرمایه بجذ چگونگی

 ینوتد طریق از ها اریگذ

 سرمایه بجذ لمد یک

 صنعت در جیرخا اریگذ

 شیمیوپتر

 دآوری،سو مانند مهمی ملاعو اریگذ تاثیر بیانگر مطالعه ینا نتایج

 تحقیق رجمخا و صنعت ییانگروبر تشد ،صنعت دیقتصاا ی ازهندا

 ستا شیمیوپتر صنعت در جیرخا اریگذ سرمایه جلب بر توسعه و

8.  
  و قهفرخی

 رانهمکا
7384 

 پیاده مطالعه و بررسی

 کارگیری به و سازی

 صنایع در دانش مدیریت

 پتروشیمی و گاز نفت،

 جهان

 مدیریت یهارهکارا نهاهوشمند زیسا بومی و اجستخرا دادند نشان

 .است الزم انیرا در مشابه صنایع یهازنیا ایبر نشدا

2.  
 و ویمهد

 نملکشاهیا
7383 

 نسبی مزیت سیربر

 صنعت تیدراصا تمحصوال

 انیرا شیمیوپتر

 یها ینمنداتو شناخت در موثر ملاعو از یکی که دادند نشان

 ،ستارا آن در مناسب یها سیاست ذتخاا ایبر رکشو یک تیدراصا

 کاالست دراتصا و تولید در نسبی مزیت دجوو

 0275 نگوا  .72

 دیقتصاا نقش سیربر

 بر دیقتصاا هیژو مناطق

 یهالسا طی چین دقتصاا

 0221 تا 7218

 نهاسر یشافزا باعث دیقتصاا مناطق ینا توسعه  که داد نشان

 هشد. 2.1 انمیز به کل وری بهره خنر دبهبو و جیرخا اریسرمایهگذ

 دبهبو و سرما بجذ بر وهعال دیقتصاا هیژو مناطق او دعتقاا به. ستا

 نددار نیز آوریفن لنتقاا در  ثریمؤ نقش وری هبهر

77.  
 و راوات

 همکاران
0274 

 و دیقتصاا اتثرا سیربر

 هیژو منطقه جتماعیا

 یالتا در پالپالی دیقتصاا

 هند  ادشپرراندا

 طی نستاییارو اریمددا و ورزیکشا یفعالیتها  که داد نشان

 منطقه ینا دیجاا و ستا یافته محسوسی کاهش خیرا یهالسا

 در را ستاییرو ربیکا جمعیت از بخشی ستا نستهاتو دیقتصاا

 .نماید بجذ دخو به اثحدا مرحله
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 داده هاي تحقيقبررسی توصيفی 

 الف( توصيف اطالعات جمعيت شناختی تحقيق
 

 ( توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت2جدول )
 

 درصد فراوانی جنسیت

 11.0 722 مرد

 00.8 78 زن

 722 701 کل

 

درصد ( زن تعداد پاسخگویان را  8/00نفر ) 78درصد( مرد و  0/11نفر ) 722( نتایج توزیع فراوانی نشان داد که تعداد 0جدول)

 تشکیل داده اند؛ که بیشترین فراوانی مربوط به مردان می باشد.

 

 
 

 جنسيت اساس بر دهندگان ( توزیع فراوانی پاسخ1نمودار )
 

 ( توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سن3جدول)
 

 درصد فراوانی سن

 70.7 75 سال 32تا  02

 54.3 12 سال 42تا  37

 33.1 43 سال 52تا  47

 722 701 کل

 

درصد(  3/54نفر) 12سال، تعداد  32تا  02درصد(   7/70نفر ) 75( توزیع فراوانی بر حسب سن نشان داد که تعداد 3نتایج جدول)

سال می  42تا  37مربوط به توزیع سنی سال سن داشته اند؛ که بیشترین فراوانی  52تا  47درصد( 1/33نفر ) 43سال و تعداد  42تا  37

 باشد.
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 ( توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن2نمودار)
 

 به همین ترتیب می توان میزان تحصیالت وسابقه کار را بررسی نمود.

 

 آمار استنباطی 
 .دارد معناداری تاثیر چابهار آزاد منطقه رشد اقتصادی بر فروش های روش در تنوع ایجاد :تحقیق فرضیه 
 

 تحقيق فرضيه t( نتایج آزمون 4جدول شماره )
 

 میانگین تعداد متغیرها

 3 آزمون مورد ثابت مقدار
 نتیجه

 (رد/تایید)آزمون
انحراف 

 معیار

خطای استاندارد 

 میانگین
 tمقدار 

درجه 

 آزادی
 مقدار معناداری

P-Value 
 موسسات ایجاد

 کاریابی
 تایید 2.222 701 74.501 2.25772 2.51123 0.0513 701

 

 ، خطای2.51123 با برابر رمعیا افنحرا 0.0513 با برابر تحقیقفرضیه  ایبر همدآ ستدبه میانگین ارمقد ،(4)جدول به توجه با

 از کمتر که ستا 222/2 با برابر لحتماا ارمقد و 701آزادی برابر با  ،درجه74.501 با برابر t رهما،  آ2.25772میانگین برابر با  استاندارد

 چابهار آزاد منطقه رشد اقتصادی بر فروش های روش در تنوع ایجاد بنابراین. شودمی تأیید فرضیه لذا ،باشند می α=0/05 یخطا سطح

 .دارد (P<%5)معناداری تاثیر

 

 بحث و نتيجه گيري 
  .دارد معناداری تاثیر چابهار آزاد منطقه رشد اقتصادی بر فروش های روش در تنوع : ایجادتحقیقفرضیه 

 با برابر رمعیا افنحرا 0.0513 با برابر تحقیق فرضیه ایبر همدآ ستدبه میانگین ارمقدها،  داده تحلیل از حاصل نتایج به توجه با

 تأیید فرضیه لذا ،باشند می α=0/05 یخطا سطح از کمتر که ستا 222/2 با برابر لحتماا ارمقد و 74.501 با برابر t رهماآ 2.51123

 با تحقیق این نتایج. دارد( P<%5)معناداری تاثیر چابهار آزاد منطقه رشد اقتصادی بر فروش های روش در تنوع ایجاد بنابراین. شودمی

 .باشد می همسو ؛(7383)نملکشاهیا و ویمهد ؛(7321)همکاران و فیروزآبادی تحقیقات
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 پيشنهادات
 محققین سایر برای پیشنهادات

 چابهار  دیقتصاا هیژو منطقه ایجاد جتماعیا و دیقتصاا اتثرا سیربر   

 بررسی تاثیر محصوالت پایین دستی در صنایع پتروشیمی چابهار بر سطح ترانزیت منظقه آزاد چابهار 

  شناسایی موثر بر جذب سرمایه خارجی در صنعت پتروشیمی چابهار 
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 منابع و مراجع
( تاثیر افزایش 7328تقی پور، محمد)  ؛ اخوه، بهنوش  ؛ عبدی، جالل،  ؛ تقوایی، مریم  ؛ درخشان، صالح الدین [7]

 صادرات بر رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار، مجله پژوهش در علوم انسانی و علوم اجتماعی، فروردین.

 موجود، وضع شناخت خارگ، جزیره در گاز و نفت استقرار فرهنگی و اجتماعی پیامدهای( 7388) محمد فاضلی، [0]
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