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چکیده
منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

آستان قدس رضوی و استقرار شرکت های صادراتی، همه ظرفیت ها 

بازار  از  ایران  سهم  افزایش  و  صادرات  توسعه  برای  یرساخت ها  ز و 

آسیای میانه را دارد؛ اما هنوز عزم دولت برای بهره بردن از این ظرفیت 

اقتصاد ملی جزم  با هدف تقویت توان  آن  از  و به استفاده  بی نظیر 

اولویت بندی موانع  و  این پژوهش شناسایی  از  نشده است. هدف 

پژوهش  می  باشد.  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  سرمایه  گذاری 

بردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی  کار حاضر از نظر هدف، 

این  )متخصصان  خبرگان  کلیه  پژوهش  آماری  جامعه  می  باشد. 

حوزه و مدیران شرکت  های فعال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس( 

نمونه  گیری  روش  از  استفاده  با  کیفی  مرحله  در  که  می  باشد 

مرحله  در  و  نفر  پانزده  تعداد  برفی  گلوله  نوع  هدفمند    غیراحتمالی 

کمی با استفاده از جدول مورگان و نمونه  گیری احتمالی ساده تعداد 

کیفی از طریق  35 نفر انتخاب شدند. داده  های پژوهش در مرحله 

گردید و با تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار  مصاحبه جمع  آوری 

گرفت و در مرحله کمی از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای 

گرفت. نتایج نشان  »اس پی اس اس« و »اکسل« مورد تحلیل قرار 

 " بعد" ضعف مدیریتی  ابعاد اصلی،  اولویت  بندی  در  که  می  دهد 

یر ساخت  ها " در رتبه  در رتبه اول، بعد" فراهم نبودن امکانات و ز

دوم، بعد" ضعف در قوانین و مقررات" در رتبه سوم، بعد" ضعف 

در سیستم پولی و بانکی" در رتبه چهارم، بعد" بی  ثباتی اقتصادی" 

در  خارجیان"  حضور  جهت  نامناسب  شرایط  بعد"  پنجم،  رتبه  در 

و  هفتم  رتبه  در  کافی"  نا رسانی  اطالع  و  تبلیغات  بعد"  ششم،  رتبه 

بعد" عدم حمایت مردم منطقه" در رتبه آخر قرار می  گیرند.

M1، O16، G32، G24 :JEL طبقه بندی

منطقه ویژه اقتصادی / سرمایه گذاری خارجی / سرمایه گذاری مستقیم خارجی / تحلیل تم  

hmoeini@hmu.ac.ir  1. استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه )س(، قم، ایران
farzaneh.jahromi10@gmail.com 2. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه )س(، قم، ایران 

Commercial Surveys Bimonthly   دوماهنامه بررسی های بازرگانی

Vol.20, No.115, Oct-Nov 2022, 27-44 سال بیستم، شماره 115، مهر و آبان 1401، 27-44  



 28      شماره 115، مهر و آبان 1401

1. مقدمه: طرح مسأله
اقتصادی  ویژه  منطقه  اقتصادی  سیاست های  از  دولت ها، 

ی  ی فناور برای توسعه، تنوع صادرات، ایجاد شغل و راه انداز

همچنین   .)2017 )ساسنووسکیخ،  می کنند  استفاده  دانش 

کلیدی به شدت بر رشد تولید ناخالص  به عنوان یک عامل 

یک  به  عنوان  و   .)2016  ، نگو و  )پان  می گذارد  تأثیر  داخلی 

مالی،  ی  آزادساز و  تجارت  تسهیل  برای  سیاسی،  ابزار 

یج رشد اقتصادی، تغییرات  ی از منابع، ترو افزایش بهره   بردار

ی  سرمایه گذار جذابیت  ایجاد  و   )1999 )جی،  ی  ساختار

)میاچین،  می  باشد  مناطق  این  در  پروژه ها  اجرای  جهت 

تاثیر  اقتصادی  ی ژه  و منطقه  برنامه  دلیل،  همین  به   .)2015

توجه  لزوم  و   .)2013 )وانگ،  دارد  ی  سرمایه گذار بر  مثبتی 

یات  ضرور از  برنامه ریزی  نوین  طرح های  و  یکردها  رو این  به 

ولی   .)1397 کماسی،  و  کبری  ا )علی  است  اجتناب ناپذیر 

فراوان  مسائل  و  مشکالت  با  ایران  در  ی  سرمایه گذار محیط 

چندین   .)1394 همکاران،  و  ی مفروز لو  )بهروز است  روبه رو 

تمام  زمینه،  این  در  یاد  ز نوسان  های  تجربه  که  است  سال 

حوزه های زندگی اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده 

که  است )مدودوف، 2016(. عمده موانع و محدودیت هایی 

: عدم  ی می توان مطرح کرد عبارت اند از در زمینه سرمایه گذار

تناسب با شرایط فعلی اقتصاد داخلی و جهانی، مغایرت با 

ی، 1383(.  ... )مهدو قانون اساسی، شفاف نبودن نرخ ارز و

حال این سوال مطرح می شود که به راستی با توجه به اهمیت 

داخل  اقتصادی  ویژه  مناطق  در  ی  سرمایه گذار شده  ذکر 

سرخس  شهرستان  خصوص  به  و  ایران  وضعیت  چرا  کشور 

ی  سرمایه گذار در  دارد،  که  غنی  زیرساخت های  به  توجه  با 

خارجی  ی  سرمایه گذار جذب  و  زیربنایی  بخش های  در 

که به  ضعیف می باشد؟ حال در همین مورد سوال می شود 

ی در مناطق ویژه اقتصادی سرخس  راستی موانع سرمایه گذار

چیست؟ 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سه هزار میلیارد تومان 

شرکت های  استقرار  و  رضوی  قدس  آستان  ی  سرمایه گذار

توسعه  برای  زیرساخت ها  و  ظرفیت ها  همه  صادراتی، 

صادرات و افزایش سهم ایران از بازار آسیای میانه را دارد؛ اما 

از این ظرفیت بی نظیر و به  هنوز عزم دولت برای بهره بردن 

توان اقتصاد ملی جزم نشده  با هدف تقویت  از آن  استفاده 

در  ی  سرمایه  گذار موانع  اولویت  بندی  و  شناسایی  است. 

گامی در جهت حرکت  این مناطق و رفع این موانع می  تواند 

شکاف  به  توجه  با  باشد،  توسعه یافتگی  سوی  و  سمت  به 

تحقیقاتی احساس شده، انجام تحقیقات بیشتر در این حوزه 

کشور یک ضرورت غیر قابل انکار  برای بخش  های مختلف 

ی مکانی  که یکی از مزایای این تحقیق نوآور به شمار می  آید 

ی متغیرهای مورد سنجش است. با توجه به مطالب  و نوآور

ذکر شده، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی 

به  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  ی  سرمایه گذار موانع 

لذا  می پردازد.  اقتصادی  صاحب نظران  دیدگاه های  بررسی 

ی  سرمایه گذار موانع  راستی  به  که  می شود  مطرح  سوال  این 

در مناطق ویژه اقتصادی سرخس چیست؟ در ادامه ادبیات 

گرفته است.  و مبانی نظری موضوع پژوهش مورد بررسی قرار 

نتایج  بعد  بخش  در  می شود.  تشریح  پژوهش  روش  سپس 

بخش  نهایتا  می  شود.  داده  نمایش  داده ها  تحلیل  و  تجزیه 

و  کاربردی  پیشنهادهای  ارائه  همراه  به  نتیجه  گیری  به  آخر 

خواهد  حاضر  پژوهش  ماحصل  به عنوان  سازنده  راه کارهای 

پرداخت.

2. مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش 
و  بخش  ها  در  ی  سرمایه  گذار نیازمند  اقتصادی  توسعه  

ی  فعالیت  های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه  گذار

اشتغال،  گسترش  انتظار  نمی توان  مختلف  پروژه  های  در 

ی  نیرو کنار  در  بنابراین  داشت.  را  اقتصادی  رفاه  و  تولید 

، سرمایه نیز الزم است  انسانی فراوان و منابع طبیعی سرشار

تا با ترکیب با دیگر عوامل تولید، چرخ اقتصاد را به راه اندازد 

ایران  که  آن  جایی  از   .)1393 امینی،  و  طهران  )معمارزاده 

قرار  خاورمیانه  ناامن  منطقه  در  توسعه،  حال  در  ی  کشور
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شکوفایی  و  رشد  برای  ی  سرمایه  گذار جذب  نیازمند  و  دارد 

جذب  برای  راه کارهایی  ارائه  نتیجه  در  است  خود  اقتصاد 

ی است )جاللی  کسب منافع الزم ضرور این سرمایه  ها برای 

اقتصادی  ویژه  مناطق  ایجاد  شاید  و   )1396 همکاران،  و 

را  این هدف  به  امکان رسیدن  که  باشد  راه کارهایی  از  یکی 

ی، 1387(. میسر می کند )سلطانی شیراز

اقتصادی  ویژه  مناطق  به  نیز  توسعه یافته  اقتصادهای   

مناطق  در  اقتصادی  توسعه  یج  ترو برای  راهی  به عنوان 

اهمیت  و  محبوبیت  شده اند.  متوسل  خود  عقب مانده 

مناطق ویژه اقتصادی در دو دهه گذشته افزایش یافته است. 

