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 7دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.
 0کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران غرب.
 3دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.
 4کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل.
 5دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،تهران ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
محمد تقی پور

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افزایش صادرات بر رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار می
باشد .جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان بخش فروش  8شرکت پتروشیمی منطقه آزاد
چابهار به تعداد  022نفر می باشند که نمونه آماری تعداد  701نفر با استفاده از جدول مورگان
و به روش تصادفی هدفمند انتخاب شدند ،ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بر پایه طیف
لیکرت بوده که برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی و برای پایایی از آلفای
کرونباخ استفاده شد ،که برابر  2/20محاسبه و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تی
تک نمونه ای استفاده گردید .نتـایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ایجاد تنوع
در روش های فروش بر رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار تاثیر مثبت و معناداری
دارد(.)P<0.05

واژگان کليدي :ایجاد تنوع ،روش های فروش ،رشد اقتصادی ،منطقه آزاد ،چابهار.
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صالح الدین درخشان ،1شهال غالمی روچی ،2جالل عبدي ،3پيمان برزگ ،4محمد تقی

پور5

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال چهارم)

تاثير ایجاد تنوع در روش هاي فروش بر رشد اقتصادي منطقه آزاد چابهار
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مقدمه
اگر چه ایران با دارا بودن ده درصد ذخاﺋر نفتی جهان و بزرگتـرین میـادین گـازی ،یکی از مهﻢترین کشورهای دارای منابﻊ خدادادی
هیدروکربوری به شـمار مـیآیـد ،امـا توجه به رهایی از خام فروشـی و تـالش بـرای متنـوع کـردن اقتصـاد ملـی ،مـدیران و سیاسـت
گـﺬاران را بـه سـوی توسـعهی صـنایﻊ پتروشـیمی سـوق داده اسـت .صـنعت پتروشیمی که تﺄسیﺲ آن در ایران به دهه ی  7332باز
مـیگـردد ،بـه مـرور بـهعنـوان بخشی پیشرو در اقتصاد ملی معرفی شد و در عمل توانﺴت حجﻢ عﻈیمی از سرمایه های ملی را به سوی
خود جﺬب کند .صنعت پتروشیمی در نگاه دولت مردان و برنامـهریـزان کشور ،همواره بهعنوان صنعتی توسعهآور برای کشور و منـاطق
میزبـان آن تلقـی شـده است .ایـن نگـرش موجـﺐ رقابـت میـان منـاطق مختلـف کشـور بـرای جـﺬب صـنعت پتروشیمی بـه سـوی
خـود را ایجـاد اسـت.

هدف تحقيق
بررسی تاثیر ایجاد تنوع در روش های فروش بر رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار
فرضيه تحقيق
ایجاد تنوع در روش های فروش بر رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار تاثیر معناداری دارد.
روش تحقيق
تحقیق مﺬکور از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ روش اجرا توصیفی-پیمایشی است.

جامعه آماري
جامعـه آمـاری تحقیـق ،کارکنان بخش فروش  8شرکت پتروشیمی منطقه آزاد چابهار در نﻈر گرفته شده که تعدادکل آنها برابر با
 022نفر می باشد.
حجم نمونه و روش نمونه گيري
برای تعیین حجﻢ نمونه از جدول مورگان استفاده شد ،که تعداد  701به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی هدفمند انتخاب شدند.

پيشينه تحقيق
جدول( )1خالصه پيشينه تحقيقات داخلی و خارجی

ردیف

نام محقق یا
گروه تحقیقاتی

سال
تحقیق

عنوان تحقیق

نتیجه تحقیق (یافته های تحقیق)

.7

فیروزآبادی و
همکاران

7321

تحلیل آثار اجتماعی
اقتصادی صنعت
پتروشیمی قاﺋد بصیر بر
نواحی روستایی (مورد
مطالعه :روستاهای امامزاده
ابراهیﻢ و سعیدآباد از توابﻊ
شهرستان گلپایگان)

نشان دادند که رود صنعت در نواحی روستایی مﺬکور به پیدایش
پیامدهایی منجر شده است که از جمله آنها میتوان به این موارد
اشاره کرد :بهخطرافتادن سالمت انﺴان در اثر افزایش آلودگی
زیﺴتمحیطی ،پیدایش فرصتهای اندک برای روستاییان ،کاهش
فرصت اشتغال برای زنان روستایی ،اشتغال نیروی کار غیربومی در
پتروشیمی ،اسکان افراد غیربومی در روستا ،تشدید نگرش منفی
روستاییان به صنعت پتروشیمی ،تغییر در برخی جنبههای مادی
سبک زندگی روستاییان شاغل در پتروشیمی ،کاهش انگیزه
روستاییان برای انجام فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری ،لطمه
به بخش کشاورزی ،افزایش درآمد روستاییان شاغل در صنعت ،رونق
برخی کﺴﺐوکارهای روستایی و تغییر قیمت زمین.

