هقايسِ ًگرش کارکٌاى ٍ هديراى بِ سرهايِ فکری هبتٌی بر هديريت داًص
هطالعِ هَردی 7هٌطقِ ٍيژُ اقتصادی بٌدر اهام خویٌی(رُ)

پٌاّی الْام ،1ايدًی ،ابراّین ٍ 2هحبی هرين
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چکیدُ
ّذف كلي اص اًدام ايي پظٍّؾ اسصياتي ػشهايِ فكشي هثتٌي تش هذيشيت داًؾ (دس ؿؾ صيش هقیاع تَلیذ ،گشدآٍسي،
ػاصهاًذّي ،رخیشُ  ،تَصيغ ٍ كاستشد) اص ديذگاُ هذيشاى ٍ كاسكٌاى منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) تَد .خاهؼِ آهاسي ايي
تحقیق ؿاهل كلیِ هذيشاى ،هؼاًٍیي ٍ ػشپشػتاى تخؾ ٍ ّوچٌیي كلیِ كاسكٌاى منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) تَد كِ تا
سٍؽ ًوًَِ گیشي تلادفي طثقِ اي تؼذاد ً 60فش هذيش ٍ  228كاسهٌذ اًتخاب گشديذًذ .اتضاس تحقیق هقیاع اسصياتي هذيشيت داًؾ كِ
تیي افشاد ًوًَِ تَصيغ ٍ دادُ ّا دس ًشم افضاس ٍ SPSS 16اسد ؿذ .يافتِّاي پظٍّؾ تِ طَس كلي ًـاى داد كِ هذيشاى ٍضؼیت هذيشيت
داًؾ خَد تش منطقه ویژه اقتصادی بندر امام

خمینی(ره)

سا دسّوِ اتؼاد تَلیذ ،گشدآٍسي ،ػاصهاًذّي ،رخیشُ،تَصيغ ٍ كاستشد تاالتش اص

اسصياتي كاسكٌاى اص ٍضؼیت هذيشيت داًؾ آًاى ،تشآٍسد ًوَدُ اًذ.
ٍاژگاى کلیدیً 7گرش ،سرهايِ فکری ،هديريت داًص ،هٌطقِ ٍيژُ اقتصادی بٌدر اهام خویٌی(رُ)
مقذمٍ
اص صهاًي وِ تطش ٍاسد ػػش فٌاٍسي ٍ اعالػات ضذُ است ،حضَس داًص دس هحػَالت ٍ خذهات ،سشهايِ فىشي ٍ
داًص تْثَد يافتِ ٍ ًيض ضٌاخت ًياصّاي هطتشياى ،دس تيي هْوتشيي ستادُ ّاي حاغل اص فشآيٌذ تثذيل داًص هغشح

 1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و كاسؿٌاع اداسُ آهَصؽ ػاصهاى هٌطقِ ٍيظُ اقتلادي تٌذس اهام خویٌي(سُ) .
 2مدیرکل منطقو ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی(ره)
 3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مدیریت مالی ،دانگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات فارس.
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گشديذُ است .تسياسي اص هحمماى تِ دٍ تؼذ داًص تَخِ وشدُاًذ :ػيٌي ٍ ضوٌي (.)Alkhaldi & Olaimat, 2006
داًص ػيٌي (غشيح) ساهيتَاى تِ ساحتي تؼشيف وشد ،تِ دست آٍسد ٍ تِ ضىلّاي هختلف اًتمال داد؛ دس غَستي وِ داًص
ضوٌي (ًْاى) هطىل است وِ وذگزاسي وشد ٍ اًتمال داد ،صيشا ايي ًَع داًص ػويماً دس ارّاى افشاد سيطِ داسد ٍ اغلة تِ
سادگي ًويتَاى دس پايگاُّاي داًص لشاس داد ( .)Alkhaldi & Olaimat, 2006ايي فشآيٌذ تِ عَس غشيح ًطاى دٌّذُ
ايي است وِ هذيشيت داًص اعالػات ،داًايي ٍ افشاد سا تؼٌَاى ٍسٍديْاي اغلي دسيافت ًوَدُ ٍ داًص لاتل واستشد ٍ سشهايِ
اًساًي ٍ فىشي سا تؼٌَاى ستادُ ّاي هغلَب حاغل اص ايي فشآيٌذ دسيافت هي وٌذ( Hang Chan, 2009b؛ Hang
 )Chan, 2009aوطيذ.
داًص ٍ هذيشيت ّوِ اخضاي آى تخطي اص سشهايِ فىشي ساصهاى است ،وِ ًياصهٌذ هذيشيت هي تاضذ .هذيشيت
داًص هدوَػِ ػولىشد ّا ٍ فشآيٌذّايي خْت تْثَد خايگاُ ساصهاًي ٍ تَليذ اسصش اص عشيك افضايص واسايي تَليذ ٍ واستشد
هَثش سشهايِ فىشي هَخَد هي تاضذوِ اص اٍاخش دِّ 1970هغشح گشديذ  .تشسسي ٍضؼيت هذيشيت داًص ساصهاًي ٍ عشح
ّاي آى تشاي ياسي سساًذى تِ ساصهاى ّا ٍ هَسسات آهَصش ػالي ،دسدستياتي تِ خايگاُ اغلي ٍ هتوايضضاى ٍ هضاياي
سلاتتي ٍواستشد سشهايِّاي داًطي اهشي ضشٍسي تِ ًظشهي سسذ(.)Nelson & McCann, 2008
تا تَخِ تِ ايي حميمت وِ هذيشيت تَاًاييْا ،هْاستْا ٍ داًص واسوٌاى ،يىي اص هْنتشيي ٍ لاتل تدذيذ ضًَذُ تشيي
هٌاتؼي است وِ هي تَاًذ ساصهاى ّا سا دساهشهذيشيت استشاتژيه ،هضيتّاي سلاتتي ٍ وسة تشتشيّاي ػلوي ياسي سساًذ،
تحميك حاضش تش آى است تا تِ تشسسي ٍ همايسِ ٍضؼيت هذيشيت داًص دس منطقه ویژه اقتصادی بندر امام
ديذگاُ واسوٌاى ٍ هذيشاى ايي اداسُ ول تپشداصد.
ادبیات تحقیق
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خمینی(ره)