آن ها عموما یک چارچوب قانونی و محرک دارند که متفاوت 

کشور است و تمایل به ارائه خدمات زیربنایی  از بقیه نقاط 

محیط  اما   .)2018 همکاران،  و  )فریک  دارند  اختصاصی 

ی در ایران، از عواملی که موجب ایجاد ناامنی در  سرمایه گذار

یشه  آن شده اند رنج می برد. برخی از این عوامل، بنیادی و ر

، به  کشور دارند و برخی دیگر در فرهنگ یا ساختار سیاسی 

عملکرد  و  ی  مرز برون  عوامل  دولت ها،  اقتصادی  یکرد  رو

کارگزاران اقتصادی مربوط می شوند )وفا و معمارزاده طهران، 

.)1393

منطقه ویژه اقتصادی

کشور  ی ظرفیت  منطقه ویژه اقتصادی می  تواند در زمینه  ساز

ی مستقیم خارجی و افزایش رقابت  برای جذب سرمایه  گذار

در صنعت در حالی که امکان نظارت بیشتر دولتی را فراهم 

.)2018 ، می  کند، کمک کننده باشد )بار

مالی  امور  و  اقتصاد  در  ی"  "سرمایه گذار اصطالح 

متفاوت استفاده می شود: از نظر اقتصاددانان: شامل کاالها 

مورد  دیگر  خدمات  و  کاالها  تولید  در  که  است  خدماتی  و 

استفاده قرار می  گیرد و از دیدگاه امور مالی: اختصاص دادن 

و  سود  آوردن  دست  به  امید  به  خود  پول  ی  سرمایه  گذار و 

یسک( در بلندمدت )زمان( )وارقس و  عایدات احتمالی )ر

جوزف، 2018(.

کرد:  تقسیم  دسته  سه  به  می  توان  را  ی  سرمایه  گذار انواع 

ی  های زیر  بنایی )دوجال و همکاران، 1999؛  1- سرمایه  گذار

احمدزاده و لطفی، 1396 و وفا و معمارزاده طهران، 1393(، 

ی  های  سرمایه  گذار  -3 و  اجتماعی  ی  های  سرمایه    گذار  -2

انتفاعی )وفا و معمارزاده طهران، 1393(.

سرمایه  گذاری  جذب  برای  الزم  یرساخت های  ز و  الزامات 

داخلی و خارجی در ایران

ی خارجی در ایران نیازمند ایجاد شرایط و  جذب سرمایه  گذار

الزاماتی است که با تحقق این الزامات می  توان سرمایه  گذاران 

ی تشویق و در نتیجه شاهد  خارجی را به انجام سرمایه  گذار

ی و افزایش رشد و توسعه  کاهش نرخ بیکار تقویت اقتصاد، 

از  بود )علیزاده 1395(. همچنین  کشور  اقتصادی در سطح 

ی، فقدان هر یک از این عوامل می  تواند  دیدگاه سرمایه  گذار

باشد  شرایط  واجد  سرمایه گذاران  برای  مانع  یک  به عنوان 

از  مورد  چند  به   )1( جدول  در   .)2018 همکاران،  و  کو  )بلشا

این عوامل اشاره می شود.

جدول 1- الزامات و زیر ساخت  های سرمایه  گذاری از دیدگاه پژوهشگران مختلف

الزامات و زیر ساخت هامحقق و سال

)علیزاده، 1395(

گیر اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی، اجرای صحیح  ، اصالح یا حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پا کار کسب و  بهبود فضای 
سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی، بازنگری در عملکرد اقتصادی دولت، حمایت از تولید در سیاست  های تجاری، اتخاذ سیاست  ها 
، توسعه زیر ساخت  های اقتصادی، کاهش فساد )رشوه، پارتی بازی و ...( و  و مشوق  های حمایتی در مورد تولید و سرمایه  گذاری، ثبات نرخ ارز

. تقویت سیستم مالی کشور

کمیت قانون، کنترل فساد  )هی و ژانگ، 2018( پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت نظارتی، حا
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الزامات و زیر ساخت هامحقق و سال

تضمین سالمت و شفافیت مالی )هافمن و همکاران، 2018(

اصالح سیستم اداری، فساد و بوروکراسی)میترا، 2018(

)وانگ و همکاران، 2018(

عوامل تعیین کننده سرمایه  گذاری مستقیم خارجی توسط قوانین سیاسی، قانونی و اجتماعی، نقش و دخالت دولت، منابع و توانمندی  های 
یکی، منابع  ،   نوع سرمایه  گذاری در خارج از کشور که اهم عوامل چون منابع شرکت، منابع تکنولوژ شرکت، محل سرمایه  گذاری در خارج از کشور

یابی و قابلیت  های شرکت است. بازار
محل و نوع سرمایه گذاری خارجی به سطح مالکیت دولتی و سطح اختیارات بستگی دارد که توسط متغیرهای کنترل دولتی چون عمر شرکت، 
گروه تجاری، سودآوری، شدت و میزان صادرات، رقابت،  اندازه شرکت، مالکیت خارجی، منابع مادی، منابع انسانی، نقاط ضعف سازمانی، 

یابی بر سرمایه  گذاری مستقیم خارجی تاثیر می  گذارد. سیاست صنعت، بازار

)2017 ، تاثیر مثبت جریان نقدینگی شرکت بر سرمایه گذاری )مالندر

ازادی تجاری و سیاسی و قانونی )گول، 2018(

ارائه مشوق  های مالی )فریک و همکاران، 2018(

یک و همکاران، 2017( )سوز
 ، ارتقاء فزاینده رشد اقتصادی و توسعه که عوامل دیگری از توسعه مثل: بهتر و کارآمدتر بودن ظرفیت تولید، سطح باالتر و کیفیت آموزش نیروی کار

کاربرد فناوری جدید و پیشرفت فنی 

)رنتچلر و همکاران، 2018(

گاهی از ساختار و انتشار اطالعات و تکنولوژی و نوآوری،  ایجاد سیستم  های نظارت بر عملکرد و افشای اطالعات و ظرفیت فنی و مدیریتی، آ
زیرساخت برای به اشتراک  گذاری اطالعات و آموزش، زیرساخت برای پیوند به بازار )به عنوان مثال زیرساخت حمل و نقل(، ایجاد موسسات و 
اصالحات مالی، الزامات قانونی برای نظارت و افشای کارایی عملکرد و تقویت بخش مالی، امکانات وام اختصاصی برای پروژه  های بهره  وری 
کالن، ایجاد موسسات و پشتیبانی مستقیم از تحقیق و نوآوری، ارتقاء اثربخشی دولت،  منابع، توسعه بازارها و زیرساخت  ها و تقویت اقتصاد 

کمیت قانون  کیفیت نظارتی، شفافیت و حا

)2018 ، )پل و بنیتو
اندازه بازار میزبان و نزدیکی جغرافیایی، عوامل اقتصادی و راهبردی رشد اقتصادی مانند تجارت دو جانبه و چند جانبه، رشد تولید ناخالص 
داخلی، دارا بودن منابع، شرایط صنعت و نیروهای نهادی، حمایت دولتی، ساختار صنعتی، اندازه بازار خارجی، نرخ ارز موثر واقعی، ذخایر 

بین المللی و فضای باز تجاری 

)پارک، 2018(
کیفیت سازمانی و  کمیت شرکتی، اندازه بازار نیز در برگیرنده  کیفیت حا که نشان دهنده در دسترس بودن اطالعات بیشتر و  اندازه بزرگ بازار 

توسعه مالی 

کو و همکاران، 2018( )بلشا
و  مالیاتی  مشوق های  دولتی،  مقامات  کارآمد  تعامل  قانون  گذاری،  سرمایه  گذاری،  پروژه  های  اجرای  در  موفق  تجربه  های  سرمایه  گذاری،  بازده 

حمایت مالی

)آلوارز و همکاران، 2018(
کمیت قانون، کیفیت تنظیم شده، صدا و پاسخگویی، همچنین رقابت در  کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، حا

یسک سیاسی  کمیت اجتماعی و ر ، امنیت حقوقی و فساد، موسسات، حا بازار

تاثیرات سرمایه  گذاری داخلی و خارجی

اقتصادی  توسعه  بر  خارجی  مستقیم  ی  سرمایه گذار اثرات 

انتخاب  کشور  که  دارد  بستگی  راهبردی  به  میزبان  کشور 

توسعه  استراتژی  یا  واردات  جایگزین  استراتژی  کرده است: 

یادی از متغیرها در رابطه با ویژگی های  که تعداد ز صادرات 

ی و اثرات مرتبط  ، بخش های اقتصاد و سرمایه گذار هر کشور

با وجود دارند که متغیرها را می توان از دو منظر در نظر گرفت:

شرایط  ایجاد  و  تولید  داخلی  عوامل  مکمل  که  آنها  اوال، 

برای اشتغال جدید هستند.

