
 مطالعات مدیریت راهبردی

 ۵۱۰۵ـ پاییز  ۱۵شماره  

 ۲۲۲-۲۱۱ص ص

 

 صنعتی ایران -ارزیابی توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری
 

 1*** علی سلماس نیا، **محمدرضا ملکی ، * زهی یمنصور جنگ

 

 

 هچکید
ضر دارند. پژوهش حا توسعه پایداردر محیط رقابتی نیاز به حرکت در مسیر اهداف  ها جهت کسب موفقیتسازمان امروزه

ایدار ی توسعه پهاشاخصشود. بدین منظور ی توسعه پایدار مناطق آزاد ایران انجام میهاشاخصبا هدف شناسایی و تحلیل 
و از روش دیمتل فازی مورد بررسی  اجتماعیو  محیطی، اقتصادیزیستمناطق آزاد از دو بعد داخلی و خارجی و از سه جنبه؛ 

که  دهندشاخص خارجی پاسخ می ۲۱شاخص داخلی و  ۱۱نفر از خبرگان به پرسشنامه دیمتل به  8یرند. گو تحلیل قرار می

دت یگر و همچنین شی دهاشاخصشود و میزان رابطه هر شاخص با ها انجام میدنویسی دادهک با استفاده از نرم افزار متلب،
مع آوری، تفکیک، ج»دهد که آید. نتایج  نشان میدر دو بعد داخلی و خارجی بدست می هاشاخصتاثیرگذاری و تاثیرپذیری 

 در حالیکه ،ی داخلی داردهاشاخصبیشترین ارتباط را با سایر  ،«پسماندهای صنعتیو دفع دفن زباله  ،حمل و نقل، بازیافت
ین ، بیشتر«های گردشگریهای حمل و نقل و شرکتارد ایمنی و زیست محیطی توسط شرکتفرهنگ رعایت استاند»

، تاثیرگذارترین و «های توسعه پایدارتدوین و حمایت از سیاست»همچنین ی خارجی دارد. هاشاخصارتباط را با سایر 
، «توسعه پایدار جامعه محلیآموزش »و نیز است داخلی تاثیرپذیرترین شاخص «رضایتمندی گردشگران و مشتریان»

 شاخص نیرتریرپذیتاث «یطیمح ستیز یهایآلودگ جادیا عدم جهت انیمشتر و گردشگران مشارکت»و ذارترین گتاثیر

مناطق آزاد،  اردیتوسعه پا یهاشاخص دهیچیپ اریروابط بس ییبه شناسا توانیم پژوهش نیا جینتا نیاست. از مهمتر یخارج
 یاکندگپر نموداررسم  قیاز طر هاشاخصو نحوه ارتباط  یریرپذیو تاث یرگذاریاز جهت روابط تاث هاشاخص تیوضع شینما
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 مقدمه .1

انع وم اهشک کردن وبرطرف ،به یک اقتصاد بدون نفتدستیابی و از وابستگی  اقتصادفاصله گرفتن  برای
قرار داشته و مناطق آزاد  هادولت هایمناسب از اولویتو تسهیالت ها ساختامکانات، زیر کردنو فراهم تجاری
هایی هستند که با دارای ویژگی آزاد مناطق. [۵۵] باشنداین اهداف می های مهمابزار از یکی صنعتی -تجاری
 توانندرقابت کنند. در واقع مناطق آزاد می جهانی و تجارت هابازارتوانند در می داخلی اقتصاد یایامز از استفاده

 گیریشکل اساس .را تسریع کنند و نقش اساسی در این زمینه داشته باشند جهان اقتصاد با کشور اقتصاد بین ارتباط

 .[۵۱] است کشور یک اقتصادی توسعه و رشد نیروی محرکه که سرمایه، است اصل استوار این بر آزاد مناطق
 اصلی سرزمین هایمحدودیت و اداری موانع حداقل بودن و گیریشکل اهداف به توجه با تجاری آزاد مناطق

گسترش  با دنتوانمی ودارند  کلی هایسیاست نجاما در یبسیار مهم نقش مناطق، در این صادرات و تولید جهت
 حداقل به شرایط را برای ،خارجی و داخلی گذارانسرمایه برای سودآور و امن محیطی ایجاد و رقابتی اقتصاد

 .[۱۰] دنباش داشته اقتصاد حوزه در دولت گریتصدی رساندن
و  قانونی وظایف .گرفت شکل ۵۱۱۰دهه در ایران در آزاد مناطق اندازیراه و تأسیس ریزی و تفکربرنامه

  تدوین شده چشم انداز سند در مطرح شده هایبر آرمان مبتنی کشور صنعتی -تجاری آزاد مناطق هایماموریت
 اشتغال و کاال دروازه به عمدتاً مناطق این ،در ایران آزاد مناطق محدوده توسعه و دتعدا در رشد رغمعلی و [۲۰]

 و و داخلی خارجی هایگذاریسرمایه جذب برای را خود کارکرد و شده تبدیل بازرگانی محوریت بر ایمنطقه
 مناطق این در که ی بسیار زیادیهاو هزینه منابع از همه، با وجود ترمهم و اندداده دست از پایدار اشتغالهمچنین 

 در .نمایند ایجاد کشور داخلی عتصن با راالزم و کافی  هماهنگیاند ، لیکن مناطق آزاد موفق نشدهمصرف شده

 توسعه و اندهمحصوالت فعالیت داشتو  کاال واردات و زمین فروش با درآمد سمت کسب به بیشتر مناطق این واقع

 .[۱۰] است شده تبدیل کشوری مسئوالن تصمیمات در اساسیچالشی  به مناطق این

های سیاسی در منطقه، عدم امکانات زیربنایی که به دالیلی همچون تنش کردند( بیان ۲۰۰2لطیفی و آقایی )
 گذاری خارجی که یکی از اهداف مهم مناطقسرمایهجذب های فرهنگی در مناطق آزاد ایران، هدف و محدودیت

 بیوعلی د جبل نشان دادند که عوامل موفقیت منطقه (۲۰۵۲) محمدیبلوچی و . [۲۱] محقق نشده است است آزاد
 هایتوجه به خواستههمچنین و  پزشکیو  رفاهیخدمات ، هافناوری بازاریابی،، تبلیغات امنیت، کیفیت، عبارتند از:

سطح بسیار  ازاینکه  یا و شتهوجود ندا چابهار آزاد منطقه ی ذکر شدههاشاخص آنها بیان کردند که. گردشگران
علیرغم اینکه هدف اصلی اند که ای عنوان کرده( در مقاله۲۰۵۲ابراهیمی و لطفی ) .[۵۰] برخوردار هستند پایینی

داخلی  و نیازهای بیشتر به وارداتبوده، لیکن گذای در مناطق آزاد ایران توسعه صادرات به بازارهای جهانی سرمایه
مناطق ( نشان دادند که ۲۰۵۲همچون ابراهیمی و لطفی )( ۲۰۵۰و لطفی ). عالی فرجا [۵۲] استتوجه شده کشور 

جهرمی و  .[2] اندنقش داشتهاشتغال کاذب  قاچاق و گسترش افزایش ،وارداتدر زمینه بیشتر  ،آزاد بجای صادرات
عدم دالیل مهم  از یکی ایران صنعتی -آزاد تجاری مناطق دولتی و پیچیده ساختارنشان دادند که ( ۲۰۵2رضوانی )

گیری و ها در تصمیممناطق آزاد و عدم دخالت دولت سازییخصوص . بنابراین،بوده استاین مناطق  توسعه رشد و

( ۲۰۵2یگانه و همکاران )از طرف دیگر،  .[۲۱] شودها بهبود عملکرد و توسعه آنمنجر به تواند اداره مناطق آزاد می
 ادبیات های اخیر بهدر سالمحیطی شامل سه هدف اقتصادی، اجتماعی و زیستپایداری  موضوععنوان کردند که 