اص

هذيشيت داًص اص يه فشآيٌذ چٌذ هشحلِاي پيشٍي هيوٌذ .يؼٌي ايٌىِ داًص آفشيٌي ساصهاًي ٍ چشخِ هذيشيت
داًص داساي هشاحلي است وِ ضٌاسايي ّش يه اص آًْا دس دسن هذيشيت داًص هفيذ است .چشخِ هذيشيت داًص عثك
ًظشپژٍّطگشاى هختلف تِ تخص ّاي هتَالي ٍ هطتشوي وِ اص 3تا  8فشآيٌذ تطىيل ضذُ اًذ  ،تمسين هي ضَد .خذٍل
صيشايي ًظشيِ ّا ٍ فشآيٌذّا سا وِ تَسظ هحمماى هختلف اسائِ ضذُ است تِ تػَيشهي وطذ .دسايي پژٍّص  ،چشخِ هذيشيت
داًص تِ  6فشآيٌذ هختلف تمسين هي ضَد وِ اصتشوية ٍ اًغثاق ًظشيات ايي  3اًذيطوٌذ تِ دست آهذُ است.
جذيل . 1مراحل مختلف چرخٍ مذیریت داوص
فرآیىذَا

وظریٍ پرداز

.1خلك ٍوسة
.2گشدآٍسي ٍاًتمال
.3تَصيغ داًص
.4واستشد ٍتطخيع

)Wigg(1997

.1اوتساب داًص
.2ساصهاًذّي داًص
.3تَصيغ داًص
.4واستشد داًص

)Parikh(2001

.1تَليذ داًص
.2گشدآٍسي داًص
.3ساصهاًذّي داًص
.4اًتمال داًص
.5استفادُ اص داًص

)(Horwitch & Armacost, 2002

.1تًلیذداوص :ساصهاًْا  ،تِ دًثال خستدَ ٍضٌاسايي داًص هشتثظ ٍهٌاتغ آًْاچِ دسداخل ٍچِ دسخاسج اصساصهاى
هي تاضٌذ  .داًص اصعشيك وطفيات خلك هي ضَد .تِ ايي هؼٌا وِ واسهٌذاى سٍش ّاي خذيذي سا تشاي اًدام واسّا ،تِ ٍخَد
هي آٍسًذ ٍ يا ايٌىِ ايي سٍش ّا اصعشيك هٌاتغ خاسخي تِ داخل ساصهاى ساُ هي ياتذ.2 .کسب داوص :داًص خذيذ  ،داًطي
است تااسصش ًياصّاي حال ٍ آيٌذُ ساصهاى دساستثاط هي تاضذ .ايي داًص تِ سٍضي هؼمَل اسائِ هي ضَد وِ دسعي آى  ،ايي
داًص تِ ساحتي وسة  ،استخشاج ٍ تِ اضتشان گزاضتِ هي ضَد .سازماوذَی داوص  :داًص خذيذ  ،پااليص ٍ ساصهاًذّي
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هي ضَد .ايي واساصعشيك پااليص خْت ضٌاسايي اتؼاد سَدهٌذ داًص تشاي هحػَالت ٍ خذهات هختلف اًدام هي ضَد.داًص
دسيه تافتاسخا ي هي گيشد تِ گًَِ اي وِ هي تَاى آى سا هشٍسًوَدُ ٍ تِ غَست سٍصآهذ ٍ هشتثظ ًگْذاسي وشد.
رخیرٌ داوص :داًص سهضگطايي ضذُ دس لالثي هٌاسة تِ گًَِ اي وِ اهىاى دستشسي تِ آى تشاي سايشافشاد
ساصهاى اهىاى پزيشتاضذ  ،رخيشُ هي گشدد.فٌاٍسي ّاي رخيشُ ساصي دادُ ّا ٍهذيشيت پايگاّْا هي تَاًذ دسايي فشآيٌذ هفيذ
ٍالغ گشدد .تًزیع داوص :داًص دسلالثي هٌاسة تا ًياصّاي واستشاى اسائِ هي گشدد .تِ ػثاست ديگشداًص تِ گًَِ اي تَصيغ
هي ضَد وِ پاسخگَي ًياصّاي واستشاى تاضذ.داًص تِ يه صتاى هطتشن تياى هي ضَد ٍ اص اتضاسّايي استفادُ هي وٌذ وِ
فْن آى تشاي ّوِ افشاد ساصهاى اهىاى پزيشاست .کاربرد داوص  :داًص دسضشايظ خذيذي وِ دسآى واستشاى تِ يادگيشي ٍ
تَليذ داًص خذيذ هي پشداصًذ  ،تِ واسگشفتِ هي ضَد .دسعي فشآيٌذ يادگيشي تايذاصتحليل ٍاسصياتي خْت تَليذ الگَّاي
خذيذ ٍ داًص تشاي هػاسف آتي استفادُ گشدد(.)Lawson, 2003
) (Nelson & McCann, 2008دس پژٍّطي تا ػٌَاى " تْثَد سشهايِ فىشي ٍ خالليت اصعشيك هذيشيت
داًص" تِ هغالؼِ  136ساصهاى هٌغمِ اي ٍ غٌؼتي پشداختٌذً .تايح پژٍّص ًطاى داد وِ  4تؼذ هذيشيت داًص :