ی،  فناور انتقال  طریق  از  را  میزبان  کشور  توسعه  دوم، 

ی با اقتصاد محلی و نیز امکان  ی انسانی، همکار آموزش نیرو

تحریک  را  جهانی  بازار  در  محلی  شرکت های  بهتر  حضور 

یک و همکاران، 2017(. می کند )سوز
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جدول 2- تاثیرات سرمایه داخلی و خارجی

تاثیرات سرمایه داخلی و خارجینام محقق و سال

)2018 ، -افزایش رشد اقتصادی در نتیجه بهبود خدمات عمومی / انتقال شیوه    های مدیریتی به ویژه مدیریت منابع انسانی)واتر و ماسو

)کوزاک، 2018(
/ تمرکز بر بازار کار و ایجاد اشتغال/ اثرات مثبت بر دستمزد و اشتغال/ تاثیر بر ساختار صادرات و تولید، بازار  -تحریک شرکت  های سرمایه گذار
/ کاهش تولید ملی در کشور سرمایه  گذار بدلیل خروج ارز  ، سرمایه  گذاری، تعادل پرداخت  ها، تکنولوژی و تصمیم گیری  های سیاسی در کشور کار

/ افزایش عملکرد تجاری و بهره  وری کل از کشور

تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی/ افزایش صادرات/ افزایش سرمایه  گذاری داخلی)میترا، 2018(

یک و همکاران، 2017( )سوز

ارتقاء و تسریع توسعه اقتصادی/ پیش نیاز ثبات روندهای اجتماعی و اقتصادی/ تامین مالی اقتصاد ملی وجهانی/ باال بردن رشد اقتصادی/ 
تاثیر مثبت بر متغییرهای کالن اقتصادی/ انتقال فناوری  های جدید، مهارت ها و تجربیات مدیریتی و کارآفرینی و بازارهای جدید /دستیابی 
به  گمرکی / موقعیت نزدیک تر  ارتقاءزیر ساخت های موجود/ صرفه جویی در هزینه  های  / نرخ باالی درآمد /  باالتر به نرخ های سرمایه گذاری 
 / مشتریان/ امکان تحویل سریع و کارآمد/ در دسترس بودن اطالعات درباره ترجیحات و امکان اتخاذ سریع محصوالت مطابق با الزامات بازار

افزایش سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری در کاالهای عمومی، ارتباطات و حمل و نقل

یافت کننده سرمایه)موورا، 2018( افزایش کارایی و بهره  وری/ رشد اقتصادی و بلوغ اقتصاد کشورهای در

کلی و همکارن، 2018( دستیابی به اهداف توسعه)با

)سید، 2018(
/ باالبردن سطوح  کشور کل  کشور میزبان/ افزایش پس انداز  کمیت شکل  گیری سرمایه در  کیفیت و  کشور میزبان/ ارتقاء  ارتقاء توسعه اقتصادی 
، تجربه سازمانی، نوآوری در محصوالت و  یابی، اطالعات بازار فعالیت اقتصادی و رفاه اجتماعی/ انتقال تکنولوژی، مهارت های مدیریتی و بازار

تکنیک های تولید و آموزش کارگران/ افزایش رقابت در نتیجه افزایش بهره  وری

)احمد زاده و لطفی، 1396(
جذب سرمایه  های داخلی و خارجی/ توسعه صادرات و تنوع بخشیدن به ان/ ایجاد فرصت های شغلی/ کسب درآمد ارزی/ انتقال تکنولوژی 

پیشرفته/ برقراری ارتباط سیستماتیک میان اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی

روند روشد سرمایه گذاری در سایر کشورها

ی در دنیا وجود  در اواخر دهه 1960 تنها 100 منطقه آزاد تجار

به 850  و یکم  قرن بیست  پایان دهه نخست  اما در  داشت 

آفریقا، آسیا و  تا  از آمریکای شمالی  منطقه در سراسر جهان 

مکزیک  و  امریکا  در  منطقه   320 که  رسید  کارائیب  منطقه 

و 225 منطقه در آسیا و 180 منطقه در چین و بقیه در سایر 

و  زاده  )احمد  داشت  قرار  کنده  پرا صورت  به  جهان  نقاط 

لطفی 1396(.

کشورها )جهرمی، 1397( جدول3- روند رشد سرمایه گذاری در 

عملکردنام کشور

45 درصد از صادرات ترکیه از طریق مناطق آزاد آن صورت می  گیردترکیه

کشور چین با داشتن 164 منطقه آزاد در سال 2006، 145میلیارد دالر از طریق همین مناطق صادرات و برای 40 میلیون نفر اشتغال  زایی داشته استچین

رشد تولید ناخالص داخلی مالزی بر اساس داده های به دست آمده از سوی وزارت دارایی - اقتصاد مالزی از سال های )2016 تا 2017(، از 4.2 ٪ به 5.9 ٪ صعود کرده  مالزی

آلبانی
در سال 2008، دولت آلبانی به قانون ویژه  ای برای ایجاد “ مناطق اقتصادی “ برای کسب و تشویق سرمایه گذاری رای داد. 9 منطقه اقتصادی که 8 منطقه به عنوان 

پارک صنعتی و 1منطقه به عنوان منطقه آزاد طراحی شده  بود در سال 2009 با وجود بحران، آلبانی باالترین نرخ رشد در اروپا را داشت.
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علل کاهش و موانع جذب سرمایه  گذاری داخلی و خارجی 

بازار  موانع  از  وسیعی  طیف  با  مناطق  و  شرکت  ها  عمل،  در 

و  )رنتچلر  می  شود  ی  سرمایه  گذار مانع  که  می  شوند  مواجه 

کنون محققان دسته  بندی  های متفاوتی  تا  همکاران، 2018(. 

ی در بخش  های مختلف ارائه داده  اند. برای موانع سرمایه  گذار

با  مطالعه  ای  در   ،)2011( آدامکردمونگکول  و  یس  مور  -

عوامل  توسعه،  حال  در  کشور   45 سالیانه  داده  های  بررسی 

ی را شناسایی کردند. آن  ها نتیجه گرفتند  موثر بر سرمایه  گذار

ی در کشورهایی با شاخص حکمرانی خوب،  که سرمایه  گذار

موانع  مهم ترین  سیاسی  بی  ثباتی  و  فساد  و  است  بیشتر 

ی هستند. سرمایه  گذار

ی  سرمایه  گذار تعیین  کننده  عوامل   ،)2001( متینگلی   -

نتیجه  این  به  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  شهری  حوزه 

عوامل  شامل  ی  سرمایه  گذار اصلی  موانع  که  یافت  دست 

و  سیاسی  موقعیت  مقررات،  و  قوانین  مانند  ی؛  سیاست گذار

کار  ی  نیرو نبود  و  برق  و  آب  کاربردی  هزینه  های  جغرافیایی، 

ماهر می  باشند.

گرفته  صورت  مطالعات  مهم ترین  ادبیات،  بر  ی  مرور با 

در این زمینه و بخش منطقه ویژه اقتصادی بر اساس جدول 

)4(ارائه گردیده است. 

جدول4- موانع و علل عدم جذب سرمایه داخلی و سرمایه خارجی از دیدگاه پژوهشگران مختلف

یافته های تحقیقعنوان تحقیقسالنام محقق 

2018مورا 
تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی و 

سیاسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
خارجی چین بر اساس مدل های مرزی 

با توجه به نتایج، کارایی سرمایه  گذاری می تواند به وسیله افزایش ثبات سیاسی و کیفیت نظارتی به حداکثر 
برسد، همچنین بی ثباتی سیاسی و اجتماعی، فساد و اقتصاد پنهان، تغییرات پی در پی دولت  ها، قوانین 

و مقررات مبهم مانعی برای سرمایه  گذاری و اقدامات عمومی کارآمد می  باشد.

پاپادوپولس و 
همکاران

2018
نقش کشور در جذب سرمایه گذاری 

خارجی: ساختار و تصویر کشور

، زیرساخت، آزادی اقتصاد، دسترسی  ، رشد بازار یافته ها نشان دهنده این است که عوامل چون اندازه بازار
به منابع طبیعی، فساد، ثبات سیاسی و نرخ ارز به طور گسترده ای بر روی جریان های سرمایه گذاری تأثیر 

گذار است.

2017ارشوا
شرایط سرمایه گذاری در روسیه و 

چالش  های کسب و کار خارجی: مورد 
شرکت های ژاپنی 

و  تشریح  را  آن   یشه های  ر و  سرمایه گذاری  جهت  همکاری  توسعه  محدود کننده  کتورهای  فا پژوهش 
که عوامل  راه های ممکن برای غلبه بر این چالش ها را شناسایی می کند. تجزیه و تحلیل نشان می دهد 
کرد: 1. خارجی- همراه با مسائل مربوط به  گروه تقسیم  محدود کننده را با توجه به منشا آنها، می توان به 3 
شرایط سرمایه گذاری در روسیه، 2. داخلی- همراه با ویژگی های خاص سیستم تولید و مدیریت ژاپنی، و 

3. سایر عوامل- عوامل اقتصادی که عمدتا مربوط به فرهنگ تجاری و مسائل مربوط به اطالعات است.