، پایدار هایموفقیت و نفعانیذ رضایت کسب ،بلندمدت عملکرد بهبود برایآنها  و وارد شده هاسازمان مدیریت
 .[۱۱]بدنبال توسعه پایدار هستند 

ین تراند و از مهمود، دست نیافتهتعریف شده خ رسالتمناطق آزاد به اهداف عملیاتی در چارچوب ، بنابراین
 هاینظر به اینکه پژوهشتوان به عدم توجه و حرکت مناطق آزاد در مسیر توسعه پایدار اشاره نمود. دالیل آن می

مناطق خال پژوهشی در رابطه با بیانگر  امرکه این  ،گرفته صورتایران  مناطق آزاد پایدار توسعه در مورد اندکی
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من ض بنابراین در نظر است،دهد. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را نشان میآزاد بر اساس توسعه پایدار و نیز 

ی جهت استفاده مدیران و ربردکا وارد کردن مفاهیم توسعه پایدار در مناطق آزاد و همچنین ارائه نتایج علمی و
نیز را در مفاهیم توسعه پایدار  فازی ۵پژوهشگران بمنظور اجرای توسعه پایدار مناطق آزاد، بکارگیری روش دیمتل

 دست به امل و نیزعو بین متقابل وابستگی تأیید برای قابل ذکر است بدالیل توانایی روش دیمتل .گسترش یابد
روش دیمتل  ترین عوامل انتخاب، از مهم[۵۱]ارتباطات بین عوامل است  دهنده نشان های مستقیم کهگراف آوردن

  است.بوده پژوهشدر این 

 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 ارزش ارتقاء سبب پشتیبانی که و اصلی هایفعالیت تمام به پورتر، عقیده مایکل به زنجیره تامین پایدار.

های زنجیره دردو دهه گذشته، جنبه. [۲8] گویند تامین هزنجیر شودمی مشتری به سوی آن حرکت و محصول

گردد، برمی ۵۰۰۱ سال به تامین زنجیره پایداری موضوع. [۱۱] است بیشتر و بیشتر محبوب شده ،پایدار تامین
سرآغاز  ایاالت متحده پاک در هوای یالیحه تصویبانتشار یافت و  تامین زنجیره پایداریکه اولین مقاالت وقتی
مفهوم مدیریت پایدار زنجیره تامین شامل مدیریت پایدار داخلی و اعضای زنجیره تامین،  .[۲۲] مبحث شداین 
تلزم است. مدیریت داخلی پایدار مس در مدیریت همکاری خارجی نفعانیذتامین کنندگان، مشتریان و سایر  ؛یعنی

مدیریت همکاری خارجی شامل اقدامات پایداری است که اما  به طور داخلی است. سازمانایجاد اقدامات پایدار 
 آهی و. [۱]کنند می، اتخاذ سازمان، یعنی کمک به پایداری سازماناعضای زنجیره تامین پس از تعامل آنها با 

 شود، که ازگیری میاندازه تامینکنند که سه دامنه پایداری در زنجیره بیان میی پژوهشدر ( ۲۰۵۱) ۲سیرسی

یک . [۵] است محیطی و اجتماعیصادی، زیستی مشتری و سهامدار مشتق شده که دارای سه بعد اقتهاخواسته
ست و زیمنجر به پایداری و دستیابی به صرفه اقتصادی، بدون تخریب محیطتواند میپایدار  تامینزنجیره 
آل، اهداف در حالت ایده. [۱۲] ذاتاً پیچیده و پویا هستند تامینهای زنجیره. [۱۲] شودهای اجتماعی میسیستم

 های شرکای مربوطه ناشیشود که از خواستهمحیطی و اجتماعی را شامل میاقتصادی، زیست ؛پایدار هر سه ابعاد
تبدیل شده است  هاسازمان برای به موضوعی مهم مینازنجیره ت مدیریت در پایداری سازیپیاده. [۲۲] شودمی

رای است که ب هایی تشکیل شدههای داخلی و خارجی شرکتپایدار از روش مینتاهای مدیریت زنجیره روش .[۱8]

( ۲۰۵۰)۱. لیم و همکاران[۱۲] شودها با توجه به سه بعد پایداری استفاده میدر سازمان تامینپایدارتر کردن زنجیره 
کند، محیطی و اجتماعی را حفظ میطور همزمان پایداری زیستکه بهپایداری اقتصادی در حالیکنند که بیان می
همچنین الزم به ذکر است که اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به عنوان . [۲2] همراه است.ها سازمانبا بهبود 

 .[۱۱] است شده بیان حلی برای پایداری جامع جهانیراه
انجام دادند، نشان داد که عملکردهای مدیریت زنجیره  صنعتدر  (۲۰۵۲) ۱که زایالنی و همکاران ییاهمطالعه

 پایدار، به ویژه از منظر اجتماعی و دیدگاه های اقتصادی، با عملکرد پایدار ارتباط مثبت و معناداری دارند تامین

ای، اهداف مسئولیت اجتماعی شرکت دهد که عرضه پایدار زنجیرهی نشان میهایپژوهشدر ( ۲۰۵8) ۱داس .[۱۱]
 تامینکه عملیات زنجیره  ندمعتقد( ۲۰۵۱) 2حفسیگائو و .  [۵2] کندرا با هم ترکیب می تامیندیریت زنجیره و م
ابتکارات و نوآوری شرایط کلی همه اعضای زنجیره  طی را کاهش داده و از طریقمحیهای زیستآسیب تواندمی

 بر مؤثر عوامل بندیاولویت ی با موضوعپژوهشدر ( ۲۰۲۰و همکاران ) بهرامی شاه. [۵۰] را بهبود بخشد تامین

                                                                                                                                      
1. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) 
2.Ahi & Searcy 
3.Lim, et al 
4. Zailani, et al 

1.Das 
2.Gao & Hafsi 
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 و هاهزینه پذیری،انعطاف پاسخگویی، اطمینان، قابلیت( بعد پنج در را عامل ۲۱ ،پایدار تامین زنجیره مدیریت

 تامین زنجیره مدیریت کلیدی عوامل ،در پژوهشی( ۲۰۵2) اجلی. [۱۵]ناسایی و بررسی کردند ش (دارایی مدیریت

 شرکت پایداری کارکنان، آموزش آموزش پایداری امه سبز، برنامهنگواهی شکربن، پادا ندیبمالیات :پایدار را شامل

 جامعه یبخش به آگاهی مربوط پایداری، اقدامات به مربوط فناوری اطالعاتبر  مبتنی فرآیند به مدیران، مدیریت

حوزه  اثربخش بودن اقدامات در عوامل: یپژوهشدر ( ۲۰۵۰عباسی )محقر و . [۲درباره پایداری معرفی کرد ]
، جذب مشتریان و بهبود جایگاه مشتریان بانک، نفعانیذرضایت  ،هامدها و کاهش هزینهآ، افزایش درپایداری

رای ( ب۲۰۰8) ۵کارتر و راجرز .[۱۵] عوامل پایداری عنوان کردند را د رفاه و رضایت مشتریانمنابع، بهبو صیانت از

گانه؛  هاهداف س اساس برپایدار  تامین همدیریت زنجیرکه ارائه نمودند به این صورت مدلی زنجیره تامین پایدار، 
 سازمانی فرهنگ و استراتژی شفافیت، ریسک، مدیریت جنبه؛ چهار و اقتصادی اجتماعی، محیطی،زیست
 .[۵۲]( ۵)شکل شود سازیمفهوم
 

 
 راجرز و کارتر پایدار تامینزنجیره  مدیریت .۵ شکل

 

زیست محیطی، اجتماعی و ندر را با مفاهیم به وضوح پایداری ب هاپژوهش .پایداری تجاری و لجستیک
ر و محیطی بویژه تولید زباله، سکشتیرانی و بنادر، تأثیرات زیست گیررشد چشم [.۲2] است داده نشاناقتصادی 