حوايتّاي ساصهاًي ،اضتشان داًص ،هٌاتغ اًساًي ٍ سشهايِ استثاعي ( هطتشي) داساي ساتغِ هثثتي تا خالليت ٍ سشهايِ
فىشي ّستٌذ (Kim & Jo, 2008) .دس پژٍّطي تا ػٌَاى" تشسسي ًگشش اػضاي ّيات ػلوي ساخغ تِ اضتشان داًص ٍ
ّوىاسي دس هحيظ داًطگاّي"  ،ػَاهل اغلي دس تِ اضتشان گزاسي داًص هياى اػضاي ّيات ػلوي سا دسيىي اص داًطگاُ
ّاي وطَسوشُ خٌَتي هَسد تشسسي لشاس دادًذً .تايح ًطاى داد وِ دسيافت ٍ ًگشش اغلي تشيي ػاهل تاثيش گزاس دستِ اضتشان
گزاسي داًص هياى اػضاي ّيات ػلوي هحسَب هي ضَد ٍ .سيستن ّاي پاداش دّي ًيضدسدسخِ دٍم لشاسهي گيشًذ.
اصديذگاُ پاسخ دٌّذگاى سايشػَاهل هاًٌذ اػتواد  ،آصادي دساستثاعات ّ ،وىاسي ٍ صيشساخت ّاي فٌاٍساًِ ػَاهل اغلي دستِ
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اضتشان گزاسي داًص هحسَب ًوي ضًَذ (Ramirez, Lorduy & Rojas, 2007) .دسپژٍّطي تا ػٌَاى"هذيشيت
سشهايِ ساصهاًي دسداًطگاُ ّاي اسپاًيا" تِ تشسسي ٍ هغالؼِ هَسدي هْوتشيي عشح ّاي هذيشيت سشهايِ فىشي
دسداًطگاُ ّاي اسپاًيا پشداختٌذٍ .دسًْايت ًيض يافتِ ّاي خَدسا ،دسلالة اغَلي وِ هثٌاي هذيشيت سشهايِ فىشي ٍ
داسايي ّايي غيشهلوَس داًطگاّْاي اسپاًياتَد  ،اسائِ وشدًذ (Ribière, 2005) .دس هغالؼِ اي تحت ػٌَاى " ًمص
وليذي اػتواد دس هذيشيت داًص" تِ تشسسي ًمص ػٌػش وليذي اػتواد دس استشاتژي ٍ عشحّاي هذيشيت داًص ٍ هيضاى
تاثيش آى تشهَفميت ايي عشحّا دس  101ضشوت آهشيىايي پشداخت ً .تايح تحميك ًطاى دٌّذُ تاثيش اػتواد تشاستشاتژي
هذيشيت داًص ٍتاثيشآى تش هيضاى هَفميت آهيض تَدى ايي عشحّا تَد (Khansari & Horri, 2008) .دسهمالِ اي تا
ػٌَاى" تشسسي ٍضؼيت هذيشيت داًص دسوتاتخاًِّاي تخػػي اهَستشق ٍ اسائِ الگَي پيطٌْادي" تِ تشسسي ٍضؼيت
هذيشيت داًص دسوتاتخاًِ ّاي داًطگاّي تخػػي اهَستشق دسٍصسات ًيشٍ پشداختٌذً .طاى داد وِ ٍضؼيت هَلفِ گشدآٍسي
داًص تاالتش اصحذ هتَسظ است ٍ ايي دسحالي است وِ ايي ٍضؼيت دسسِ هَلفِ ساصهاًذّي ،اضاػِ ٍ ًيشٍي اًساًي پاييي
تشاصحذ استاًذاسد هي تاضذ (Seid javadin, Farahi, & Farahi, 2008) .دسپژٍّطي تِ تشسسي ًمص ٍ تاثيش الذاهات
خاظ هذيشيت هٌاتغ اًساًي (ضاهل پشداخت سلاتتي ٍ ػادالًِ ،تاويذ تش حمَق ٍ سٍاتظ واسوٌاى ،تثادل اعالػات،
تَاًوٌذساصي ٍ ،آهَصش ٍ تَسؼِ) تش ايداد ًگشضْاي هغلَب دس واسوٌاى (تؼْذ ساصهاًي ،احساس اًػاف ٍ تشاتشي ،اػتواد
هتماتل ٍ ،احساس ضايستگي) دس خْت تَسؼِ هذيشيت داًص (ضاهل وسة ،خلكً ،طش ٍ واستشد داًص) دس ساصهاى
پشداختٌذ .يافتِ ّاي پژٍّص ًطاى دٌّذُ تاثيش ّش وذام اص الذاهات هذيشيت هٌاتغ اًساًي تش تَسؼِ تشخي ًگشضْا دس
واسوٌاى است .تاثيش ًگشضْاي گًَاگَى تش هذيشيت داًص ًيض هتفاٍت است .تذيٌػَست وِ ّش وذام اص الذاهات هٌاتغ اًساًي،
ايداد ًگشضْاي خاغي سا دس واسوٌاى هَخة ضذُ وِ ايي ًگشضْا ّش يه تِ ًَتِ خَد تش تشخي الذاهات هذيشيت داًص
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تاثيشگزاسًذ .دس ايي هياى تؼْذ ساصهاى ًيض تِ ػٌَاى هتغيش هياًدي دس ساتغِ هياى تشخي ًگشضْا ٍ الذاهات هذيشيت داًص