2017ساسنووسکیخ 
گروه های صنعتی در روسیه: مناطق ویژه 

اقتصادی و پارک های صنعتی 

و  سرمایه گذاران  جذب  برای  هنوز  منطقه ای  دولت های  اکثر  که  بود  این  نشان دهنده  تحقیق  یافته های 
توسعه مناطق اقتصادی خود تالش می کنند، که رویکرد دولت برای توسعه این ابتکارات مستلزم اعتماد 
به دخالت دولت در فرایندهای کسب و کار و جلوگیری از رقابت سالم و همکاری است که عامل مهمی 
برای مدل گروه صنعتی موفق است. این رویکرد منجر به رشد نوآوری نخواهد شد، به این معنی که مناطق 

اقتصادی اهداف مورد نظر خود را انجام نخواهند داد. 

مگنیرواتاناب و 
همکاران

2017
ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 

ژاپن: نوع شناسی 

نتایج مطالعات بیانگر این است که شرکت های محلی می توانند در کشورهای خارجی پذیرش یا حداقل 
با شرکت های خارجی در کشور خود کار کنند. در هنگام بررسی، به طور معمول روند رسیدگی مستمر به 
کارکنان و صالحیت های تجاری، مسائل مربوط  عوامل مرتبط با تناسب استراتژیک و فرهنگی، قابلیت 
کشورهای با  به سرمایه گذاری و تامین مالی، و مسائل حقوقی، مالیاتی و فناوری اطالعات در ژاپن و در 
ویژگی های مشابه از لحاظ سطح بلوغ، حمایت از تولیدات داخلی و فاصله فرهنگی و نهادی، بود و این 

که آیا شرکت هدف در وضعیتی قرار دارد که باعث جذب توسط یک شرکت خارجی گردد. 
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یافته های تحقیقعنوان تحقیقسالنام محقق 

2016پان و نگو 
تئوری رشد درونی و عملکرد منطقه ای: 

اثرات تعدیل کننده مناطق ویژه 
اقتصادی 

کی از ان است که تعدادی از عوامل توسعه اقتصادی در سطح منطقه ای مهم هستند  یافته های تحقیق حا
در  اقتصادی.  ویژه  منطقه  و  کار  نیروی  انسانی،  سرمایه  سرمایه گذاری،   : از عبارت اند  داخلی  عوامل  که 
آزادی آن  حالی که عوامل بین المللی شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت بین المللی و درجه 

می باشد.

ک و  لیپتا
همکاران 

2015
قانون اساسی منطقه ویژه اقتصادی با 

توجه به تحلیل گروهی 

که: در مجموع، فضای الزم برای تاسیس منطقه ویژه اقتصادی در اروپا  یافته های تحقیق نشان می دهد 
کاربردی شوند. در نهایت،  تا در زندگی عملی  کافی مهیا هستند  اندازه  به  وجود دارد، و مفاهیم علمی 

پیشنهادات مربوط به قانون اساسی منطقه ویژه اقتصادی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد.

2013وانگ
تأثیر اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی: 

شواهدی از شهرداری های چین

برای  معمول  طور  به  پیشرفته  تکنولوژی  همچنین  و  سرمایه  که  می باشد  آن  از  کی  حا تحقیق  یافته های 
افزایش صادرات و جذب تکنولوژی پیشرفته،  توسعه، مطلوب است. به منظور جذب سرمایه خارجی، 
مناطق ویژه اقتصادی به طور گسترده ای به عنوان یک برنامه مبتنی بر موقعیت مورد استفاده قرار می گیرند. 

با این حال، ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی را از بین نمی برد

3. روش و فرایند تحقیق
یکرد،  رو نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  حاضر  تحقیق 

است.  پیمایشی  تحقیق  یک  تحقیق  این  است؛  استقرایی 

نوع  از  چون  پژوهش  این  در  اطالعات  ی  روش  های  گردآور

که  چرا می  باشد  آمیخته  تحقیق  روش  بوده،  کمی  کیفی- 

است.  میدانی  و  کتابخانه  ای  تحقیق  روش  های  از  آمیزه  ای 

کتابخانه  ای،  مطالعات  طریق  از  کتابخانه  ای  روش  در 

مناسب  چارچوبی  نیز  و  تحقیق  پیشینه  و  موضوع  ادبیات 

طریق  از  تحقیق،  میدانی  روش  در  شد.  فراهم  موضوع  برای 

و  تأیید  برای  نیاز  مورد  داده  های  پرسشنامه،  و  مصاحبه 

تحقیق،  این  در  شد.  ی  گردآور تحقیق  فرضیه  های  رد  یا 

تم  تحلیل  اساس  بر  پرسش  ها  تدوین  با  پرسشنامه،  روایی 

مصاحبه  های انجام شده و اظهارنظر و تأیید اساتید حاصل 

روش  از  پرسشنامه  پایایی  کسب  منظور  به  است.  شده 

در  که  صورت  بدین  شد.  استفاده  کرونباخ  آلفای  ضریب 

ی  یع و جمع  آور ابتدا 35 پرسشنامه بین پرسش شوندگان توز

محاسبه   spss نرم افزار  از  استفاده  با  که  کرونباخ  آلفای  شد. 

که این ضریب باالتر  گردید برابر 0/814 می  باشد. از آن  جایی 

به عنوان  شده  تدوین  پرسشنامه  بنابراین  می  باشد،   0/7 از 

برخوردار  قبولی  قابل  پایایی  از  اطالعات  ی  ابزارگردآور

انتخابی  نمونه  بین  نهایی  پرسشنامه  به  عنوان  و  می  باشد 

بین  پرسشنامه   40 نتیجه  در  گردید  یع  توز ی  آمار جامعه  از 

متخصصین این حوزه و مدیران شرکت  های فعال در منطقه 

برگشت  موقع  در  که  گردید.  یع  توز سرخس  اقتصادی  ویژه 

که در نهایت 35  پاسخ ها، 35 پرسشنامه برگشت داده شد 

مورد پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  این  که  به  توجه  با 

کشور می باشد. لذا  زیرمجموعه  ای از مناطق ویژه اقتصادی 

این  )متخصصان  خبرگان  کلیه  تحقیق  این  ی  آمار جامعه 

اقتصادی  ویژه  منطقه  در  فعال  شرکت  های  مدیران  و  حوزه 

آن،  کل  تعداد  آمار  طبق  که  شد  گرفته  نظر  در  سرخس( 

استفاده  با  نمونه  حجم  کیفی  مرحله  در  می  باشد.  نفر   45

برای  نفر  پانزده  نظری  اشباع  تا  برفی  گلوله  نمونه گیری  از 

از  استفاده  با  کمی  مرحله  در  گردید.  انتخاب  مصاحبه 

روش  با  پرسشنامه  جهت   ، نفر  40 مورگان  کرجسی-  جدول 

نمونه  گیری احتمالی به صورت تصادفی تعیین گردید. 

4. یافته  های تحقیق 
تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی 

جنسیت،  شامل  پژوهش  توصیفی  آمار  به  مربوط  اطالعات 

سن، تحصیالت و سابقه فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی 

گونه  این  را  آن  نتایج  که  می باشد  پاسخ دهندگان  سرخس 

می  توان در جدول )5( بیان نمود.
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جدول5- خصوصیات جمعیت شناختی نمونه 

درصدسطوحمتغیردرصدسطوحمتغیر

جنیست

100مرد

تحصیالت

45/7لیسانس

0زن
34/2فوق لیسانس

20دکتری

سن

سابقه فعالیت 25/7کمتر از40 سال
درمنطقه ویژه 

اقتصادی سرخس 
به سال 

134/2سال تا5 سال

642/8سال تا 10 سال5042/8-40سال

22/8باالی11 سال31/4باالی50 سال

یافته  های پژوهش در بخش کیفی

مصاحبه  های  از  حاصل  ی  گفتار شواهد  بخش  این  در 

بدون ساختار انجام شده با نخبگان و مسئولین با استفاده از 

و  مفاهیم  شناسایی  منجربه  تم،  تحلیل  مرحله  ای  شش  روش 

محتوا  روایی  سنجش  از  پس  که  گردید  فرعی  و  اصلی  تم  های 

کمی  مرحله  برای  ساخته  محقق  پرسشنامه  طراحی  جهت 

استفاده گردید. 

هر  برای  ابتدا  در  مصاحبه  ها،  متون  دقیق  مطالعه  با 

مستقل  ایده های  تمامی  شده  تهیه  مصاحبه  های  از  یک 

جمع  برای  استراتژی  هایی  »تدوین  )مانند  مفاهیم  قالب  در 

جهت  مردم  اموزش  و  مردم  یاد  ز و  اندک  سرمایه  های  کردن 

فرعی  تم  های  و  داخلی«(  کاالهای  تولید  در  ی  سرمایه  گذار

ی«(  سرمایه  گذار در  بومی  مردم  مشارکت  »عدم  )مانند 

شناسایی و سپس به هر کدام یک کد اختصاص داده شد. 

شده  شناسایی  فرعی  تم  های  تمامی  اساس  بر  سپس 

که منجر به  کلی  تری انجام شد  کل تحقیق، دسته  بندی  در 

شناسایی تم  های اصلی مانند )»عدم حمایت مردم منطقه«  

نیز  ادامه  در  گردید.  کافی«(  نا رسانی  اطالع  و  »تبلیغات  و 

نتایج حاصل از این فرایند به صورت جدول )6( جمع بندی 

شده که دربردارنده تمامی تم  های فرعی و اصلی می  باشد. 