.0

محﺴنی
تبریزی و
فرامرزی

7327

نقش صنعت نفت در
توسعه اجتماعی -اقتصادی
شهر گچﺴاران از دیدگاه
شهروندان

نشان دادند که در این پژوهش  1فرضیه موجود مورد تایید قرار
گرفت .در نتیجه می توان چنین ابراز داشت که هر چند صنعت نفت
باعث توسعه در این شهر شده است اما این توسعه به صورت متوازن
و هماهنگ نبوده است .در واقﻊ ما شاهد توسعه نامتوازن می باشیﻢ.
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.3

جهرمی و
طاهری فرد

7327

اهداف سند چشﻢ انداز در
صنعت پتروشیمی

نشان دادند که بیشتر محصوﻻت باﻻدستی پتروشیمی با مازاد
ﻇرفیت روبه رو هﺴتند که باعث کاهش قیمت محصوﻻت و به تبﻊ
آن کاهش درآمد بخش پتروشیمی کشور خواهد شد.

.4

مزارعی و
همکاران

7322

بررسی تاثیر شرکت نفت
بر بافت اجتماعی شهر
گچﺴاران در بین کارمندان
شرکت نفت و غیر شرکت
نفت

نشان دادند که صنعت نفت باعث ایجاد تغییرات اجتماعی و شیوه
زندگی مردم و رشد آموزش ومیزان تحصیالت شده است.

.5

فاضلی

7382

تﺄثیرات اجتماعی توسعه
تﺄسیﺴات صنعت نفت در
مازندران

نشان داد که ایجاد تﺄسیﺴات پاﻻیشگاه در مازندران آلودگی
گﺴتردهای اعﻢ از آلودگی هوا ،خاک ،آبهای سطحی و دریا ایجاد
خواهد کرد .این آلودگیها مﺴتقیماً از طریق محصول استراتژیک
برنج و ماهیان خزر به مردم منتقل خواهد شد .آلودگی هوا نیز به
واسطه بارانی بودن اقلیﻢ منطقه و پیدایش باران های اسیدی بخش
مهمی از ناحیه خزری را تحت تﺄثیر قرار خواهد داد .عوارض
بهداشتی این وضعیت به یکی از معﻀالت اجتماعی بزرگ استان
مازندران بدل خواهد شد.

.1

فاضلی

7388

پیامدهای اجتماعی و
فرهنگی استقرار تﺄسیﺴات
نفت و گاز در جزیره
خارک

نشان دادند که تورم و افزایش هزینه زندگی در جزیره ناشی از
فعالیت های صنعتی و ورود تعداد زیادی نیروی انﺴانی ،بومیانی را
که به واسطه از دست رفتن اقتصاد سنتی زیان دیده اند با دشواری
های زیادی مواجه کرده است.

.1

گوگردچیان و
طیبی

7384

چگونگی جﺬب سرمایه
گﺬاری ها از طریق تدوین
یک مدل جﺬب سرمایه
گﺬاری خارجی در صنعت
پتروشیمی

نتایج این مطالعه بیانگر تاثیر گﺬاری عوامل مهمی مانند سودآوری،
اندازه ی اقتصادی صنعت ،شدت برونگرایی صنعت و مخارج تحقیق
و توسعه بر جلﺐ سرمایه گﺬاری خارجی در صنعت پتروشیمی است

.8

قهفرخی و
همکاران

7384

بررسی و مطالعه پیاده
سازی و به کارگیری
مدیریت دانش در صنایﻊ
نفت ،گاز و پتروشیمی
جهان

نشان دادند استخراج و بومی سازی هوشمندانه راهکارهای مدیریت
دانش برای نیازهای صنایﻊ مشابه در ایران ﻻزم است.

.2

مهدوی و
ملکشاهیان

7383

بررسی مزیت نﺴبی
محصوﻻت صادراتی صنعت
پتروشیمی ایران

نشان دادند که یکی از عوامل موثر در شناخت توانمندی های
صادراتی یک کشور برای اتخاذ سیاست های مناسﺐ در آن راستا،
وجود مزیت نﺴبی در تولید و صادرات کاﻻست

.72

وانگ

0275

بررسی نقش اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی بر
اقتصاد چین طی سالهای
 7218تا 0221

نشان داد که توسعه این مناطق اقتصادی باعث افزایش سرانه
سرمایهگﺬاری خارجی و بهبود نرخ بهره وری کل به میزان  .2.1شده
است .به اعتقاد او مناطق ویژه اقتصادی عالوه بر جﺬب سرما و بهبود
بهره وری نقش مﺆثری در انتقال فنآوری نیز دارند