هؼشفي ضذُ است )Alvani, Nategh & Farahi, 2007). .تِ تشسسي ًمص ٍ تاثيش سشهايِ اختواػي تش تَسؼِ هذيشيت
داًص ٍ ،پٌح فشايٌذ اغلي آى ،ضاهل وسة ،ثثت ،خلك ،اًتمال ٍ واستشد داًص پشداختٌذ .يافتِ ّاي پژٍّص ًطاى هي دّذ
ٍخَد سشهايِ اختواػي دس گشٍُ ّاي ساصهاًي ضشوت دادُ پشداصي ايشاى ،تش تَسؼِ فؼاليت ّاي ًشم هذيشيت داًص (ضاهل
فؼاليتْاي اًتمال ٍ خلك داًص) تاثيش گزاس تَدُ است .تا ايٌحال ساتغِ هؼٌاداسي سا تا تَسؼِ فؼاليتْاي سخت هذيشيت داًص
(ضاهل فؼاليتْاي وسة ،ثثت ٍ ،واستشد داًص) ًطاى ًذادُ است )Parikh, 2001) .دس هغالؼِ "ًمص ٍواسوشد فشٌّگ
ساصهاًي ٍ ػاهل سّثشي دستَسؼِ اضتشان داًص اصًظشوتاتذاساى هشخغ وتاتخاًِ ّاي داًطگاّي "پذسداخت .تشسسي ًظشات
ًطاى داد وِ تيطتش وتاتذاساى تشاضتشان داًص تشاي سضذ فشدي ٍ ساصهاًي هؼتمذ ّستٌذ ٍ تيطتشآًْا دسوسة داًص اصتؼاهل
استفادُ هي وٌٌذ ٍ توايل داسًذ داًص خَدسا دساختياسديگشاى تگزاسًذ)GhlichLi & Moshabaki, 2005) .
دسپژٍّطي تا ػٌَاى"سشهايِ اختواػي دسايداد سشهايِ فىشي ساصهاى"تِ هغالؼِ ًمص سشهايِ اختواػي دسايداد سشهايِ
فىشي دس دٍضشوت خَدسٍساص ايشاًي پشداختٌذً .تايح تحميك ًطاى داد وِ دسايي  2ضشوت تيي سشهايِ اختواػي ٍ سشهايِ
فىشي ساتغِ هثثت ٍ هؼٌاداسي ٍخَد داسد .تِ ػثاست ديگش ،تا افضايص سشهايِ اختواػي ،سشهايِ فىشي دساتؼاد اًساًي،
ساختاسي ٍ ساتغِ اي افضايص يافتِ است.
ريش ضىاسی پژيَص
ريش پژيَص :سٍش ايي پژٍّص تَغيفي اص ًَع پيوايطي هي تاضذ ،تِ ايي دليل وِ تِ همايسِ ادساوات دٍ گشٍُ
هذيشاى ٍ واسوٌاى منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دس هَسد سشهايِ فىشي هثتٌي تش داًص ٍ اتؼاد آى هي پشداصد.
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جامعٍ ي ومًوٍ آماری :خاهؼِ آهاسي تحميك حاضش هتطىل اص دٍگشٍُ هذيشاى ٍ واسوٌاى سسوي منطقه ویژه
اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دسسال  1392هي تاضذ .گشٍُ هذيشاى خوؼاً ضاهل ً 95فشهي تاضذ .تؼذاد واسوٌاى سسوي ًيض
ً 621فش هي تاضذ .دسايي پظٍّؾ تِ هٌظَس تشسػي ػَاالت هَسد ًظش ٍ گشدآٍسي اطالػات اص" هقیاع اسصياتي هذيشيت
داًؾ"( )Lawson, 2003خْت ػٌدؾ هذيشيت داًؾ ٍ اتؼاد آى اػتفادُ گشديذ .ايي هقیاع دس قالة  6صيشهقیاع ٍ  24گَيِ تش
اػاع طیف پٌح گاًِ لیكشت طشاحي ؿذُ اػت .دس تشاي هحاػثِ سٍايي ايي اتضاس اص سٍؽ تحلیل گَيِ اػتفادُ ؿذ كِ تشسػي طیف
ّوثؼتگي تیي گَيِ ّا تا ًوشُ كل هقیاػْا ًـاى داد كِ كلیِ گَيِ ّا اص ّوثؼتگي تااليي تا هقیاع هشتَطِ تشخَسداسًذ كِ ًـاى
دٌّذُ سٍايي تاالي پشػـٌاهِ تَدّ ..وچٌیي تشاي هحاػثِ پايايي پشػـٌاهِ اص سٍؽ آلفاي كشًٍثاخ اػتفادُ گشديذ كِ هیضاى آلفاي
كشًٍثاخ  0/93تشاي ايي هقیاع تذػت آهذ كِ ًـاى دٌّذُ پايايي تاالي پشػـٌاهِ تَد.
جذيل  : 2ضرایب َمبستگی گًیٍ َای ي زیر مقیاسُای پرسطىامٍ مذیریت داوص
ابعاد