کد بندی تم های فرعی و اصلی مصاحبه  ها  جدول6- 

عنوان تم اصلیکد تم اصلیعنوان تم فرعیکد تم فرعی

عدم مشارکت مردم بومی در سرمایه  گذاری19

عدم حمایت مردم منطقه1 عدم استقبال مردم سرخس، در خرید تولیدات منطقه5

عدم انگیزه مردم بومی جهت راه اندازی کسب  و  کارها در این منطقه16

ابهام در قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری13

ضعف در قوانین و مقررات2
ناهماهنگی قوانین مناطق ویژه کشور با قوانین بین المللی7

پارتی بازی و دور زدن قوانین22

دخالت بدون برنامه دولت10

ضعف در امکانات و تاسیسات زیر بنایی28

فراهم نبودن امکانات و زیر ساخت  ها3 کافی بودن بسترها و زیر ساخت های فیزیکی25 نا

کمبود نیروی ماهر15

نوسانات ارزی9

بی ثباتی اقتصادی4
نوسان قیمت منابع اولیه8

ذهنیت نسبت به بی ثباتی اقتصادی21

وضع تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران6
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عنوان تم اصلیکد تم اصلیعنوان تم فرعیکد تم فرعی

عدم اطالع رسانی و تبلیغات در زمینه قابلیت ها و ظرفیت های موجود منطقه14

کافی5 تبلیغات و اطالع رسانی نا عدم اطالع رسانی مناسب از خط مشی های روشن مرتبط با سرمایه گذاری20

تبلیغات ضعیف در بین مردم منطقه جهت حمایت از کاالی داخلی11

ناهماهنگی بین دستگاه های مختلف اجرایی23

ضعف مدیریتی6
تجربه کم مدیران عالی3

نبود راهبرد مشخص26

بوروکراسی زائد اداری27

کافی4 بازارهای اعتباری نا

ضعف در سیستم پولی و بانکی7 عدم وجود شعب ارز دولتی و سامانه ثبت سفارش ارز در منطقه2

فساد و هزینه های گزاف معامالت12

عدم در نظر گرفتن شرایط ویژه سرمایه گذاران خارجی29

شرایط نامناسب جهت حضور خارجیان8

مشکالت در استخدام کارمندان خارجی در منطقه17

ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی24

ارتباط ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی1

تبعیض بین سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران داخلی18

نتایج بخش کمی 

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات در مرحله کمی، از نرم افزار 

کسل استفاده شده است و جهت تحلیل داده های  SPSSو ا

ی  حاصل از اعتبارسنجی و وزن دهی موانع موثر بر سرمایه گذار

بررسی  برای  همچنین  و  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 

برای  و  اسمیرنوف  کولموگروف  آزمون  از  داده ها  بودن  نرمال 

از آزمون دوجمله ای استفاده شده  کدها  تایید و یا رد شدن 

است. در انتها به منظور تحلیل داده های حاصل از وزن دهی 

میانگین  ضریب  روش  از  شاخص ها  و  کدها  رتبه بندی  و 

موزون استفاده شده است. 

درصورتی که sig برای تمامی ابعاد کوچکتر از پنج صدم 

باشد، فرض صفر )نرمالیته بودن متغیرها( رد و فرض مقابل 

کی،  )خا می باشد  تایید  مورد  متغیرها(  بودن  نرمالیته  )عدم 

چون  داده ها،  بودن  نرمالیته  نتایج  تحلیل  برای  لذا   .)1391

آن  ی  معنادار سطح  کولموگروف-اسمیرنوف،  آزمون  نتایج 

فرض  می باشد،   0.05 از  کمتر  پژوهش  متغیرهای  همه  برای 

برخوردارند،  نرمال  غیر  یع  توز از  متغیرها  اینکه  به  مبنی  یک 

تأیید می گردد. بنابراین با 95 درصد اطمینان به آزمون کردن 

سؤاالت بر اساس آزمون های ناپارامتریک پرداخته می شود.

تایید  عدم  یا  تایید  بررسی  جهت  دوجمله  ای  آزمون  نتایج 

که sig برای تمامی ابعاد  یع داده  ها بیانگر آن است که؛ ازآنجا توز

کوچک تر از پنج صدم می باشد، پس فرض صفر رد )شاخص ها 

بر  مؤثر  موانع  از  یکی  به عنوان  نمی توان  را  ذکرشده  عوامل  و 

گرفت( و  ی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس نظر  سرمایه  گذار

به عنوان  را می توان  و عوامل ذکرشده  فرض مقابل )شاخص ها 

اقتصادی  ویژه  منطقه  در  ی  سرمایه  گذار بر  مؤثر  موانع  از  یکی 

سرخس نظر گرفت )ادعا(( مورد تایید می باشد. بنابراین می توان 

گفت، تمامی شاخص های مربوطه، مورد تأیید می باشند.



 36      شماره 115، مهر و آبان 1401

وزن شاخص ها و ابعاد اصلی

در این قسمت برای محاسبه رتبه و وزن هریک از شاخص ها 

 ، منظور بدین  است.  شده  استفاده  موزون  میانگین  روش  از 

1تا5  بین  لیکرت عددی  بر اساس طیف  که  گویه  ارزش هر 

است در فراوانی نسبی هریک از گویه ها که بر اساس داده های 

استخراج شده از پرسشنامه اول به دست آمده است، ضرب 

شاخص  هر  ارزش  حاصل ضرب ها،  این  مجموع  می شود. 

الزم  عامل  هر  تحلیل  برای  که  آن  جا  از  می آورد.  به دست  را 

است تا این اعداد بین صفر و یک باشد، این ارزش ها باید 

ارزش های هر عامل  ی شود. بدین منظور مجموع  نرمال ساز

شاخص  هر  ارزش  که  می آید  به دست  عددی  و  شده  جمع 

از  هریک  ارزش  ترتیب  بدین  می شود.  تقسیم  عدد  این  بر 

هر  محاسبه  برای  آنها  از  می توان  و  شده  نرمال  شاخص ها 

عامل استفاده نمود. بعد از محاسبه وزن نهایی ابعاد اصلی، 

تا هشتم  اول  رتبه  از  ترتیب  به  به جدول )7(  توجه  با  عوامل 

تقسیم بندی گردید.

جدول7- وزن ابعاد اصلی 

عوامل
ارزش محاسبه شده 

هر حوزه
وزن عوامل

4.0530.138ضعف مدیریتی

3.8830.133فراهم نبودن امکانات و زیر ساخت ها

3.8700.132ضعف در قوانین و مقررات

3.8360.131ضعف در سیستم پولی و بانکی

3.5700.122بی ثباتی اقتصادی

3.3750.115شرایط نامناسب جهت حضور خارجیان

کافی 3.3460.114تبلیغات و اطالع رسانی نا

3.2460.112عدم حمایت مردم منطقه

5. جمع بندی و توصیه های سیاستی 
ی در منطقه ویژه  در این مطالعه عواملی که مانع سرمایه  گذار

اقتصادی سرخس می  شود مورد بررسی قرار گرفت. با عنایت 

ی  کارشناسان، آزادساز کثر  کشورها و توصیه ا به تجربه سایر 

که  ایران  نظیر  توسعه  حال  در  کشورهای  در  ی  سرمایه  گذار

امریست  هستند  شکننده  و  کارا  نا مالی  ساختار  دارای 

روند  به  توجه  با  گیرد.  صورت  احتیاط  با  باید  که  یجی،  تدر

و  داخلی  ی  سرمایه  گذار جذب  جهت  شدن،  جهانی  کنونی 

کارآمد  خارجی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، مدیریت 

برخوردار  ویژه  ای  اهمیت  از  مالی  و  انسانی  منابع  توسعه  و 

باید در راستای اصالح موانع موجود در این منطقه  و  است 

ی  ی و اشتغال و رفع بیکار جهت رونق و توسعه سرمایه  گذار

ی  سرمایه گذار موانع  تمامی   )8( جدول  طبق  برداشت.  گام 

اولویت بندی  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  موجود 

بخش  هر  ضرورت  و  اهمیت  به  توجه  با  باید  که  گردیده 

راه کارهایی سازنده ارائه داد.