 به طور قابل توجهی افزایش داده در عین حال تقاضای انرژی را صدا، آلودگی هوا و آلودگی آب را بیشتر کرده و
فزایش گذارد و باعث ااغلب اوقات، عملیات بندری و حمل و نقل بر تنوع زیستی دریایی تأثیر منفی می. [۱] است

تی و اششود، که معموالً با مشکالت تغییر آب و هوا، مشکالت بهدمی ایانهگازهای گلختولید  های هوا وآالینده
های بندری به طور مکرر مورد محیطی فعالیت. اگرچه تأثیرات زیست[۱2] ها همراه استاسیدی شدن اقیانوس

 دندار آن بر تاکید یپژوهش( در ۲۰۵2خوش منش )بهرامی و  .[۵۱] دباش مد نظربندر نیز باید ، اما اقتصاد بودهتوجه 
 اساسی نقشی المللیبین و ایمنطقه سطح در قاچاق کاهش و امنیت زمینه ارتقای در انزلی بندر آزاد منطقه که

 گذاریسرمایه واردات، صادرات، ؛منجمله ییهاشاخص اساسبر( ۲۰۵۰)دهمرده و همکاران  .[۰] کرده است ایفا

 منطقهکه  اذعان دارند، ۰۵۰/۰ شباهت شاخص با ثبت شده، یهاشرکت وضعیت ،حمل ونقل خارجی، و داخلی

های بعدی قرار در رتبه چابهار و قشم ارس، انزلی، کیش، اروند، ؛آزاد مناطق سپس ودارد  را اول رتبه ماکو آزاد
 .[۵۱]گیرند می

                                                                                                                                      
3.Carter & Rogers 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Craig%20R.%20Carter
https://www.emerald.com/insight/search?q=Dale%20S.%20Rogers
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نایع ص صنعت، نوآوری توسعه پایدار را برای زمینه پایدار تولید در پیامدهای( ۲۰۲۰) ۵ایواسکو .پایداری صنعتی

 در پایدار توسعه یهاشاخصی پژوهش( در ۲۰۰۰) ۲پردان. آزاپاگیچ و [۲۱] کردند بندیطبقه گروه 2به مختلف 
 دن،ش ازن، اسیدی الیه تخریب زمین، منابع، گرمایش از محیطی، شامل: استفادهزیست. ۵صنعت را در سه جنبه؛ 

انرژی،  و مواد جامد، نرخ مصرف زائد مواد ،حیطم سمی شدن انسانی، فتوشیمیایی، سمیت دوداتروفیکاسیون، مه
کنندگان، نتامی بهبود، ارزیابی زیست،محیط مدیریت خدمات، محصول، شدت میزان مواد، ماندگاری بازیافت قابلیت

محیطی، زیست تعهدات زیست،محیطحفظ  هزینه داخلی، ناخالص تولید در اقتصادی، شامل: مشارکت. ۲

 وسعهت در گذاریایمنی، سرمایه بهداشت و کارکنان، هزینهدر اشتغال، هزینه  اخالقی، مشارکت هایگذاریسرمایه
المللی، بین رعایت استانداردهایاجتماعی،  هایفعالیت در ، مشارکتنفعانیذ اجتماعی، شامل: مشارکت. ۱کارکنان،
 رعایت حقوق فاسد، هایرژیم با عادالنه، عدم همکاری هایتجاری، کارکودکان، قیمتبازرگانی و  معامالت

 یهاشاخص( ۲۰۰۲) ۱باراسو و نوردهایم .[8]اند اجتماعی برشمرده نیازهای ارضای ر وکا از های آینده، رضایتنسل
، ، تولیدمدیریتی هایتالش و هاسیاست نمودند: بندیگروه شرح پایدار در صنعت آلومینیوم اروپا را بدین توسعه
 ابعمن از ، استفادهایمنی و بهداشت، جامعه با ، ارتباطروابط کارکنان و ، شرایطهاهزینه و ، درآمدهاپذیریرقابت

 .[۱۱] محصول عمر چرخه ،انتشار آلودگی ،اروپایی منابع از استفاده ،جهانی
مطالعه نوازی  مهمان صنعت در ی توسعه پایدار راهاشاخص( ۲۰۵8) ۱مودیکا و همکاران .پایداری گردشگری

 آن، هزینة توزیع و گردشگری را در درآمد توسعه پایداری یهاشاخص( ۲۰۵2اکبریان رونیزی ). [۱۰] کردند

و خدمات،  امکاناتسرزمین، گسترش  زیستی، آلودگی، منابعمحیط ذاری، آگاهیگاشتغال، سرمایه و زندگی، فعالیت
رفاه اجتماعی  و سنن، امنیت و میزبان، فرهنگ جامعه و همبستگی، رضایت جامعه محلی، مشارکت آگاهی افزایش

تواند باعث رونق که توسعه گردشگری در مناطق آزاد می( معتقدند ۲۰۲۰و همکاران ) کینیمش. [۱]کند تشریح می

اقتصادی، کاهش فقر، توسعه اشتغال، توسعه پایدار، تبادالت فرهنگی، بهبود رفاه، بهبود وضعیت منطقه و ایجاد 

بیشتری برای مناطق آزاد از جذابیت اند ( در پژوهشی عنوان کرده۲۰۵۰قصابی و همکاران ). [۲۰] امنیت پایدار شود

 که منطقهبه این نتایج دست یافتند  پژوهشیدر  (۲۰۰8) اسفندیاری و همکاران. [۲۵] گردشگران برخوردار است

 خود به ازیرساخته و زیربنایی تأسیسات ایجاد کیش نسبت به مناطق آزاد قشم و چابهار، بیشترین سهم را در آزاد

 و کرده عمل ترموفقآزاد  مناطق سایر به نسبت خارجی گردشگر از درآمد ناشی جذب زمینه در و داده اختصاص
، عملکرد المللی بین و ایهای منطقههمایش و هانمایشگاه نیز برگزاری و گردشگر و توریسم جذب در توانسته

 . [۵8] مناسبی داشته است
 
 روش شناسی پژوهش .3

ترسیم  ،۲ شکل بصورت مناطق آزاد توسعه پایدار مفهومیچارچوب  ،پژوهشفرآیند  برای تشخیص بهتر
 . استشده

 

                                                                                                                                      
1.Ivascu 
2.Azapagic & Perdan 

3.Nordhei & Barrasso 
4.Modica, et al 



 ۵۰2۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    232

 

 
 چارچوب مفهومی مراحل توسعه پایدار مناطق آزاد .۲ شکل

 
 شاخص خارجی ۲۱شاخص داخلی و  ۱۱ خبرگان، نظر از استفاده و پژوهش و پیشینه نظری اساس مبانی بر

فرد خبره پاسخ  8از طریق پرسشنامه دیمتل فازی توسط  هاشاخصشود. این استخراج می مناطق آزاد توسعه پایدار
ها از طریق نرم افزارهای متلب و اکسل بدست ها و دادهشوند. سپس از روش دیمتل، محاسبات ماتریسداده می

 آید.می

ــاختاریمدل  یکروش  این. دیمتل فن ــان دادن روابط  س ــت که قادر به نش ــت و با  عوامل بینموجود  علیاس اس

تجسم شوند،  راحتیتوانند به می سیستم این. عناصر در شودمیها نشان داده ماتریسو  مستقیمنمودار  یکاز  استفاده

ــتفاده از نمودار گراف  ــتقیمبا اس ــتقیمکند تا قدرت هر دو اثر میمرتبط با آن که کمک  هایماتریسو  مس   غیرو  مس
 [.۲] شود کشیده تصویربه  مستقیم
 کالمی، مطابق هایارزشبر اساس را  شاخص تأثیر، میزان تأثیرگذاری مقیاس. مقیاس تعریف: 1 مرحله