تًلیذ

گردآيری

سازماوذَی

رخیرٌ

تًزیع

کاربرد

طیف ّوبستگی

0/85-0/58

0/66-0/55

0/88-0/58

0/085-0/58

0/65-0/66

0/86-0/51

sig

0/0001

0/0001

0/0001

0/001

0/000

0/0001

يافتِ ّای تحقیق
 -1آ یا تفايتی بیه ادراک مذیران ي کارکىان از يضیعت تًلیذ داوص مًجًد در منطقه ویژه اقتصادی بندر
امام

خمینی(ره)

يجًد دارد؟ ًتايح تحلیل هشتَط تِ ػَال ً 1ـاى داد كِ دستؼذ تَلیذ داًؾ  ،هذيشاى تؼذ تَلیذ خَدس ا تاالتش اص

اسصياتي كاسكٌاى اص تَلیذ آًاى ،تشآٍسد ًوَدُ اًذّ .واًطَس كِ دس خذٍل ؿواسُ  9هـخق اػت هذيشاى تا هیاًگیي تَلیذ  13/48تاالتش اص
هیاًگیي اسصياتي كاسكٌاى اص تؼذ تَلیذؿاى ( )11/69هي تاؿٌذ ٍ تفاٍت دسػطح  0/0001هؼٌاداس هي تاؿذ.
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جدٍل ً 70تايج آزهَى tهربَط بِ هقايسِ ادراک کارکٌاى ٍ هديراى از بعد تَلید داًص