جدول8- اولویت  بندی موانع   سرمایه  گذاری در منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس

رتبهابعاد اصلیرتبهابعاد فرعی

1تجربه کم مدیران عالی

1ضعف مدیریتی

2بوروکراسی زائد اداری

3نبود راهبرد مشخص

ناهماهنگی بین دستگاه های مختلف 
اجرایی

4

کافی بودن بسترها و زیر ساخت  های  نا
فیزیکی

1
فراهم نبودن 

امکانات و زیر 
ساخت  ها

2
2کمبود نیروی ماهر

3ضعف در امکانات و تاسیسات زیر بنایی

1پارتی بازی و دور زدن قوانین

ضعف در قوانین و 
مقررات

3

ناهماهنگی قوانین مناطق ویژه کشور با 
قوانین بین  المللی

2

3دخالت بدون برنامه دولت

ابهام در قوانین و مقررات مرتبط با 
سرمایه  گذاری

4
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رتبهابعاد اصلیرتبهابعاد فرعی

کافی 1بازارهای اعتباری نا

ضعف در سیستم 
پولی و بانکی

4
عدم وجود شعب ارز دولتی و سامانه ثبت 

سفارش ارز در منطقه
2

3فساد و هزینه  های گزاف معامالت

1ذهنیت نسبت به بی  ثباتی اقتصادی

5بی  ثباتی اقتصادی

وضع تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
ایران

2

3نوسانات ارزی

4نوسان قیمت منابع اولیه

ارتباط ضعیف بین ایرانیان و اتباع 
خارجی

1

شرایط نامناسب 
جهت حضور 

خارجیان
6

تبعیض بین سرمایه  گذاران خارجی و 
سرمایه  گذاران داخلی

2

عدم در نظر گرفتن شرایط ویژه 
سرمایه  گذاران خارجی

3

مشکالت در استخدام کارمندان خارجی 
در منطقه

4

ذهنیت منفی نسبت به سرمایه  گذاران 
خارجی

5

تبلیغات ضعیف در بین مردم منطقه 
جهت حمایت از کاالی داخلی

1

تبلیغات و اطالع 
کافی رسانی نا

7
عدم اطالع رسانی و تبلیغات در زمینه 
قابلیت  ها و ظرفیت  های موجود منطقه

2

عدم اطالع رسانی مناسب از خط 
مشی  های روشن مرتبط با سرمایه  گذاری

3

عدم استقبال مردم سرخس، در خرید 
تولیدات منطقه

1

عدم حمایت مردم 
منطقه

8 عدم انگیزه مردم بومی جهت راه  اندازی 
کسب  و  کارها در این منطقه

2

3عدم مشارکت مردم بومی در سرمایه  گذاری

بنابراین با توجه به اولویت  بندی  های صورت گرفته موانع 

دستورالعمل  های  و  استراتژی ها  اتخاذ  با  است  الزم   ، مدنظر

و  نمود  اقدام  موانع  این  رفع  جهت  در  بینانه  واقع  و  اجرایی 

شکوفایی  و  رشد  موجبات  امر  مسئولین  جدیت  و  توجه  با 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس را فراهم نمود.

در  شده  انجام  خارجی  و  داخلی  ی  سرمایه  گذار میزان 

مناطق آزاد، بر تولیدات این مناطق تاثیری مثبت داشته اما 

ی معنادار نبوده لذا مناطق آزاد  ی از لحاظ آمار این تاثیرگذار

گسترش  و  به اهداف تعیین شده  نتوانسته  ایران  ی در  تجار

کمک قابل توجهی نماید و در همان مراحل اولیه  صادرات 

گرچه  ا  .)1395 جعفری،  و  )عسکری  می  باشد  خود  اهداف 

ی  بیکار نرخ  بودن  باال  و  ی  سرمایه  گذار اهمیت  به  توجه  با 

داخلی  ی  سرمایه  گذار توسعه  در  مهمی  اقدامات  ایران،  در 

انجام  اقدامات  همه  علی رغم  اما  گرفته  صورت  خارجی  و 

ی  سرمایه  گذار جذب  در  فراوانی  مشکالت  و  مسائل  شده، 

ادامه به  داخلی و خارجی وجود دارد )دودانگی 1395(. در 

منطقه  در  موجود  موانع  با  مطابق  پیشنهادات  کاربردی ترین 

که  گردیده است و امید است  ویژه اقتصادی سرخس اشاره 

در سایر مناطق ویژه اقتصادی نیز این پژوهش های کاربردی 

انجام گیرد.

ی در منطقه  اولین مانع عمده در سرمایه  گذار به  با توجه   -1

می  باشد  مدیریتی  ضعف  که  سرخس  اقتصادی  ویژه 

عالی  مدیران  کم  تجربه  که  اول  فرعی  بعد  برای  می  توان 

سابقه  تناسب  و  ی  ساالر شایسته  کمیت  حا است؛ 

و  پست  با  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیران 

و  گردند  کار  به  مشغول  آن  در  است  قرار  که  جایگاهی 

برای  آموزشی  کالس  های  و  ی دوره  ها  برگزار با  همچنین، 

ی ناشی از عدم تعهدات  مدیران، به حل مشکالت تجار

کارآمدی  نا خاطر  به  صادراتی  هدف  کشورهای  تجار  با 

دستورالعمل  های  صدور  با  دولتی  مدیران  نابلدی  و 

فرعی  بعد  برای  نمود.  اقدام  ناشدنی  بعضا  و  غیرمرتبط 

تفویض  به  می باشد؛  ی  ادار زاید  بوروکراسی  که  دوم 

اختیارات از ادارات کل به ادارات شهرستان اقدام نمود و 

به عبارتی مدیران کل استان باید به مدیران شهرستان ها 

اختیار صددرصدی بدهند و شهرستان نیز با این اختیار 
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اینکه  نه  کنند،  تسریع  را  شرکت ها  مشکالت  حل  تام 

نهایت  در  و  شود  مکاتبه  استان  با  شهرستان  از  روز  هر 

می بایست  همچنین  بماند.  باقی  الینحل  مشکالت  هم 

ادارات  در  پیگیری ها  باطل  دور  بردن  بین  از  به  اقدام 

که  موانعی  عمده  کارشناسان،  گفته  به  نمود.  دولتی 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس و شرکت های سرمایه گذار 

ادارات دولتی  که در  با آن روبه رو هستند، موانعی است 

این  که  می خواهد  اراده ای  فقط  و  است  شدن  رفع  قابل 

برخی  با  مشکالت  وقتی  که،  چرا  کند.  حل  را  مشکالت 

در  و  معاونان  به  موضوع  می گردد،  مطرح  استان  مدیران 

باطل  دور  یک  در  و  می شود  ارجاع  کارشناسان  نهایت 

مشخص  راهبرد  نبود  که  سوم  فرعی  بعد  برای  می افتد. 

مردم  مایحتاج  و  ی  ضرور کاالی  واردات  فقط  می باشد؛ 

در برنامه عملی دولت صورت گیرد. بدین صورت که؛ در 

این منطقه فقط کاالهایی وارد می شود که احتیاج دولت 

که  کاالهایی  و  است،  مردم  ی  ضرور مایحتاج  و  بوده 

خارج از این حوزه باشند در فهرست کاالهای وارداتی این 

منطقه قرار نگیرد. برای بعد فرعی چهارم که ناهماهنگی 

بین دستگاه های مختلف اجرایی است؛ می توان ستاد 

که  به این صورت  برای حل مشکالت تشکیل داد.  ویژه 

موانع  رفع  و  سرمایه گذاران  برای  شرایط  تسهیل  هدف  با 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان، ستاد ویژه ای را تشکیل 

شهرستان،  مدیران  ی  همکار با  تا  گردد  تالش  و  داده 

استان و در صورت نیاز مسئوالن ملی، روند رسیدگی به 

مشکالت این حوزه و حل شدن آن را سرعت ببخشد.