 . کندمی ، تعریف۵ جدول

 
 . ارزش عبارات کالمی دیمتل۵ جدول

 تاثیر خیلی زیاد تاثیر زیاد تاثیر متوسط تاثیر کم بدون تاثیر

0 ۵ ۲ ۱ ۱ 

 

 استفاده عوامل و متخصصان از ایمجموعه از مرحله این در. مستقیم ارتباط ماتریس تشکیل: 2 مرحله

کند. تمام جفتی ارزیابی می هایرا بصورت مقایسه شاخص دو بین مستقیم تأثیر سطح کننده ارزیاب هر. شودمی
 عناصر روی قطر اصلی صفر است.
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Aاگر تاثیر مستقیم شاخص ، i ام بر شاخصj  ام، توسط خبرهkام با ka
ij

 نشان دهیم، بطوریکه: 

i, j =1,2,3, …, n وk=1,2,3,…,e ، در اینصورت ماتریسKAشود، بصورت زیر تعریف می (e  تعداد کل
 .(خبرگان است
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شود. الزم ، محاسبه می۱از رابطه Qو مقدار ضریب ۱رابطه ماتریس نرمال از. : تهیه ماتریس نرمال3 مرحله

د، سپس معکوس نشومحاسبه می ها، ابتدا جمع تمامی سطرها و ستونQ بذکر است برای بدست آوردن ضریب
 آید.بزرگترین مقدار بدست می

 

Q N A                                                                                                         )۱( 

11 11

max maxmax1/ ( , )
n n

ij
j nj ii n

Q a aij
   

                                                                       )۱( 

 

که ، شودمی ، محاسبه۱ رابطه از کل ارتباطات ماتریس. کل ارتباطات ماتریس محاسبه :4مرحله

مقدار یک  ،ماتریس همانی است که عناصر قطر اصلی آن یک ،Iو ماتریس نرمالیزه شده ، یک ماتریسNماتریس

 و بقیه عناصر آن صفر است.

 
2 1... ( ) ,PN N N N I N P      T                                                      )۱( 

تمام  کل، جمعدر ماتریس ارتباطات  .و شناسایی علت و معلول هاشاخصاسبه روابط بین : مح5مرحله
میزان روابط هر شاخص با سایر  (،Di+Ri)جمع حاصلشود. محاسبه می جداگانه( Ri)ها ستون و( Di) سطرها
 هاشاخصه یک شاخص با سایر جمع بیشتر باشد، مقدار رابطدهد. هر چقدر مقدار حاصلرا نشان می هاشاخص
و  آن شاخص علت ،شود، اگر نتیجه آن مثبت باشدمحاسبه می( Di-Ri)خواهد بود. همچنین حاصل تفریق بیشتر 

چقدر  و هر عامل تاثیرگذارتر آن ،تر باشد. هر چقدر این مقدار مثبتل منفی شود، آن شاخص معلول استاگر حاص

 .[۱۱]آن عامل تاثیرپذیرتر است  ،تر باشدمنفی

بر روی محور عمودی نمودار پراکندگی  D-Rمحور افقی و روی  بر D+R. پراکندگی نمودار : ایجاد6 مرحله
 .هنددی معلول را نمایش میهاشاخص ،ی علت و نقاط پایین محورهاشاخص ،محور یبطوریکه نقاط باال ،قرار دارد

 ماتریس ارتباطات کل محاسبه مقادیر میانگین آستانه، مقدار محاسبه برای. آستانه شدت محاسبه :7مرحله

 تا است علی نمودار در جزئی و کم اثرگذاری دارای شدت روابط حذف آستانه، مقدار هدف از محاسبه شود.می
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 ماتریس مقادیر تمامی شدت آستانه، را ترسیم و تحلیل نمود. پس از تعیین هاشاخصبین  بتوان نمودار روابط

گرفته  نظر در علی رابطه آن صفردر نظر گرفته شده، به این مفهوم که باشند آستانه از کوچکتر که ارتباطات کل
 شود.نمی

رگذاری و اث شودترسیم می ،روابط کم اثر این نمودار، پس از تعیین آستانه و حذف. علی : ایجادنمودار8مرحله
تری را نشان تر و شفافواضح درک یک تا کندمی مشخص گراف را به صورت هاشاخص دیگر بر شاخص هر
 .[۱۵]د ده

 
  هایافته ها وتحلیل داده .4

و  شدهسازی ، پیادهپژوهشدر این بخش از پژوهش، مراحل روش دیمتل اشاره شده در بخش متدلوژی 
 شود.های آن، بصورت زیر تشریح میخروجی

اخلی و ی دهاشاخص، ماتریس میانگین ارتباطات مستقیم یمتلپس از پاسخ خبرگان به پرسشنامه دالف. 
 .است عه پایدار مناطق آزاد بدست آمدهخارجی توس

 ی خارجی،هاشاخصو برای  ۰۰۲۲۱2/۰ی داخلی مقدار هاشاخصبرای تهیه ماتریس نرمال   Qضریبب.  
جی توسعه پایدار مناطق ی داخلی و خارهاشاخصبدست آمده، که براساس آن ماتریس نرمالیزه شده  ۰۵۱۲2۲/۰

 . است آزاد بدست آمده
ی داخلی و خارجی توسعه پایدار مناطق آزاد هاشاخصشده، ماتریس ارتباطات کل بهنجاربراساس ماتریس پ. 

 اند.آورده شده ،۲و  ۵ هایترتیب در پیوستهبدست آمده، که ب

ی داخلی و خارجی توسعه هاشاخصبراساس نتایج ماتریس ارتباطات کل، روابط و شدت علت و معلولی ت. 

 اند.، آورده شده۱و  ۲ اولجد ترتیب درهپایدار مناطق آزاد بدست آمده، که ب

 ی داخلیهاشاخص  . وضعیت  روابط، شدت علت و معلولی۲ جدول

ول
عل

 م

ت
عل

 

D-R 
 

D+R 
 

R D شاخص 
ت

الم
 ع

 i1 جهت کاهش حوادث و تصادفات ها و ارتقا ایمنی بهبود زیرساخت ۱/8۱۵۱ ۱/۱2۰۲ ۰/۱۵۵۵ ۰/۱۲۵2 * 

*  ۰-  i2 ها و ...(ها، کامیونکاهش زمان انتظار )معطلی کشتی ۱/8۰۰۲ ۱/8۱۱8 ۰/2۱۱2 ۰۱2۵/

 * ۰/۱2۱۵ ۰/۱۱۵۰ ۱/۱8۰۱ ۱/۰۱۲۱ 
عملیات تخلیه و های پهلو گیر، کاهش سر و صدا و آلودگی صوتی )کشتی

 ها و ماشین آالت و...(بارگیری، وسایل نقلیه، دستگاه
i3 

 * ۰/2۱۲2 ۰/۲8۲۲ ۱/۱2۲۱ ۱/۲۵۰8 
زیبا  و ، اراضی زراعی و گسترش فضای سبزحفظ و گسترش منابع طبیعی، مراتع

 سازی منطقه
i4 

 i5 رویامکانات دوچرخه سواری، حمل و نقل عمومی و پیاده  ۱/222۲ ۱/۰2۰۲ 8/۲۱۱۰ ۰/۱۰۲۱ * 

 i6 پسماندهای صنعتی  و دفن زباله  و تفکیک، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت ۱/۲۱۰۰ ۱/۰۵2۱ ۵۰/۲۲2۱ ۰/۲۱۱۱ * 

 i7 های نشت روغن و پایش آلودگی خاکها و مکانیزمکنترل ۱/۰۲۰8 ۱/۲۰۵۲ ۰/۵۲۲۱ ۰/۲۵۰۲ * 

*  ۰-  i8 های نگهداری مواد و کاالهای خطرناکبرنامه ۱/۱۲۰2 ۱/۱۱۱۵ ۰/8۱۱۲ 8۵۱۱/

 i9 های آموزشی توسعه پایدار کارکنانی دورهبرگزار ۱/۰۱۱۲ ۱/۱۵۰۲ ۲/۱2۱۱ ۰/۱۱۱۵ * 

 * ۰/۵۱8۱ 8/2۲۰2 ۱/۲2۵۵ ۱/۱۰۰۱ 
ها،  تخفیف در خرید، برگزاری رویدادهای گردشگری و ورزشی )برگزاری جشن