بعد

پست

تعداد

هیاًگیي

SD

هقدارt

تًلیذ

کارمىذ

228

11/69

3/44

3/54

مذیر

60

13/48

3/57

sig

df

0/0001

286

.2آیا تفايتی بیه ادراک مذیران ي کارکىان از يضیعت تًلیذ داوص مًجًد درمىطقٍ يیژٌ اقتصادی بىذر
امام خمیىی(رٌ) يجًد دارد؟ًتايح تحلیل هشتَط تِ ػَال ً 2ـاى داد كِ دس تؼذ گشدآٍسي داًؾ  ،هذيشاى تؼذ كؼة داًؾ خَد سا
 ،تاالتش اص اسصياتي كاسكٌاى اص كؼة داًؾ آًاى  ،تشآٍسد ًوَدُ اًذّ .واًطَس كِ دسخذٍل ؿواسُ  4هـاّذُ هي ؿَد اسصياتي هذيشاى اص تؼذ
كؼة داًؾ تا هیاًگیي  12/65تاالتش اص اسصياتي كاسكٌاًـاى اص ايي تؼذ تَد ٍ تفاٍت دسػطح  0/0001هؼٌاداسهي تاؿذ
جدٍلً. 5تايج آزهَى tهربَط بِ هقايسِ ادراک کارکٌاى ٍ هديراى از بعدگردآٍری داًص

بعد

پست

تعداد

هیاًگیي

SD

هقدارt

df

کسب

کارمىذ

228

10/85

3/19

3/72

286

داوص

مذیر

60

12/65

3/73

sig
0/0001

.3آیا تفايتی بیه ادراک مذیران ي کارکىان از يضیعت سازماوذَی داوص مًجًد در مىطقٍ يیژٌ
اقتصادی بىذر امام خمیىی(رٌ)يجًد دارد؟ ًتايح هشتَط تِ تحلیل ػَال ً 4ـاى داد كِ دس تؼذ ػاصهاًذّي داًؾ  ،هذيشاى تؼذ
ػاصهاًذّي خَد سا  ،تاالتش اص اسصياتي كاسكٌاى اص ػاصهاًذّي داًؾ آًاى  ،تشآٍسد ًوَدُ اًذّ .واًطَس كِ دس خذٍل ؿواسُ  10هـاّذُ هي
ؿَد هذيشاى تا هیاًگیي  12/03تاالتش اص هیاًگیي اسصياتي كاسكٌاى اص تؼذ ػاصهاًذّي داًــاى ( )10/96هي تاؿٌذ ٍ تفاٍت دسػطح 0/03
هؼٌاداس هي تاؿذ.

بعد

پست

تعداد

SD

هیاًگیي

8

هقدارt

df

sig

ساصهاًذّي
داًص

واسهٌذ

228

10/96

3/65

هذيش

60

12/03

3/05

2/07

286

0/03

جدٍلً .8تايج آزهَى  tهربَط بِ هقايسِ ادراک کارکٌاى ٍ هديراى از بعد سازهاًدّی داًص

 -4آیا تفايتی بیه ادراک مذیران ي کارکىان از يضیعت رخیرٌ داوص مًجًد در منطقه يیژٌ اقتصادی
بىذر امام خمیىی(رٌ) يجًد دارد؟ ًتايح هشتَط تِ تحلیل ػَال ً 4ـاى داد كِ دستؼذ رخیشُ داًؾ ،هذيشاى تؼذ رخیشُ خَد سا ،
تاالتش اص اسصياتي كاسكٌاى اص رخیشُ داًؾ آًاى  ،تشآٍسد ًوَدُ اًذّ .واًطَس كِ دسخذٍل ؿواسُ  6هـاّذُ هي ؿَد هذيشاى تا هیاًگیي
رخیشُ داًؾ  12/53تاالتش اص هیاًگیي اسصياتي كاسكٌاى اص تؼذ رخیشُ داًؾ ؿاى ( )11/56هي تاؿٌذ ٍ تفاٍت دسػطح  0/03هؼٌاداسهي
تاؿذ.
جدٍل ً .6تايج آزهَى  tهربَط بِ هقايسِ ادراک کارکٌاى ٍ هديراى از بعد سازهاًدّی داًص
sig
df
SD
هقدارt
هیاًگیي
تعداد
پست
تؼذ