و  امکانات  نبودن  فراهم  که  مانع  دومین  راستای  در   -2

کافی  نا که  اول  فرعی  بعد  برای  می باشد،  زیرساخت  ها 

می باشد،  فیزیکی  ساخت های  زیر  و  بسترها  بودن 

نقل جاده ای،  و  برای حمل  زیرساخت  ایجاد  با  می توان 

اقدام نمود. دو  یلی و هوایی در جهت رفع این مشکل  ر

می شود  انجام  سرخس  شهرستان  از  کشور  ترانزیت  سوم 

کاال  صادرات  برای  باال  بسیار  ظرفیت  یک  یعنی  این  و 

منطقه  از  جزیی  سرخس  فرودگاه  میانه.  آسیای  به 

حال  در  هرچند  و  است  شهرستان  این  اقتصادی  ویژه 

ی  تجار شرکت  هر  چنانچه  اما  نیست؛  فعال  حاضر 

تمایل به استفاده از ترانزیت هوایی داشته باشد، امکان 

ی آن خواهد بود. برای بعد فرعی دوم که کمبود  آماده ساز

شهرک  یک  احداث  با  می توان  می باشد،  ماهر  ی  نیرو

عالی  رفاهی  شرایط  با  اقتصادی  ویژه  منطقه  نام  به 

سایر  کاردان  و  متخصص  نیروهای  از  شهرستان،  در 

سکونت  جهت  همسایه  کشورهای  حتی  و  استان ها 

نمود.  استفاده  بومی  نیروهای  به  آموزش  و  شهرستان  در 

برای بعد فرعی سوم که ضعف در امکانات و تاسیسات 

ی شرایط، زمینه  ای  زیربنایی است، می  توان با فراهم ساز

برای ثبت و اجرای طرح  های کارا و مفید افراد نخبه را در 

فیبرهای  برای  بستری  همچنین  نمود.  فراهم  منطقه    این 

ی و اینترنت پرسرعت در این مناطق فراهم نمود. نور

مانع  سومین  مقررات،  و  قوانین  در  ضعف  به  توجه  با   -3

و دور  ی  باز پارتی  که  اول  برای بعد فرعی  ی،  سرمایه  گذار

در  قوانین  یادی  ز تعداد  وجود  با  می باشد،  قوانین  زدن 

حوزه  به  مربوط  ضعف  بیشترین  متاسفانه  حوزه ها  این 

اجرایی این قوانین می باشد و مشکالت از همین ضعف 

می شود،  پیشنهاد  که  می گیرد.  نشات  قوانین  اجرایی 

دقیق  کنترل  که  نظارتی  نهادهای  و  بازرسی  ادارات  از 

فرعی  بعد  برای  گردد.  استفاده  دارند  قوی تر  کنش  وا و 

قوانین  با  کشور  ویژه  مناطق  قوانین  ناهماهنگی  که  دوم 

و  همایش ها  ی  برگزار با  می  توان  می باشد،  بین المللی 

توسط  داخلی  تولیدکنندگان  برای  مشترک  سمینارهای 

آشنایی  زمینه  استان  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق 

حفظ  جهت  در  گمرکی  و  ی  تجار مقررات  و  قوانین  با 

که  سوم،  بعد  برای  گردد.  فراهم  هدف  بازار  تمامیت 

کندی  می توان  می باشد.  دولت  برنامه  بدون  دخالت 

است  ماجرا  آشیل  پاشنه  همان  که  مجوزها  صدور  روند 

کارها دانست و حل و فصل  را به عنوان مانعی در تسریع 
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اراده قوی و هماهنگی دستگاه های متولی  آن راهی جز 

مرتبط  کل  ادارات  و  بازرگانی  اتاق  ی،  استاندار از جمله 

از  برخی  متاسفانه  کار  پایان  به  رسیدن  تا  که  چرا  ندارد. 

مجوزها به دلیل پایان مهلت شان اعتبار خود را از دست 

جدید  قوانین  انتهایی،  مراحل  به  رسیدن  تا  یا  می دهند 

تصویب می گردد که بعضا باعث نقض شیوه و روش طی 

که ابهام در قوانین  شده می گردد. برای بعد فرعی چهارم 

می توان  می باشد،  ی  سرمایه گذار با  مرتبط  مقررات  و 

در  دولتی  دستگاه های  تمامی  باید  که؛  نمود  پیشنهاد 

استان به صورت میدانی به سراغ شرکت ها و حوزه های 

کمترین  در  و  شوند  جویا  را  مشکالت  بروند،  مرتبط 

سرمایه گذار  تا  باشند  داشته  را  الزم  تصمیم گیری  زمان 

هر  عبارتی،  به  بداند.  را  خودش  تکلیف  تولید کننده  و 

شرکتی که بخواهد کار تولیدی انجام دهد، بدون مشکل 

نخواهد بود و وظیفه منطقه ویژه سرخس و مدیران استان 

و شهرستان، رفع همین مشکالت است؛ به همین دلیل 

شود  گفته  سرمایه گذار  به  باید  کار  ابتدای  همان  در 

و  قانون  طبق  مواردی  چه  و  است  حل  قابل  مواردی  چه 

را  تکلیفش  سرمایه گذار  تا  نیست  شدنی  حل  مقررات 

بداند.

چهارمین  بانکی،  و  پولی  سیستم  در  ضعف  درجهت   -4

بعد  برای  منطقه،  این  در  ی  سرمایه  گذار عمده  مانع 

می باشد،  کافی  نا ی  اعتبار بازارهای  که  اول  فرعی 

جهت  مجلس  و  دولت  متقابل  ی  همکار با    می  توان 

ایجاد طرح هایی  که حمایت از تولید داخلی و صادرات 

کاالهای غیرنفتی را در اولویت قرار می دهند اعتبارهایی 

وجود  عدم  که،  دوم  فرعی  بعد  برای  داد.  اختصاص  را 

منطقه  در  ارز  سفارش  ثبت  سامانه  و  دولتی  ارز  شعب 

نوعی  به  کشور  بانک های  اغلب  متاسفانه  می باشد. 

جهانی  معامالت  در  بخواهند  که  بانک هایی  حد  در 

ها،  تحریم  دلیل  به  شاید  و  نیستند.  کنند  نقش آفرینی 

توجهی  یا دیگر  کوچک تر شده  بانک ها  این  در  واحدها 

از  بانکی  بخش  عبارتی  به  ندارند.  موضوعات  این  به 

باید در  لذا  برخوردار نیست  قابل قبولی  ی  استانداردساز

ارائه  با  و  برداشت.  گام  ی ها  استانداردساز این  جهت 

در  بین المللی  مبادالت  اهمیت  و  توجیهی  طرح های 

سامانه  و  دولتی  ارز  ارائه دهنده  شعب  تاسیس  راستای 

فرعی  بعد  برای  نمود.  اقدام  منطقه  در  ارز  سفارش  ثبت 

طراحی  با  معامالت  گزاف  هزینه های  و  فساد  که  سوم 

به  رسیدگی  و  ثبت  و  ی  شفاف ساز جهت  سامانه ای 

شکایات در این سامانه با هیات نظارتی و ورود بازرسی 

گام  معظل  این  حل  جهت  در  منطقه  قضاییه  قوه 

برداشت.

که بی  ثباتی اقتصادی  5- با عنایت به پنجمین مانع عمده 

شدن  سخت  تر  و  تحریم  ها  وضع  به  باتوجه  و  می باشد 

مرز  هم  کشورهای  با  اقتصادی  روابط  و  ی  همکار شرایط 

منطقه و سایر بازارهای مهم بین  المللی نمی  توان چندان 

کرد. برای بعد فرعی  به رونق سریع زودهنگام دست پیدا 

می باشد  اقتصادی  بی ثباتی  به  نسبت  ذهنیت  که  اول 

تقاضای  و  عرضه  شرایط  به  بازار  ی  گذار وا با  می توان 

راستا  این  در  می گردد  قیمت ها  تثبیت  باعث  که  بازار 

که وضع تحریم ها علیه  اقدام نمود. برای بعد فرعی دوم 

ی  نوآور ایجاد  با  می  توان  است،  ایران  اسالمی  ی  جمهور

کارآفرینی در زمینه تولیدات داخلی، بلکه با صادرات  و 

این کاالها به بازار هدف، متناسب با فرهنگ و اقلیم بازار 

، نه تنها می  توان از خروج ارز جلوگیری نمود بلکه  مورد نظر

تثبیت  موجب  آن  تبع  به  و  کشور  برای  ی  آور ارز  باعث 

می  گردد.  منابع  قیمت  نوسان  از  جلوگیری  و  قیمت  ها 

ی می باشد، می  توان  برای بعد فرعی سوم که نوسانات ارز

کمتر مرتبط با شرایط  که  از تولیدات و مواد اولیه داخلی 

وارد  نمود. همچنین  استفاده  ی می باشد  ارز نوسانات  و 

اقتصادی  صرفه  که  طوالنی مدت  پیش فروش  قراردهای 

جهانی  ی  ارز نوسانات  تحت تاثیر  کمتر  تا  شوند  دارند 

فرعی  بعد  برای  بگیرند.  قرار  هست  صعودی  معموال  که 
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تردیدی  است،  اولیه  منابع  قیمت  نوسان  که  چهارم 

وجود ندارد که استفاده از فرصت های صادراتی می تواند 

ی از  ی قابل توجهی برای کشور داشته باشد و بسیار ارزآور

توان  با همه  را حل  کند، به همین دلیل  کشور  مشکالت 

باید به دنبال ایجاد شرایطی برای تسهیل صادرات بود تا 

نه تنها شرکت های فعال در منطقه، بلکه صادرکنندگان 

کشور  سطح  در  استان ها  سایر  و  رضوی  خراسان  استان 

کشورهای  به  دغدغه  کمترین  با  را  خود  کاالی  بتوانند 

آسیای میانه، روسیه و حتی چین صادر کنند.

خارجیان،  حضور  جهت  نامناسب  شرایط  به  توجه  با   -6

ویژه  منطقه  در  ی  سرمایه  گذار عمده  مانع  ششمین  که 

که  اول  فرعی  بعد  برای  می باشد،  سرخس  اقتصادی 

ارتباط ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی می باشد، با 

کشورهایی  با  اقتصادی  و  روابط متقابل سیاسی  افزایش 

افزایش  و  هستند  یکدیگر  مکمل  ی  تجار لحاظ  از  که 

که منجر  کو  کشورهای عضو ا ی های منطقه ای با  همکار

ورود  موجبات  می  شود  کشورمان    برای  رقابتی  مزیت  به 

و  دانش  تبادل  و  انتقال  برای  خارجی  سرمایه گذاران 

ی را برای کشورمان فراهم گردد. برای بعد فرعی دوم  فناور

سرمایه گذاران  و  خارجی  سرمایه گذاران  بین  تبعیض  که 

یا  شعب  دادن  تخصیص  با  می توان  می باشد،  داخلی 

که در  تی  واحد مجزا جهت پیگیری و اجرا و رفع مشکال

عمل  دارد،  وجود  خارجی  سرمایه گذاران  برای  حوزه  این 

گرفتن شرایط  که عدم در نظر  نمود. برای بعد فرعی سوم 

می شود  پیشنهاد  می باشد  خارجی  سرمایه گذاران  ویژه 

طریق  از  خارجی  سرمایه گذاران  به  امتیاز  اعطای  که 

فرزندانشان،  برای  تحصیل  محل  اسکان،  محل  دادن 

ویزا بدون محدودیت برای سفر به کشورشان در هر زمان 

مشکالت  که  چهارم  فرعی  بعد  برای  شود.  داده   ..... و 

کارمندان خارجی در منطقه است می توان  در استخدام 

و  دانش  انتقال  امکان  که  شرایطی  و  قوانین  تصویب  با 

شهرستان  در  بومیان  به  خارجی  متخصصین  مهارت 

در  باشد  خارجیان  جانب  از  آموزش  ارائه  و  سرخس 

فرعی  بعد  برای  برداشت.  گام  مشکل  این  رفع  جهت 

پنجم که ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی 

و  مناسب  تبلیغات  و  ی  فرهنگ ساز با  می توان،  است 

ارائه فواید ورود و  ی در جهت  ی و مفهوم ساز شفاف ساز

ی سرمایه گذاران خارجی این ذهنیت منفی  سرمایه گذار

کردن اشخاص سرخس به  را به ذهنیت مثبت و راغب 

پذیرش خارجیان تبدیل نمود.