 و...( زشیرمسابقات و
i10 

 i11 های توسعه پایدارتدوین و حمایت از سیاست ۱/۲۰۲8 ۲/82۵۵ ۲/۰28۰ ۵/۱۱2۲ * 

 i12 ارائه محصوالت با کیفیت )با دوام، متنوع، قیمت مناسب و...( ۱/۱۲۱۱ ۱/8۰2۲ 8/۲۱۲۵ ۰/2۵88 * 

 * ۰/۲۲۵2 8/۱۵۱۵ ۱/۵۲۵8 ۱/۱۰۱۱ 
ه و تصفی ،مدیریت فاضالبزمینی، های زیرکنترل و جلوگیری از آلودگی آب

 بازیافت آن 
i13 
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 * ۰/8۲2۰ 8/2۱۰۲ ۱/8۲22 ۱/۲۱۱۱ 
ای و...(،کاهش گازهای گلخانه SO2 ،NO2 ،PM ،COنظارت بر کیفیت هوا )

 وکاهش انتشار آلودگی
i14 

 i15 ده(شها ، تنوع زیستی ، مناطق حفاظت حفاظت از طبیعت )حفاظت از زیستگاه ۱/۱۲8۰ ۱/۲۱۰۲ 8/۵28۲ ۰/28۲8 * 

*  ۰-  i16 های جدیدبهبود فرآیندها و نوآوری در محصوالت و خدمات با استفاده از فناوری ۱/۱۰۰2 ۱/۱2۱۱ 8/۲۲۱۰ ۵۱۱8/

*  ۰-  i17 ریزی برای حوادث طبیعی و غیر طبیعیکنترل و برنامه ۱/۵2۵۵ ۱/۰۵۲۲ ۰/۵۲88 8۱22/

 * ۰/۱۰2۱ ۲/۰۲2۰ ۱/۲8۱8 ۱/۲۰۵۲ 
 طبیعی بمنظور توسعه گردشگی، توسعه منطقه آزاد و ساخت وعدم تخریب منابع 

 سازها
i18 

 * ۰/۱2۲۱ ۵۰/۵۲۰۲ ۱/8۱۵۵ ۱/۲۰82 
کنندگان، کنندگان، توزیعتامین) تامینزنجیره  نفعانیذرضایتمندی 

 کنندگان(تولیدکنندگان، فروشندگان، فورواردرها، مصرف
i19 

 * ۰/۲۵۰۰ ۵۰/۵۰۱۰ ۱/۰8۲۱ ۱/۲۰2۱ 
)مواد شیمیایی، پالستیک و...( و  صنعتی خطرناک استفاده از پسماندکاهش 

 جایگزینی با مواد سبز
i20 

 i21 های منطقه آزاد برای سازگاری با تغییرات آب و هوابرنامه ۱/۱82۲ ۱/۵۵۱۲ 8/۱۰۰۱ ۰/۲۲۲۰ * 

*  ۵-  i22 دریامحیطی سواحل و الیروبی  جلوگیری از آلودگی زیست ۱/۱۵۲۰ ۱/۰۲8۱ 8/۲۰۵۱ 22۱2/

*  ۵-  i23 محیطی و ایمنییت استانداردهای بین المللی زیسترعا ۱/۰2۲۱ ۱/۱۰۱8 ۰/۱2۲۱ ۱۱۲۱/

 i24 استفاده از مصالح سبز در ساخت و سازها و کاهش استفاده از مواد تجدید ناپذیر ۱/۱۲۲۲ ۱/۱۵۱2 8/۰82۲ ۰/۰۱۲۱  *

*  ۰- /۱۱۲۲ 8/88۱۵ ۱/۲۰8۱ ۱/۵۲۱۲ 
مصرف آب، امکانات تصفیه آب، نظارت بر کیفیت آب و کاهش  وری وبهره

 های آبیاری مدرناستفاده از سیستم
i25 

 i26 ارائه امکانات و خدمات گردشگری متنوع )آموزشی، رفاهی، تفریحی و ورزشی( ۱1۰۱۵2 ۱/۲2۵۰ ۰/8۰۱۱ ۰/۲۲۰۲ * 

 i27 استخدام و اشتغال جامعه محلی ۱/۰۱۱۰ ۱/۱۲۰۵ ۰/۱۲2۵ ۰/۱8۱8 * 

*  ۰- /۱۲۱۵ 8/۰۱۱۲ ۱/2۲۰۲ ۱/۲۱۱۰ 
های تجدیدپذیر )باد، خورشید، توسعه انرژی، وری و کاهش مصرف انرژیبهره

 امواج دریا(
i28 

*  ۰-  i29 ایمنی، سالمت و رفاه کارکنان ۱/۰۰۱۵ ۱/۱۱2۲ 8/2۱۰۱ ۱۱۲۵/

 i30 و مشتری تسهیل سفر و ایجاد محیطی امن و ایمن برای گردشگر ۱/۰۲۵۵ ۱/8۱۲۱ ۰/8۲8۱ ۰/۵2۱2 * 

 i31 احداث صنایع و مشاغل پایدار ۱/۱۰۲2 ۱/۱۲۵۰ ۲/۰2۱۱ ۰/8۲۰2 * 

*  ۰-  i32 خدمات بهداشتی درمانی )گردشگری سالمت( ۱/۲۰۲۵ ۱/۱۲28 8/8۲۱8 ۲۲۰۲/

*  ۰-  i33 کاهش ضایعات و خرابی در فرآیند طراحی، ساخت و تولید کاال ۱/۲۱82 ۱/۵۲2۵ ۰/۱۱۱۲ ۰۵۲۱/

*  ۰- /۲۱88 2/۲۱۲۱ ۱/۱۰۱۵ ۱/۲۱۱۱ 
درون سازمان )سهامداران، شرکا، مدیران  نفعانیذپرداخت سود و خدمات به 

 و...(
i34 

 i35 الکترونیکی و اینترنتی برای گردشگر و مشتری اطالعاتی، خدمات  ۱/۱۵۲۲ ۱/۱۲۱2 8/8۰۵۰ ۰۱۲۱/-  *

 i36 های توسعه پایداراجرای برنامهتشویق کارکنان جهت مشارکت در  ۱/۱۵8۰ ۱/۱۱8۱ 2/۰22۱ ۰/۰2۰۲ * 

*  ۰-  i37 گذاری )صنعت، گردشگری و ...(فراهم کردن بستر مناسب و حمایت از سرمایه ۱/۲2۰۱ ۱/۲۱۰۲ ۰/۱۰۰۲ ۰۲۰۲/

*  ۰-  i38 مدیریت بسته بندی کاال بر اساس مدیریت سبز ۱/8۱8۱ ۱/۰888 ۲/8۱۲۵ ۵۱۰۱/

 * ۰- /۱۲۰2 8/۰۰۰۵ ۱/2۱۱۱ ۱/۲2۱8 
های گردشگری، محصوالت و خدمات فعالیتهای بازاریابی و معرفی جاذبه

 ای و ...()برگزاری نمایشگاه، جشنواره، تبلیغات رسانه
i39 

*  ۵-  i40 رضایتمندی گردشگران و مشتریان )خدمات مناسب، پاسخگویی به شکایات و...( ۱/۲888 ۱/۰828 8/۱۲۱2 ۲۰8۰/