.77

راوات و
همکاران

0274

بررسی اثرات اقتصادی و
اجتماعی منطقه ویژه
اقتصادی پالپالی در ایالت
اندراپرادش هند

نشان داد که فعالیتهای کشاورزی و دامداری روستاییان طی
سالهای اخیر کاهش محﺴوسی یافته است و ایجاد این منطقه
اقتصادی توانﺴته است بخشی از جمعیت بیکار روستایی را در
مرحله احداث به خود جﺬب نماید.
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بررسی توصيفی داده هاي تحقيق
الف) توصيف اطالعات جمعيت شناختی تحقيق
جدول ( )2توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت

جنﺴیت

فراوانی

درصد

مرد

722

11.0

زن

78

00.8

کل

701

722

جدول( )0نتایج توزیﻊ فراوانی نشان داد که تعداد  722نفر ( 11/0درصد) مرد و  78نفر ( 00/8درصد ) زن تعداد پاسخگویان را
تشکیل داده اند؛ که بیشترین فراوانی مربوط به مردان می باشد.
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نمودار ( )1توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت
جدول( )3توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سن

سن

فراوانی

درصد

 02تا  32سال

75

70.7

 37تا  42سال

12

54.3

 47تا  52سال

43

33.1

کل

701

722

نتایج جدول( )3توزیﻊ فراوانی بر حﺴﺐ سن نشان داد که تعداد  75نفر ( 70/7درصد)  02تا  32سال ،تعداد  12نفر( 54/3درصد)
 37تا  42سال و تعداد  43نفر ( 33/1درصد) 47تا  52سال سن داشته اند؛ که بیشترین فراوانی مربوط به توزیﻊ سنی  37تا  42سال می
باشد.
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نمودار( )2توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن

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

آمار استنباطی
فرضیه تحقیق :ایجاد تنوع در روش های فروش بر رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار تاثیر معناداری دارد.
جدول شماره ( )4نتایج آزمون  tفرضيه تحقيق

مقدار ثابت مورد آزمون 3
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

خطای استاندارد
میانگین

مقدار t

درجه
آزادی

مقدار معناداری
P-Value

ایجاد موسﺴات
کاریابی

701

0.0513

2.51123

2.25772

74.501

701

2.222

نتیجه
آزمون(تایید/رد)
تایید

با توجه به جدول( ،)4مقدار میانگین بهدست آمده برای فرضیه تحقیق برابر با  0.0513انحراف معیار برابر با  ،2.51123خطای
استاندارد میانگین برابر با  ،2.25772آماره  tبرابر با ،74.501درجه آزادی برابر با  701و مقدار احتمال برابر با  2/222است که کﻢتر از
سطﺢ خطای  α=0/05می باشند ،لﺬا فرضیه تﺄیید میشود .بنابراین ایجاد تنوع در روش های فروش بر رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار
تاثیر معناداری) (P<%5دارد.

بحث و نتيجه گيري
فرضیه تحقیق :ایجاد تنوع در روش های فروش بر رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار تاثیر معناداری دارد.
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها ،مقدار میانگین بهدست آمده برای فرضیه تحقیق برابر با  0.0513انحراف معیار برابر با
 2.51123آماره  tبرابر با  74.501و مقدار احتمال برابر با  2/222است که کﻢتر از سطﺢ خطای  α=0/05می باشند ،لﺬا فرضیه تﺄیید
میشود .بنابراین ایجاد تنوع در روش های فروش بر رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار تاثیر معناداری( )P<%5دارد .نتایج این تحقیق با
تحقیقات فیروزآبادی و همکاران()7321؛ مهدوی و ملکشاهیان()7383؛ همﺴو می باشد.
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پيشنهادات




پیشنهادات برای سایر محققین
بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چابهار
بررسی تاثیر محصوﻻت 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
[]7
[]0
[]3

[]4
[]5
[]1

درخشان ،صالح الدین ؛ تقوایی ،مریﻢ ؛ عبدی ،جالل ،؛ اخوه ،بهنوش ؛ تقی پور ،محمد( )7328تاثیر افزایش
صادرات بر رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار ،مجله پژوهش در علوم انﺴانی و علوم اجتماعی ،فروردین.
فاضلی ،محمد ( )7388پیامدهای اجتماعی و فرهنگی استقرار نفت و گاز در جزیره خارگ ،شناخت وضﻊ موجود،
علت یابی مﺴاﺋل و راهکارهای حل مشکالت ،موسﺴه مطالعات بین المللی انرژی.
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