و  تبلیغات  که  ی  سرمایه  گذار مانع  هفتمین  به  توجه  با   -7

که  اول  فرعی  بعد  برای  می باشد،  کافی  نا اطالع رسانی 

تبلیغات ضعیف در بین مردم منطقه جهت حمایت از 

اطالع رسانی  ظرفیت  از  می توان  می باشد  داخلی  کاالی 

قابلیت  که  مکان هایی  و  بیلبوردها  مانند  ی  شهردار

تبلیغات بهره گیری نمود. همچنین  برای  تبلیغاتی دارد، 

و  تولیدات  معرفی  جهت  نیز  سیما  و  صدا  ظرفیت  از 

جماعات  ائمه  از  حتی  نمود.  استفاده  منطقه  خدمات 

این  جهت  می توان  نیز  سرخس،  شهرستان  مساجد 

این  ی  رو درواقع  و  برد  بهره  منطقه  مردم  به  اطالع رسانی 

بعد  برای  شوند.  متمرکز  تبلیغ  یک  به عنوان  موضوع 

زمینه  در  تبلیغات  و  اطالع رسانی  عدم  که  دوم  فرعی 

قابلیت ها و ظرفیت های موجود منطقه است. در جهت 

پوسترها  و  بیلبوردها  طراحی  با  می توان  مشکل  این  حل 

و تیزرهای تبلیغاتی جهت اطالع رسانی از خط مشی ها و 

از  حمایت  ضرورت  منطقه،  این  در  ی  سرمایه  گذار فواید 

تولیدات داخلی، معرفی قابلیت ها و ظرفیت  های منطقه 

جهت جذب سرمایه  گذاران داخلی و خارجی و تاسیس 

منطقه  این  بیشتر  هرچه  رونق  و  کارخانه  ها  و  شرکت  ها 

اطالع رسانی  عدم  که  سوم  فرعی  بعد  برای  نمود.  اقدام 

ی  با سرمایه گذار از خط مشی های روشن مرتبط  مناسب 

کردن دفتر یا مکانی برای ارائه مشاوره  است با مشخص 

که در دسترس عموم  به افراد در این راستا در شهرستان 

در  حتی  باشد.  اساس  این  در  موثر  گامی  می تواند  باشد 
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که  نمایشگاه ها  و  سمینارها  یداها،  رو ی  برگزار هنگام 

نیز  هستند  مسولین  و  شهرستان  اشخاص  عظیم  خیل 

می توان با ارائه کاتالوگ و بروشور به معرفی روش ها و خط 

اقدام  منطقه  این  تولیدات  حتی  و  ظرفیت ها  و  مشی ها 

نمود.

این منطقه،  در  ی  مانع سرمایه گذار به هشتمین  توجه  با   -8

فرعی  بعد  برای  می  باشد،  منطقه  مردم  حمایت  عدم  که 

تولیدات  خرید  در  سرخس  مردم  استقبال  عدم  که  اول 

بر بازار محلی  کید  منطقه می توان؛ به لزوم بر معرفی و تا

یکی  به عنوان  منطقه  تولید  به  محلی  مردم  شناخت  و 

کیفیت  بردن  باال  با  همچنین،  نمود.  اشاره  راه کارها  از 

در  مصرف  فرهنگ  یج  ترو جهت  منطقه  محصوالت 

بازارهای هدف گام های مهمی برداشت. برای بعد فرعی 

کسب  ی  راه انداز جهت  بومی  مردم  انگیزه  عدم  که  دوم 

که،  می شود  پیشنهاد  می باشد،  منطقه  این  در  کارها  و 

با استقبال از طرح  های متنوع و نوین و مورد نیاز جوامع 

برای  زمینه  ی  فراهم  ساز و  داخلی  تولید  جهت  بشری 

مالی  مشوق های  ارائه  و  غیرنفتی  کاالهای  صادرات 

ی  راه انداز برای  مردم  ی  انگیزه ساز ....در  و  مالیاتی  و 

که عدم  کارها اقدام نمود. برای بعد فرعی سوم  کسب و 

با  می توان  است،  ی  سرمایه گذار در  بومی  مردم  مشارکت 

کاهش هزینه ها و تعرفه های گمرکی، زمینه ترغیب بیشتر 

سرمایه  گذاران و صاحبان شرکت های تولیدی عالوه برای 

تولید داخلی برای صادرات نیز فراهم گردد.

توصیه  های آتی تحقیق 

موانع  اولویت  بندی  و  شناسایی  به  پژوهش  این  با 

پرداخته  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  ی  سرمایه  گذار

است، پیشنهاد می شود؛ در پژوهش  های آتی موارد زیر مورد 

بررسی قرار گیرد:

و -  کوچک  ی  های  سرمایه  گذار جذب  برای  مدلی  ارائه 

یکرد  رو با  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  در مناطق  بزرگ 

صادرات تولیدات این مناطق.

شناسایی -  به  تنها  پژوهش  این  در  این  که  به  توجه  با 

ویژه  منطقه  در  ی  سرمایه  گذار موانع  اولویت  بندی  و 

با  پژوهشی  لذا  گردیده  پرداخت  سرخس  اقتصادی 

موانع  این  برداشتن  جهت  راه کارهایی  ارائه  عنوان 

می تواند گام موثرتری در این راه باشد.

و -  آزاد  مناطق  در  ی  سرمایه  گذار موانع  که  آن  جایی  از 

ویژه اقتصادی از هر کشور به کشور دیگر و حتی از هر 

منطقه به منطقه دیگر فرق می  کند و هر منطقه دارای 

که  دارد  جا  لذا  می  باشد  خود  فرد  به  منحصر  موانع 

برای هر منطقه جهت شناسایی و برداشتن این موانع، 

پژوهشی منحصر به خود آن منطقه انجام گیرد.

با توجه به این  که این پژوهش در منطقه ویژه اقتصادی - 

سرخس انجام گرفته است پیشنهاد می شود تحقیقات 

مشابه در سایر مناطق ویژه اقتصادی نیز انجام گیرد.

پشنهادهایی برای محققین آتی محدودیت های پژوهش 

در ادامه به بعضی از بارزترین محدودیت های تحقیق اشاره 

خواهیم کرد:

ی، مدیران و مسوالن -  از آن  جایی که جامعه و نمونه آمار

سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  فعال  شرکت  های 

ی،  می  باشد لذا به دالیل مختلفی از جمله مشغله کار

دفاتر  استقرار  و  کارخانه  ها  موقت  تعطیلی  مسافرت، 

و  هماهنگی  امکان   .... و استان  ها  سایر  در  مرکزی 

تی رو به  تعیین وقت جهت انجام مصاحبه با مشکال

رو بود چرا که دسترسی به این دسته از افراد نیاز به زمان 

ی  هایی  ی نمونه  ها را با دشوار بیشتری داشت و گردآور

روبه رو می  ساخت.

مسئوالن -  و  مدیران  کلیه  پژوهش  این  ی  آمار جامعه 

سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  فعال  شرکت  های 

تنها  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج  بنابراین  می  باشد 

نمی  توان  و  است  ی  آمار جامعه  همین  به  تعمیم  قابل 



 42      شماره 115، مهر و آبان 1401

ی دیگری تعمیم داد. نتایج را به جامعه آمار

و -  شهر  از  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  دور  فاصله 

این  به  رفتن  برای  عمومی  نقلیه  وسایل  وجود  عدم 

منطقه در مواقع لزوم و باال بودن هزینه  های رفت و آمد 

به این منطقه با وسایل نقلیه خصوصی جهت انجام 

نبودن  پاسخگو  منطقه،  در  حضور  هنگام  و  تحقیق 

از  می  توان  را  ی  مشغله  کار دلیل  به  مدیران  از  بعضی 

محدودیت های اساسی مطالعه حاضر دانست.

تکمیل -  در  موردنظر  افراد  از  برخی  ی  همکار عدم 

پرسشنامه ها.

ی در زمینه انجام هماهنگی -  بوروکراسی و مشکالت ادار

با مسئولین.
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