*  ۰-  i41 حمایت از صنایع و مشاغل محلی ۱/۲۵۱۱ ۱/۱8۱۲ 8/۲۰۰2 ۲2۰۲/

*  ۰-  i42 استراتژی مناسب جهت حفظ و توسعه بازار ۱/۵۲۲۰ ۱/2۱22 2/8۰۰۱ ۱2۱۲/

 i43 هاو بازارچه هاگاهفروش ،های اقتصادی، بازرگانیایجاد موسسه ۱/282۵ ۱/۰۰۵۰ 8/2۲۲۵ ۰/2۰۱۲ * 

 i44 رعایت قوانین کار پیروی از مقررات دولتی، ۱/۵2۲۲ ۱/8۰۱۲ 8/۰۱۲۱ ۰/۲2۲۰ * 

 ی خارجیهاشاخص. وضعیت روابط، شدت علت و معلولی ۱ جدول
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 * ۰/۱۰8۲ 2/8۰۰۱ ۱/۲۰۰۰ ۱/۱۰۰2 
آوری، حمل و نقل، دفن زباله مطابق استاندارد زیست محیطی توسط تفکیک، جمع

 های گردشگریهای حمل و نقل و شرکتشرکت
e1 

*  ۰-  e2 آگاهی بخشی به گردشگران و مشتریان در عدم ایجاد ترافیک ۱/۰۱۱۲ ۱/۰۱۲۱ ۲/88۱۱ ۰۵۰۵/

 * ۰/۱۵۰8 2/۰۲82 ۲/8۰8۰ ۱/۲۵۰۲ 
های حمل و نقل با اپراتورهای توسط شرکت های ارتباطیاستفاده از فن آوری

 منطقه آزاد
e3 

 * ۰/۰۱۲۰ 2/2۲۲2 ۲/8۱۲۱ ۱/۲۰۰۱ 
های محلی، غیر دولتی و جامعه محلی با همکاری سازمانآموزش توسعه پایدار 

 دولتی
e4 

 e5 گردشگران و مشتریان جهت کاهش مصرف آب و انرژی مشارکت ۱/۱۲۰۵ ۱/۱۰88 2/2۲8۰ ۰/۰۵۵۱ * 

 e6 های مختلف توسعههای بین المللی در حوزههمکاری با شرکت ۱/۲۲22 ۲/8۰۵۱ 2/۰۲۲۰ ۰/۱۲۱۲ * 

*  ۰-  e7 مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری، تولید و تجارت  ۱/۰۵۲۰ ۱/۱۵۰۱ 2/۱۲۲۱ ۱۰۱۱/

*  ۰-  e8 گذاری دانش با شرکای داخلی و خارجیبه اشتراک ۱/۱8۱2 ۱/۲۱۵۲ ۲/۵۵2۰ ۱۱۱2/

 e9 گردشگری و های حمل و نقلشرکت ش توسعه پایدار کارکنانآموز ۱/۰2۲۲ ۱/۲288 ۲/۲۱۵۰ ۰/۵۰۱۱ * 

 e10 گردشگری صنعت، تجارت و ها در ها و پژوهشگاههمکاری با دانشگاه ۱/۲۲۲۵ ۱/2۵8۲ ۲/۱۱۱۱ ۰/۵۰8۰ * 

*  ۰-  e11 زیست و جامعه محلیمحیط نفعاال زیست با همکاریبهبود محیط ۱/۲۱2۱ ۱/8۲۰2 ۲/2۵2۵ ۵۱۱۵/

*  ۰- /۰22۱ ۲/82۱2 ۱/۱۵۱۵ ۱/۱۱8۱ 
های زیست آلودگیمشارکت و تشویق گردشگران و مشتریان جهت عدم ایجاد 

 محیطی )هوا، آب، خاک(
e12 

*  ۰-  e13 آگاهی بخشی به گردشگران جهت حفظ اماکن گردشگری و باستانی ۱/۵۲۲2 ۱/8۲۱۲ 2/۰۱8۱ ۲۰۱۵/

 * ۰/۰۱۰۲ ۲/۰22۰ ۱/۱۵8۱ ۱/۱۱82 
مشارکت و تشویق گردشگران جهت حفظ منابع طبیعی، مراتع، اراضی زراعی و 

 حیات وحش
e14 

 * ۰/2۰۱۱ 2/۱2۱۰ ۲/88۵۲ ۱/۱8۱۲ 
های های حمل و نقل و شرکتوری و کاهش مصرف انرژی توسط شرکتبهره

 گردشگری
e15 

 e16 هاآلودگی دریا توسط کشتیجلوگیری از  ۱/۰۰۱2 ۱/۰۱۱۰ 8/۰۱22 ۰/۵۱۰2 * 

 * ۰/۰8۵۱ ۱/۲۱2۱ ۲/8۱۲۱ ۲/۰۵8۰ 
جهت حمایت از نیازمندان  دولتی،ی غیرهاهمکاری با نهادهای خیریه و سازمان

 جامعه محلی )فقرا، ، معلولین، بیماران و ...(
e17 

*  ۰- /۰22۱ 2/8۰8۱ ۱/۱۱۲۱ ۱/۱۲۵۰ 
های حمل و نقل و های کنترل آلودگی هوا توسط شرکتاستفاده ازمکانیسم

 های گردشگریشرکت
e18 

 * ۰/۵۱۲8 2/۱۵۵2 ۱/۵۱2۰ ۱/۲۲۱۲ 
های های حمل و نقل و شرکتتوسط شرکت کاهش استفاده از مواد تجدید ناپذیر

 گردشگری
e19 

 * ۰/۰۱8۱ 2/2۲۰۵ ۱/۱۵۱۱ ۱/۱2۱8 
های آالینده توسط گسترش جایگزین کردن سوخت پاک بجای سوخت

 های حمل و نقلشرکت
e20 

*  ۰- /۰۱۲۱ ۱/۲۲۵۲ ۲/۰۵۱۱ ۲/8۱2۰ 
 آگاهی بخشی به گردشگران و مشتریان جهت احترام به آداب، رسوم و آسایش

 جامعه محلی
e21 

*  ۰- /۰۱۵۲ ۱/۲۱۱8 ۲/8۰8۰ ۲/8۱28 
تشویق گردشگران و مشتریان به خرید محصوالت سازگار با محیط زیست و 

 استفاده از مواد تجدیدپذیر
e22 

*  ۰- /22۱8 8/۵۰۰8 ۱/۱۱۲۱ ۱/۲2۲۱ 
 حمل و نقل هایمحیطی توسط شرکتنگ رعایت استاندارد ایمنی و زیستفره

 های گردشگریشرکت ای، ریلی،هوایی( وجاده)دریایی، 
e23 

*  ۰- /۰۱۲8 2/۱8۱۲ ۱/۲۲۵۱ ۱/۲۵۱۲ 
ی هاسازی جهت کاهش مصرف آب و نظارت بر کیفیت آب توسط شرکتفرهنگ

 های گردشگریو شرکت حمل و نقل
e24 

، ۵ نموداری داخلی و خارجی توسعه پایدار در هاشاخصنمودار پراکندگی  ،D-Rو  D+Rث. براساس مقادیر 
 است.ترسیم شده
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 ی داخلی و خارجی توسعه پایدار مناطق آزاد  هاشاخص. پراکندگی ۵ نمودار

 است. بدست آمده ۵۱۲8/۰ی خارجی، هاشاخصو  ۰۰۱۱/۰ی داخلی به مقدار هاشاخصدر  آستانه ج. شدت

لی ی داخهاشاخص، گراف روابط هاشاخصبدست آوردن ماتریس روابط بین  ت آستانه وچ. پس از محاسبه شد
 اند.، ترسیم شده۱و  ۱های ترتیب در شکلبهآید که دست میبهو خارجی توسعه پایدار مناطق آزاد، 