رخيشُ
داًص

واسهٌذ

228

11/56

3/12

هذيش

60

12/53

3/22

2/13

286

0/03

 .5آیا تفايتی بیه ادراک مذیران ي کارکىان از يضیعت تًزیع داوص مًجًد در مىطقٍ يیژٌ اقتصادی
بىذر امام خمیىی(رٌ) يجًد دارد؟ ًتايح هشتَط تِ تحلیل ػَال ً 5ـاى داد كِ دس تؼذ تَصيغ داًؾ ،هذيشاى تؼذ تَصيغ خَد سا ،
تاالتشاص اسصياتي كاسكٌاى اص تَصيغ داًؾ آًاى  ،تشآٍسد ًوَدُ اًذ ّ .واًطَسكِ دسخذٍل ؿواسُ  7هـاّذُ هي ؿَد هذيشاى تا هیاًگیي تَصيغ
داًؾ  13/85تاالتش اص هیاًگیي تَصيغ داًؾ كاسكٌاى اص تؼذ تَصيغ داًؾ ؿاى ( )12/83هي تاؿٌذ ٍ تفاٍت دسػطح  0/03هؼٌاداسهي تاؿذ.

تؼذ
تَصيغ
داًص

جدٍل ً .8تايج آزهَى tهربَط بِ هقايسِ ادراک کارکٌاى ٍ هديراى از بعدتَزيع داًص
sig
df
SD
هقدارt
هیاًگیي
تعداد
پست

واسهٌذ

228

12/83

3/23

هذيش

60

13/85

3/39

9

2/13

286

0/03

 . 6آیا تفايتی بیه ادراک مذیران ي کارکىان از يضیعت کاربرد داوص مًجًد در مىطقٍ يیژژٌ اقتصژادی
بىذر امام خمیىی(رٌ) يجًد دارد؟ًتايح هشتَط تِ تحلیل ػَال ً 7ـاى داد كِ دس تؼذ كاستشد داًؾ  ،هذيشاى تؼدذ كداستشد داًدؾ
خَد سا  ،تاالتش اص اسصياتي كاسكٌاى اص تؼذ كاستشد داًؾ آًاى ،تشآٍسد ًوَدُ اًذّ .واًطَس كِ دس خذٍل ؿواسُ  13هـاّذُ هي ؿَد هذيشاى تا
هیاًگیي كاستشد داًؾ  11/81تاالتش اص هیاًگیي كاستشد داًؾ كاسكٌاى اص تؼذ كاستشد تَصيغ داًــاى ( )10/64هي تاؿٌذ ٍ تفاٍت دسػدطح
 0/01هؼٌاداسهي تاؿذ.
جدٍل ً .10تايج آزهَى tهربَط بِ هقايسِ ادراک کارکٌاى ٍ هديراى از بعدکاربرد هديريت داًص
sig
df
SD
هقدارt
هیاًگیي
تعداد
پست
تؼذ

كاستشد
داًؾ

كاسهٌذ
هذيش

228
60

3/04
3/25

10/64
11/81

2/60

286

0/01

ًتیجِ گیری
ًتايح پظٍّؾ ًـاى داد كِ ّش دٍ گشٍُ هذيشاى ٍ كاسكٌاى ٍضؼیت هذيشيت داًؾ سا دس صيشهقیاع تَصيغ تاالتش اص ػايش
صيشهقیاعّا اسصياتي كشدُاًذ ٍ ٍضؼیت ػايش صيشهقیاعّا اص ديذگاُ كاسكٌاى تِ تشتیة ػثاست اص تَلیذ ،رخیشُ  ،ػاصهاًذّي  ،كؼة ٍ
كاستشد داًؾ ٍ اصديذگاُ هذيشاى ػثاست اصتَلیذ ،كؼة ،رخیشُ ،ػاصهاًذّي ٍكاستشد هيتاؿذّ .وچٌیي يافتِّاي پظٍّؾ حاكي اص ايي اهش
اػت كِ هذيشاى ٍضؼیت هذيشيت داًؾ حاكن تش منطقه ویژه اقتصادی بندر امام

خمینی(ره)