 

 
 ی داخلی                                        هاشاخصروابط  تصویر.۱ شکل

 

 
 ی خارجی هاشاخصروابط  تصویر. ۱ شکل   
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 ی داخلی،هاشاخص واریانس ،(D+R) محور افقی روی بر، ۵ نمودار براساس. هاداده الف. تحلیل پراکندگی

ند که دهمیمقادیر نشان  این آید.دست میبه ۱۱۰2/۰ی خارجی، به مقدار هاشاخصو واریانس  8۱۲۱/۰مقدار به 
و این مبین این موضوع است که  ی خارجی استهاشاخصاز پراکندگی  ی داخلی بیشترهاشاخصپراکندگی 

در  ،D-Rبراساس مقادیر رند. خارجی برخوردا یهاشاخصی داخلی از دامنه ارتباطات بیشتری نسبت به هاشاخص
 یهاشاخصی معلول داخلی نسبت به هاشاخصدر شود، پراکندگی ور عمودی نمودار پراکندگی مشاهده میمح

( ۰8۱2/۰ی علت داخلی هاشاخصو واریانس  ۲۲8۲/۰معلول داخلی  یهاشاخصعلت داخلی، بیشتر است )واریانس 

س واریانمقدار شود )ی علت و معلول خارجی نزدیک بهم و اختالف کمی مشاهده میهاشاخصو نیز پراکندگی در 
 (. ۰۲۱۱/۰ی علت خارجی هاشاخصانس و واری ۵۰۰۰/۰ی معلول خارجی هاشاخص

ی داخلی و هاشاخصکه هم بین  شود، مشاهده می۱و  ۱ هایشکلبراساس . هاشاخصب. تحلیل ارتباط 
، ۵ جدولهای ای وجود دارد. همچنین براساس یافتهی خارجی ارتباطات بسیار زیاد و پیچیدههاشاخصن هم بی

 طورهب واستخراج صورت زیر هب، ۱و  ۲ ی داخلی و خارجی به ترتیب در نمودارهایهاشاخصنمودار میزان ارتباطات 
 شوند.می تفسیرمفصل 

 
 ی داخلی توسعه پایدارهاشاخص. میزان ارتباطات بین ۲ نمودار

 

)تفکیک،  i6ی؛ هاشاخص، ۲ اساس نمودار بر. ی داخلیهاشاخصتحلیل نمودار میزان ارتباطات بین 
)کاهش استفاده از پسماند صنعتی  i20ها و دفع پسماندهای صنعتی(، آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفن زبالهجمع

ا ترتیب دارای بیشترین ارتباط ببهزنجیره تامین(،  نفعانیذ)رضایتمندی   i19خطرناک و جایگزینی با مواد سبز( و 
، باعث تغییرات بسیار زیادی در سایر هاشاخصی داخلی دارند. بنابراین در صورت توجه به این هاشاخصسایر 

 i42(، درون سازمان نفعانیذپرداخت سود و خدمات به ) i34ی؛ هاشاخصد. همچنین شوی داخلی میهاشاخص
های توسعه تشویق کارکنان جهت مشارکت در اجرای برنامه) i36( و استراتژی مناسب جهت حفظ و توسعه بازار)

، باعث هاشاخصی داخلی دارند. بنابراین توجه به این هاشاخصترتیب دارای کمترین ارتباط با سایر ه(، بپایدار
 شود.ی داخلی میهاشاخصتغییرات بسیار کمی در سایر 
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 ی خارجی توسعه پایدارهاشاخص. میزان ارتباطات بین ۱ نمودار

 

)فرهنگ  e23ی؛ هاشاخص، ۱ براساس نمودار. ی خارجیهاشاخصتحلیل نمودار میزان ارتباطات بین 
)جلوگیری از آلودگی  e16گردشگری(،  های حمل و نقل وسط شرکترعایت استاندارد ایمنی و زیست محیطی تو

ن ترتیب بیشتریه، ب)آگاهی بخشی به گردشگران و مشتریان در عدم ایجاد ترافیک( e2( و هادریا توسط کشتی
ادی ، باعث تغییرات بسیار زیهاشاخصتوجه به این ی خارجی دارند. بنابراین در صورت هاشاخصارتباط را با سایر 

تشویق گردشگران و مشتریان به خرید ) e22ی؛ هاشاخصشود. همچنین ی خارجی میهاشاخصدر سایر 

همکاری با نهادهای خیریه و سازمانها ) e17(، محصوالت سازگار با محیط زیست و استفاده از مواد تجدیدپذیر
آگاهی بخشی به گردشگران و مشتریان جهت احترام به آداب، ) e21( و عه محلیجهت حمایت از نیازمندان جام

جه به این توی خارجی دارند. بنابراین هاشاخصترتیب کمترین ارتباط را با سایر ه، ب(محلی جامعهرسوم و آسایش 
 شود.ی خارجی میهاشاخص، باعث تغییرات بسیار کمی در سایر هاشاخص

ی داخلی هاشاخص، نمودار تاثیرپذیری و تاثیرگذاری ۵ های جدولبراساس یافته. پ. تحلیل علت و معلولی
 شوند.می تحلیل و، بصورت زیر استخراج ۱و  ۱ ی خارجی مطابق نمودارهایهاشاخصو 

 
 ی داخلی توسعه پایدارهاشاخص. تاثیرپذیری و تاثیرگذاری ۱ نمودار

 
تدوین ) i11ی؛ هاشاخص، ۱ براساس نمودار. ی داخلیهاشاخصتحلیل نمودار تاثیرپذیری وتاثیرگذاری 

احداث ) i31و ( ایای گلخانهکاهش گازه، )نظارت بر کیفیت هوا i14های توسعه پایدار(، و حمایت از سیاست
تواند ، میهااخصشی داخلی هستند. بنابراین توجه به این هاشاخص(، بترتیب تاثیرگذارترین صنایع و مشاغل پایدار
)رضایتمندی گردشگران و  i40ی؛ هاشاخصی داخلی ایجاد نماید. همچنین هاشاخصبیشترین تاثیر را در 
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المللی )رعایت استانداردهای بین i23)جلوگیری از آلودگی زیست محیطی سواحل و الیروبی دریا( و  i22مشتریان(، 

ی داخلی هاصشاخداخلی هستند. بنابراین توجه به ی هاشاخص، بترتیب تاثیرپذیرترین زیست محیطی و ایمنی(
)تشویق کارکنان جهت  i36ی؛ هاشاخصهمچنین  ایجاد نماید. هاشاخصتواند بیشترین تاثیر را در این دیگر، می

تسهیل سفر ) i30و ( برگزاری رویدادهای گردشگری و ورزشی) i10(، های توسعه پایدارمشارکت در اجرای برنامه
ند. ی داخلی هستهاشاخص(، بترتیب کم اثرگذارترین ی امن و ایمن برای گردشگران و مشتریانو ایجاد محیط

ی؛ هاشاخصی داخلی ایجاد نماید. همچنین هاشاخصتواند تاثیرات کمی در ، میهاشاخصبنابراین توجه به این 
i2 (هاکامیون و هامعطلی کشتیو  کاهش زمان انتظار ،)i24 ( سبز در ساخت و سازها و کاهش استفاده از مصالح

، بترتیب (الکترونیکی و اینترنتی برای گردشگران و مشتریان اطالعاتی، خدمات) i35( و استفاده از مواد تجدید ناپذیر
اثیر را در تواند کمترین تی داخلی دیگر، میهاشاخصی داخلی هستند. بنابراین توجه به هاشاخصکم اثرپذیرترین 