سا دسّوِ صيشهقیاع ّا تاالتش اص اسصياتي

كاسكٌاى اص ٍضؼیت هذيشيت داًؾ آًاى  ،تشآٍسد ًوَدُ اًذ .دسخلَف ًتیدِ احتوالي هي تَاى تِ هثحث خَداسصياتي اؿاسُ كشد .دس
هثاحث هشتَط تِ خَداسصياتي هشدم توايل داسًذ خَدسا تاالتش اصآًچِ ّؼتٌذ ًـاى دٌّذ ٍ خَد سا تِ طشيقي تَكیف ًوايٌذ كِ هطلَب
خاهؼِ اػت.اهشٍصُ هذيشيت داًؾ تشگ تشًذُ دس ّوِ ًَع ػاصهاى  -خذهت هذاس ٍ تَلیذ هذاس  ،دٍلتي ٍ خلَكي  -هي تاؿذّ .ذف
اكلي هذيشيت داًؾ ػشهايِ گزاسي سٍي اطالػات ٍ داًؾ هَخَد اػت  .ايي ؿاهل هٌاتؼي اػت كِ ّن تِ كَست آؿكاسا دس ػاصهاى
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دس دػتشػٌذ تشاي هثال اػٌاد ٍ ّن داًؾ ضوٌي كِ دس قالة تداسب ؿخلي تَدُ ٍ هوكي اػت تیشًٍي ؿَد .هَػؼات آهَصؿي ٍ
داًـگاّي تِ هذيشيت داً ؾ ًیاص داسًذ ٍ ايي هذيشيت داًؾ ًِ تٌْا فشكتي فشاّن هي آٍسد تا خَد سا خذهت هذاس تلكِ فشاتشاص آى اسصؽ
هذاس تثیٌین .هَػؼات داًـگاّي ايي تَاًايي سا داسًذ كِ دس استثاط ًضديك تا ػايش هَػؼات آهَصؿي دس داًؾ ػْین ؿذُ ٍ آى سا تَصيغ
ًوايٌذ .تشاي اػتفادُ كحیح اصهذيشيت داًؾ دسداًـگاُّا تايؼتي تحَلي ايداد گشدد كِ دس آى هذيشاى ساّثشاى داًؾ خذيذ گشدًذ ،تذيي
هؼٌا كِ اگش تخَاّین هذيشاًواى دس اًتخاب ،ػاصهاًذّي ٍ اسائِ اطالػات تِ ؿكل خذيذ هَفق تاؿٌذ تايؼتي اص ؿكل ػٌتي ٍ ػلؼلِ
هشاتثي استثاطات خاسج ؿذُ ٍ استثاط هؼتقیوي تا اػضاي ّیات ػلوي  ،كاسكٌاى ٍ داًـدَياى داؿتِ تاؿٌذ  .صهاًي كِ هذيشاى
داًـگاّي هدْض تِ هذيشيت داًؾ ٍ اكَل آى تاؿٌذ يادگیشي سا تش اي كلیِ اػضا (كاسكٌاى ،اػاتیذ ٍ داًـدَياى ) تؼْیل هي تخـٌذ
ايي گًَِ هذيشاى افشادي تا رّي تاص تشاي ايداد فشكت ّاي تفكش ،اسائِ ػقايذ خذيذ ٍ خالقیت خَد اًگیختِ تشاي گشٍُّاي هختلف هي
تاؿٌذ .تادسًظش گشفتي ًقؾ داًـگاُّا ٍ هشاكض تحقیقاتي دس تَلیذ داًؾ ٍ تَػؼِ خَاهغ ٍ حشكت تِ ػَي اقتلاد داًؾ هحَسي كِ
دسآى داساييّاي هلوَع ٍ ػشهايِّاي فكشي تِ ػٌَاى ػٌاكش اكلي تَلیذ اسصؿْا ٍ داًؾ هحؼَب هي گشدًذ ؛ اسصياتي  ،هذيشيت ٍ
تْیِ گضاسؽ ًؼثت تِ طشحّاي ػشهايِ فكشي ٍ داًؾ اهشي ضشٍسي هحؼَب هيگشدد كِ هٌدش تِ تْثَد ٍ تؼْیل اداسُ اهَس دس ايي
هشاكض هيگشدد .تا تَخِ تِ ًقؾ داًؾ دس هذيشيت ػاصهاى اّویت ٍخَد يك سٍؽ ػاصهاى يافتِ ػلوي دس داًـگاُ هـخق هي ؿَد.
سٍؿي كِ تش اػاع آى هي تَاى هذيشاى سا داساي هْاستْاي تفكش ػطح تاال ٍ هذيشيت داًؾ ًوَد تِ ًحَي كِ تتَاًٌذ داًؾ هٌاػة سا
دس صهاى هٌاػة تِ كاسكٌاى هتقاضي اسائِ ًوايٌذ ،خايگاُ افشاد سا تش اػاع هیضاى داًؼتِ ّاي آًاى هـخق ًوايٌذ ،اص كؼة داًؾ
تكشاسي خلَگیشي ًوايٌذ ،اص ّذس سفتي داًؾ ٍ تدشتِ كاسكٌاى ٍ اػاتیذ حتي پغ اص تاصًـؼتگي خلَگیشي ًوايٌذ ،فضايي تَام تا خالقیت
ٍ ًَآٍسي ايداد ًوايذ ،دس حفظ ٍ ًگْذاسي كاسكٌاى هتخلق تكَؿذ ٍاص پشٍطُ ّاي اًدام ؿذُ تداسب ػلوي اسصؿوٌذي سا كؼة
ًوايٌذ.
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