 نماید.ایجاد  هاشاخصاین 
 

 
 ی خارجی توسعه پایدارهاشاخص. تاثیرپذیری و تاثیرگذاری ۱ نمودار

 e4ی؛ هاشاخص، ۱ براساس نمودار. ی خارجیهاشاخصتحلیل نمودار تاثیرپذیری وتاثیرگذاری 
وری و کاهش مصرف بهره) e15(، های محلی و غیر دولتی)آموزش توسعه پایدار جامعه محلی با همکاری سازمان

های بین المللی در حوزه های مختلف همکاری با شرکت) e6و گری( گردش های حمل و نقل وتوسط شرکت انرژی
یشترین تاثیر تواند ب، میهاشاخصی خارجی هستند. بنابراین توجه به این هاشاخص(، بترتیب تاثیرگذارترین توسعه

و تشویق گردشگران و مشتریان  مشارکت) e12ی؛ هاشاخصی خارجی ایجاد نماید. همچنین هاشاخصرا در 
گردشگران جهت عدم تخریب اماکن مشارکت و تشویق ) e13(، های زیست محیطیجهت عدم ایجاد آلودگی

حمل و نقل و  هایمحیطی توسط شرکتفرهنگ رعایت استاندارد ایمنی و زیست) e23( و گردشگری و باستانی
تواند گر، میی خارجی دیهاشاخصتند. بنابراین توجه به ی خارجی هسهاشاخصبترتیب تاثیرپذیرترین  گردشگری(،

 ایجاد نماید. هاشاخصبیشترین تاثیر را در این 
 e14(، )مشارکت و تشویق گردشگران و مشتریان جهت کاهش مصرف آب و انرژی e5ی؛ هاشاخصهمچنین 

سترش جایگزین کردن گ) e20و ( مشارکت و تشویق گردشگران جهت حفظ منابع طبیعی، مراتع، و حیات وحش)
ی هاشاخص(، بترتیب کم اثرگذارترین های حمل و نقلهای آالینده توسط شرکتسوخت پاک بجای سوخت

ن ی خارجی ایجاد نماید. همچنیهاشاخصتواند تاثیرات کمی در ، میهاشاخصخارجی هستند. بنابراین توجه به این 
)تشویق گردشگران و  e22، (در عدم ایجاد ترافیکآگاهی بخشی به گردشگران و مشتریان ) e2ی؛ هاشاخص

آگاهی بخشی به ) e21و  مشتریان به خرید محصوالت سازگار با محیط زیست و استفاده از مواد تجدیدپذیر(
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ی هااخصش(، بترتیب کم اثر پذیرترین گردشگران و مشتریان جهت احترام به آداب، رسوم و آسایش جامعه محلی

 جاد نماید.ای هاشاخصتواند کمترین تاثیر را در این ی خارجی دیگر، میهاشاخصتوجه به  خارجی هستند. بنابراین
 
 هاشنهادپی  و گیرینتیجه .5

 در زمینه عمدتا مناطق اینلیکن  ،آنها محدوده توسعهافزایش تعداد مناطق آزاد در کشور و همچنین  بر خالف
اعم از  توسعه پایداری هاشاخصبه عبارت دیگر، رشد این مناطق بر اساس  .به کشور متمرکز هستندکاال  واردات

مناطق آزاد عالوه، هحیطی و اجتماعی به صورت متوازن صورت نگرفته است. بمی اقتصادی، زیستهاشاخص
ه به ج. بنابراین با تواندموفق نبوده ،استآنها  یو اشتغال که کارکرد اصل یخارج یهجذب سرماهای در حوزهکشور 

ها با در ریزی در جهت رشد و توسعه آنصنعتی در رشد اقتصادی کشور، برنامه -پتانسیل باالی مناطق آزاد تجاری
و تحلیل  ، شناسایی و تجزیهینبر اساس آخرین اطالعات مولفنظر گرفتن ابعاد توسعه پایدار بسیار ضروری است. 

صنعتی ایران تا کنون در ادبیات موضوع مورد توجه  -تجاریی توسعه پایدار مناطق آزاد هاشاخص بین علی روابط
 در مناطق آزاد ی ذکر شده به انواع داخلی و خارجیهاشاخص و تحلیل بندیقرار نگرفته است. همچنین دسته

ذکر  هایپژوهشن با توجه به اهمیت موضوع و همچنین خال ایتوسط محققین مورد غفلت واقع شده است. بنابر
بر اساس مبانی  مناطق آزاد توسعه پایدارمرتبط با  شاخص خارجی ۲۱شاخص داخلی و  ۱۱مقاله ابتدا در این شده، 
دیمتل فازی و بر  فنبا استفاده از  هاشاخصهمچنین نظر خبرگان استخراج شد. این  و پژوهش پیشینه ،نظری

 زیه و تحلیل قرار گرفتند.فرد خبره در نرم افزارهای متلب و اکسل مورد تج 8های دریافتی از اساس پاسخ
ها و پسماندهای آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفن زبالهتفکیک، جمع( ۵که سه شاخص ) دادنتایج نشان 

 نفعانیذرضایتمندی ( ۱، و )( کاهش استفاده از پسماند صنعتی خطرناک و جایگزینی آن با مواد سبز۲صنعتی، )
ریزی و . به عبارت دیگر، برنامهی داخلی دارندهاشاخصرتباط با ترتیب دارای بیشترین ا ، بهزنجیره تامین

 د.ی داخلی ایجاد کنهاشاخصتواند بهبود قابل توجهی در سایر ی ذکر شده میهاشاخصگذاری مناسب در سرمایه
محیطی فرهنگ رعایت استاندارد ایمنی و زیست( ۵) شاخصنتایج به دست آمده همچنین حاکی از آن است که سه 

بخشی به آگاهی( ۱، و )هاجلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی( ۲، )های حمل و نقل و گردشگریوسط شرکتت
در ارند. ی خارجی دهاشاخصترتیب بیشترین ارتباط را با سایر هب ،گردشگران و مشتریان در عدم ایجاد ترافیک

وان را تحت تاثیر قرار دهد. به عنی خارجی اهشاخصتواند سایر ی ذکر شده میهاشاخصتغییرات بنابراین نتیجه، 
( ۵ی )هاشاخصی تاثیر گذار داخلی و خارجی اشاره نمود. در این زمینه هاشاخصتوان به نتیجه مهم دیگر می

( ۱ای، و )کاهش انتشار گازهای گلخانه، نظارت بر کیفیت هوا( ۲)های توسعه پایدار، تدوین و حمایت از سیاست
موزش توسعه ( آ۵ی داخلی بوده در حالی که )هاشاخصبه ترتیب تاثیرگذارترین  مشاغل پایداراحداث صنایع و 

( ۱گری، و )های حمل و نقل و گردشوری و کاهش مصرف انرژی توسط شرکتبهره( ۲)، پایدار جامعه محلی
 جی هستند.ی خارهاشاخصبه ترتیب تاثیرگذارترین های مختلف توسعه های بین المللی در حوزههمکاری با شرکت
ی هااخصششناسایی ساختار پیچیده علی و تعیین بر خالف آن است که مقاله های اصلی این یکی از محدودیت

بین  رونید رغم ارتباطپردازد. همچنین علیبندی آنها نمیدهی و رتبهی و خارجی، به وزنلتاثیرگذار و تاثیرپذیر داخ

، روش مورد استفاده در این مقاله ارتباط چندگانه میان آنها را در نظر ی داخلی و خارجی توسعه پایدارهاشاخص
به های تجزیه و تحلیل چند معیاره جهت محاسشود که از تکنیکگیرد. بنابراین به محققین آتی توصیه مینمی

لیل حصنعتی استفاده نمایند. همچنین به کارگیری ت -کمی اهمیت معیارهای توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری
 هایوهشبرای پژ ی داخلی و خارجی توسعه پایدار هاشاخصهمبستگی کانونی برای استخراج روابط چندگانه میان 

 شود.آتی مطرح می
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